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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

Mtn. R. B as ford

glausla, ką Amerika Iš te 
laimėjusi-tai teisė parda
vinėti Pepsi Cola Sibire.

A. Solženltsyn’as įspėja, 
kad Vakarai su^de'^nto" yra 
ant bedugnės krašto. "Aš no
riu paryškinti,kad situacija 
yra tokia, kad SSSR ekono
mija yra paruošta karui. Jei 
dalis polltbluro ir norėtų jį 
sulaikyti, vargiai galėtų. Va
karai turi pabusti. >

NE MIRTIES BAUSME.

Teisingumo mlnlsterls R. 
Basford su adm. vykdytoju W 
Allmand patelkė fedrall- 
nlam parlamentui naujai pa
ruoštą įstatymą vietoje ne - 
priimto mirties bausmės 
įstatymo. Mirties bausmė 
nevykdoma nuo 1962 m. net 
ir dldž lauš lems nūs įkalt ė- 
1 tams, o pake Ič lama kai ėj imu 
Iki gyvos galvos. Naujas pa
siūlymas numato dvi baus
mių kategorijas. '.-Irmoj! a- 
plma apgalvotas žmogžudys- 
tes-mlnlmallnė bausmė 25m. 
Antroji kategorija- aistros 
bei pjkčlo sukeltas veiks
mas-minimai Inė bausmė 1O 
metų kalėjimo. Numatomos 
teisės pasinaudoti malonės 
prašymais po 15 Išsėdėtų 
metų, sąlyginiai paleidimai 
iš kalėjimų.

Naujame įstatyme yra ne
maža įvairių punktų, numa
tančių sekti kalinių elgesį, 
''ei suvaržyti ginklų įsigijimą 
atatinkamiems asmenims.

ŽODŽIO “DETENTE’
JAU NEBETINKAMAS -

Toronto Star kovo 2 d.lal- 
doje rašo;

’’Kalbėdamas per TV Ford 
as pas ak ė:’’Aš daugiau nebe
vartos lu žodžio detente.... 
Aš nemanau, kad jis dar 
tinka.. .santykiuose su SSSR 
Kinija Ir kitais, bet Talka per 
*ėgą bus tęsiama ten,kur jė- 

js politika.
GI Reagan, prezidentinis 

kandidatas pastebėjo, kad 
Ford’o ”detente’’polltlka yra 
vienos krypties gatvė. Dau-

DETENTE YRA SOVIETŲ 
“SVINDELIS" -

rašo Toronto dienraštis 
Star, vasario 28 d. laidoje:

” The Soviet Union barely 
tries to hide the fact,that 
detente Is a swindle at the 
West expense. It’s time the 
West recognized It as such, 
and stiffened Its foreign po
licies accordingly"./ Sovie
tų Sąjunga stengiasi paslėpti 
faktą,kad "detente" yra suk
tybė vakariečių sąskalton. 
Atėjo laikas vakariečiams 
tai pripažinti Ir atatinkamai 
sugriežtinti užsienio politiką, 
sugriežtinti užsienio poli- 
tlką/.

Ekonominė kooperacija 
tarp SSSR Ir JAV esanti 
vienpusiška Kremliaus nau
dai. JAV telkia maistą,mo
derniškas mašinas/kompiu
terius ir pan./pigiu kreditų 
Ilgam išs įmok ėjimui, kaip 
karo "sąjungininkui".Krem
lius stiprėja Ir ūkiškai Ir 
mllltarlškal, todėl lengvai 
išgaliteIktlpagalbą Angolai, 
Portugalijai, Italijai Ir kitų 
kraštų komunistams.

Gi sovietai pučia miglas , 
kad "detente"padės išlaikyti 
pasaulyje talką, saugumą ’. 2

Tuo tarpu Brežnevas per 
25 komunistų kongresą aiš
kiai pažymėjo, kad "detente" 
sudaro geras sąlygas komu
nizmui plėstis pasaulyje.

ETNINIU GRUPIŲ KONFERENCIJA P AS JAV PREZIDENTĄ
Apie 1OO etninių grupių 

atstovų ir jų laikraščių re
daktorių- korespondentų ko
vo 9 d. dalyvavo Baltuosiuo
se Rūmuose pas prez.Ford’ą 
sušauktoje . konferencijoje .

Iš lietuvių joje dalyvavo A 
LT-bos pirm. dr. K. Bobelis, 
K.Oksas.dr. J. Genys, A. pu- 
reckas, R. Žymantaitė, G. 
Krlvlcklenė, Aušta Zerr,J . 
Talandls ,E.Šumanas.

Prezidento patarėjas lt 
kiti atstovaujantys įvairias 
administracijos sritis, ska
tino etninių grupių atstovus 
kreiptis į JAV įstaigas,kad 
jų tarnybose etninės grupės 
būtų pilnai reprezentuojamos.

Valstybės sekr. pavaduo
to jas Re inhardt Iškėlė faktą , 
kad visos etninės grupės turi 
įtakos į JAV politinės kryp - 
ties formavimąsi.

Apžvelgus padėtį Vidur. 
Rytuose bei Pietų Europo - 
je situacijas Graikijoje,Tur- 
kljoje ir Kipre, buvo kalba
ma apie Helsinkio dokumen
tą. -

Pabrėžta, kad jis nėra 
naujų sienų pripažinimas. 
JAV politika nėra nuolaidu
mas Maskvai, tik kongresas 
neleidžia Kisslnger’lui už
imti griežtesnę Uniją.

dvi reikšmingas sukaktis. 
Prieš 725 metus krikštą pri
ėmė Lietuvos Karalius Min
daugas. Jo siekimai ne tik 
Iškelti Lietuvą pasaulio tau
tų šeimoje vienybe Ir ginklu, 
bet Ir apsaugoti lietuvio dva
sią nuo svetimų įtakų, stei
giant nuo kitų tautų nepri
klausomą lietuvių vyskupiją, 
buvo prieš 50 metų galutinai 
vainikuotas savarankiškos 
Lietuvos Katalikų Bažnytinės 
Provincijos sudarymu.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė skelbia šluos me
tus Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Metals. Mes jungia
mės, kviesdami juos minėti 
visą lietuviškąjį jaunlmą:as- 
menlškal, susirinkimuose, 
suvažiavimuose studijuojant 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios > 
padėtį: persekiojimo faktų 
skleidimu kovojant už brolių 
ir sesių tikėjimo ir religi
nės Išraiškos laisvę įkuriant, 
atnaujinant Ir stiprinant ti
kinčiųjų lietuvių bendruome
nes laisvajame pasaulyje.

Tėvynėje Laisvės 
vėje Tėvynės l

Lals-

A^olzenitsyn

JAV AUKŠČIAUSIO TEISMO 
PERTARIMAS
1971 metais Kongresas 

priėmė “Federal Election 
Campaign Act”, kuriame bu
vo maždaug nustatytos su
mos, kiek kuris kandidatas j 
prezidentus bei Kongreso na
rius gali sukelti ir išleisti 
agitacijai už save. 1974 me
tais įstatymas buvo šiek tiek 
pakeistas, bet finansiniai ap
ribojimai buvo palikti. Dabar 
tą įstatymą apsvarstė Aukš
čiausiasis Teismas ir padarė 
savo patvarkymą, kuris tokį 
anrihoiimą panaikina Ankščių 
asmuo, norėdamas būti savo 
partijos kandidatu į preziden
tus, pirminiams rinkimams 
(“primarys”) negalėjo legališ- 
kai išleisti daugiau kaip 10 
milijonų dolerių. Dabar 
Aukščiausiasis Teismas tą 
panaikino. Toks asmuo dabar 
galės susikelti bei savais pini
gais kiek tik nori išleisti be 
jokio apribojimo.

'Lietuvos > 
nacionalinė 
M .Mažvydo

JAUNIMO ZYGIS UZ TIKĖJIMO 
LAISVI

Nors nei Lietuvos valsty
bės, nei lietuvių tautos visu
ma niekados nebuvo krikš
čioniška, tikėjimas* dauge
liui buvo Ir tebėra pagrindi
nis laisvės ir kūrybos šalti
nis. Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika atskleidžia 
gilaus tarpasmeninio ryšio 
sukurtos tikinčiųjų bendruo
menės atsparumą Ir kviečia 
net netikinčius saugoti Ir 
ginti pagrindines žmogaus 
te įsės.

Krikščioniškosios Lietu
vos istorija, prasidėjus i, kai 
buvo pakrikštytas pirmasis 
lietuvis, šiais metais žymi

Motyvą i
a. 1976 m. žymi savaran

kiškos Lietuvos Bažnytinės 
P'ovlncljos 50 m. sukaktį. 
Popiežius Pijus XI, 1926 m . 
balandžio 4- Velykų Dieną, 
savo Apaštališkąja Konstitu
cija Lltuanorum Gente, Iš 
Žemaičių, Vilniaus
bei Varmijos vyskupijų, su
darė Kauno Arkivyskupiją, 
Telšių, Panevėžio,Kaišiado
rių bei Vilkaviškio vyskupi
jas ir Klaipėdos prelatūrą, 
kartu įsteigdamas Lietuvos 
Bažnytinę Provlnclią. Nepri
klausomos Lietuvos vyrįau- 
sybės Ir visos tautos pastan
gų dėka/ kurias rėmė ir ne
tikintieji / buvo vainikuota 
šimtmetinė kova už teisę 
tvarkytis savarankiškai reli
ginėje srityje, neprUdauso-

mat nuo Lietuvą apsupusių 
vokiečių, lenkų ar rusų.

b. Kova už tikėjimo lais
vę dar ir šiandieną yra neat
skiriama lietuvių tautos ko
vos už laisvę dalis. Tą mums 
rodo dabartinė Lietuvos Ka - 
tallkų Bažnyčios Kronika, 
L letuvą aplank lūs lų k Itatauč lų 
įspūdžiai, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Lietuvių Bendruo
menės, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto bei ki
tų Išeivijos lietuvių organiza
cijų raštai, paslsakymalbel- 
skel Idž lama 1 Ite ratu ra. Š lam, 
labai gyvam, kovos už lals - 
vę aspektui specialiai skirti 
metai ne tik parodytų bei 
sustiprintų laisvojo pasaulio 
lietuvių dėmesį sesėms Ir 
broliams Lietuvoje / ypač 
LKBKronlkos autoriams bei 
skleidėjams/, bet būtų pro
ga iškelti ir visą tikėjimo į- 
našą bei reikšmę tautos gy
venime.

c. Specialūs metai, be a- 
bejo, mums palengvintų at
verti duris ir įkltų tautų ra- kirų vietovių,organizacijų ar 
dljo stotis, laikraščių re- asmenų iniciatyvos, 
dikcijas, religinių vadovy
bių būstines. Bet svarbiau
sia, jie būtų nauja koncent - 
ruota proga, po Laisvės Ko
vos Metų, vėl pristatyti lie
tuvių tautos laisvės ilgesį ir 
laisvės aukas mūsų jaunimui: 
stovyklose, suvažiavimuose, 
susirinkimų diskusijose . 
Klek bus pasiektas jaunimas, 
tiek bus pasiekta ir 
visų bendra ateitis.

pamąstyti apie save patį,sa
ve sukuo nors palyginti,kri
tiškai Ir kūrybingai reaguoti. 
Tokia proga gali būti Ir lie
tuvių katalikų įnašo vertini
mas 1976 metų bėgyje.

b. Kadangi Lietuvos Baž
nytinės Provincijos įsteigi
mas nebuvo vien tiktai lietu
vių katalikų bet Ir visus jun- 
glanč los, L lėtu vos vyriausy
bės Iniciatyvos rezultatas, Ir 
kadangi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė taip pat siekia 
jungti visus lietuvius,mums 
atrodo,kad 1976 metų skelbt
inas LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS METAIS, pir
moje vietoje , yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
kompete ne įjoję.

c. Smulki tokių metų 
programa ar planas būtų 
naudingas,bet,mūsų nuomo
ne, nėra būtinas. Kalpllg- 
šlolln ė panašių metų patirtis 
rodo, sėkmė labai daug, Ir 
kartais net daugiausia,pri
klauso nuo spontaniškos ats-

Išvados

mūsų

a. Kiekvienas žymesnis , 
Seinų kurią nors tautos dalį lie

čiantis įvykis, paliečia vi
sus. Žinome, kad lietuviai 
katalikai nesudaro tautos vi
sumos. Tai, kas mes šian
dieną esame, yra ir lietuvių 
protestantų, ortodoksų, žydų 
bei daugybės žymių netikin
čiųjų pastangų rezultatas. 
Nei Jaunimo Metai nebuvo 
skirti tiktai jaunimui, nei 
Valančiaus ar Čiurlionio mi
nėjimai tiktai rašytojams , 
muzikams ar menininkams . 
Jie davė progos kiekvienam

KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA SU VEIKLOS SEKCIJŲ VADOVAIS, VIENO POSĖDŽIO 
METU MINDAUGO SAULIŲ KUOPOS BŪSTINĖJE. If kairės sėdi: A. Kalvaitis, A. Myli, J.Šiauciu- 
lis(pirm.), J. Adomonis, V. Šulinskas; stovi: P. Klezas, M. Kasparavičienė, dr. A.O. J augeli enė, K. 
Bendžiūtė, R. Lukoievičiūtė, S. PieSaitienė ir Ig. Petrauskas. Tony’s Photo Studio.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje visuotiniai atstovų 
suvažiavimai įvyksta kas 
trys metai. Pirmą kartą teks 
suvažiavimas bus Kanadoje, 
Toronto mieste, Lietuvių 
Namuose š. m. balandžio 
mėn. 24 Ir 25 dienomis.Ats
tovai į šį suvažiavimą at
vyksta iš tolimų vietovių: 
Los Angeles, St.Petersburg 
Floridos, Bostono, New Yor- 
kos, Č Ikagos ,Kle velando, Det
roito, Montreallo ir kitur.

Norima pažymėti,kad šiuo 
metu Lietuvos Šaulių Sąjun
ga1 T remtyje turi 27 dalinius, 
kuriems priklauso arti trijų 
tūkstančių registruotų na
rių; vyrų, moterų ir jaunl-r 
mo.

Suvažiavimo proga, šešta
dienį balandžio mėn. 24 d. 
7 v. 30 mln. vakaro Toronto 
Lietuvių Namuose,kar.Min
daugo menėje, įvyks IŠKIL
MINGAS BANKETAS su me
nine programa. Toronto ir 
apylinkių lietuviai kviečia
mi šiame bankete dalyvau
ti Ir susitikti su atvykusiais 
suvažiavimo dalyviais iš to
li ir arti

Suvažiavimo 
rengėjų komitetas

• Stud. Giedrai Poderytel 
tautinių šoklų grupės Ramu
nėlė vadovei, Toronto Para
ma paskyrė 500 dol. stipen
diją.
• Nauji NL skaitytojal-Sa - 
lom ėja Poderlenė, Fernandas 
Albrechtas Ir J.Cibulskis.

Norintieji užsisakyti ^Ne
priklausomą Lietuvą skam
binkite telefonu Sudburyje 
566-4158.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

<
NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 

lalkraktj, siuntinėti tik už $3.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
nau|lems skaltyto|ams.

t
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PANORAMA
įj ž Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour l a liberation de la Liluanie! Loy aute au Canada! 
bor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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PINIGAS VALDO, PINIGAS 
SKALDO...

Šiemetiniai Vasario 16 
minėjimai Jungtinių Valsty
bių lietuvių tarpe dar kartą 
parodė Ir įrodė didžiulį nuo
monių skirtumą, kuris vls- 
dėlto egzistuoja tarp atskirų 
tautiečių grupių /gal, tei
singiau, skirtingų organi
zacinių vienetų/. Ir, kad Ir 
kaip būtų keista, visi tie ne
sutarimai esmėje sukasi 
ne apie ką kitą, bet tik pi
nigą. Tai yra lėšų rinkimo 
reikalai. Atseit, veiksniai, 
kartu su tariniais, nemoka, 
nenori, nesugeba ar neįsten
gia rasti formulę, kuri ge
riausiai patenkintų Ir auko
toją Ir gavėją. Ilgus metus 
aukų rinkimo monopolis bu
vo Amerikos Lietuvių Tary
bos rankose. Savo laiku, tai 
buvo logiškas Ir supranta
mas sprendimas. Tačiau, 
atėjus scenon Lietuvių 
Bendruomenei,padėtis pasi
keitė, bent jau ta prasme, 
kad vis kilo nauji Ir stlprė- 
ją balsai, šaukią už auko
tojo laisvo apsisprendimo 
teisę. Kitaip tariant, auko
tojas turi pilną teisę spręs
ti, kur jo aukojamas pinigas 
yra skiriamas; ALT ai ar 
Lietuvių Bendruomenei. Tas 
metodas gali kam patikti ar 
nepatikti, bet net Ir priešin
gai galvojančiam būtų sunku 
nuneigti, kad tai, vis dėlto, 
esama tikrai demokratinio 
proceso, gerbiant aukotojo 
valią Ir nusistatymą /kai 
kuriuo atveju Ir principą/, 
leidžiant savąją auką skirti 
vienam Ir kitam / ar Ir 
ablems kartu/ veiksniui.

Tiesa, tas labai nepriim
tina tiems sluoge n l am s, ku
rie LB norėtų uždaryti tik į 
grynai kultūrinių reikalų 
darželį, teleldžlant rūpintis 
tik lituanistiniu švietimu, 
sportu, daina Ir tautiniu šo
klu. Bet gyvai, veržliai Ir 
normaliai pulsuojančiai, de
mokratiniai besitvarkančiai 
organizacijai, kokia yra LB, 
būtų savų uždavinių Ir tikslų 
tik dalinis atlikimas, jei ji 
būtų Išjungta Iš lietuviško
sios politikos, reprezenta
cijos Ir visų kitų pastangų 
/tiesioginių ar kitokių/kel
ti, ginti, plėsti pačioje lie
tuvių chartoje nubrėžtus už
davinius. Jei taip atsitiktų, 
jei kas pąjėgtųLB eliminuo
ti Iš minėtos veiklos barų, 
rinkėjai savo balsais turėtų 
išmesti, pakeisti visą LB 
vadovybę, tiek centrinę, tiek 
atskirose apylinkėse vei
kiančią. Naivu būtų laukti Ir 
tikėtis, kad vis dėlto, gau
siausia savo narių skaičiu
mi Ir svoriu lietuviškoji or
ganizacija atsisakytų bend
rosios veiklos postulato Ir 
susikoncentruotų tik į /te
gu Ir svarbų/ kultūrinio 
darbo barus Ir švietimo sri
tį.
2 pin

Žlnoma, čia gal kas no
rėtų pradėti judinti lyg Ir 
tą amžiną’’akademinį” klau
simą, kas pirma išsirito Iš 
kiaušinio, viščiukas, ar
klaus Lnls Iš vištos. Tačiau, 
visumoje žvelgiant, dilema 
yra gana aiški Ir sau ne
prieštaraujanti. Kiekvieno 
sus įpratus lo lietuvio parei
ga padėti savo tautai visais 
įmanomais būdais, priemo
nėmis, metodais. Tas lygiai 
liestų Individus, tiek Ir jų 
bendrines organizacijas, tas 
lygiai turėtų galioti tiek 
ALTal, tiek Ir LB. Darbo 
gausybė, neviena jų, turi
mų galimybių ribose, tik jau 
nepajėgtų visko apimti, vi
sur suskubti. Todėl abiejų 
svarbių veiksnių veikla tu
rėtų tik papildyti vieną kitą, 
kad tik kuo plačiau Ir gllįau 
riedėtų visa mūsų politinė Ir 
visa kita veikla. Tikslas juk 
vienui vienas Ir • niekieno* 
nebandomas neigti. Tegul 
visuomenė moraliai Ir ma
terialiai remia vieną ar vi
sus fondus, tik ne at Imkime 
jai laisvo apsisprendimo 
teisės, Teitu atveju tos pat 
visuomenės atsakas - nuo
sprendis bus kur kas reikš
mingesnis Ir liūdnesnis. Jau 
dabar bendros los surenkamų 
aukų sumos nedidėja. Prie
šingai, jos jau pradėjo ma
žėti. Taigi, kas kaltas - au
kotojai ar susitarti nepajė
giančios vadovybės ?

Al. G Imantas

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

KALBINĖS ’’PLONYBĖS"
Kai kurie mūsų Išeivijos 

laikraščiai ar žurnalai turi 
lietuvių kalbos skyrius. Šie 
skyriai yra tikrai reikalingi, 
o juose telpanti kalbos tai
syklingumo, grynumo Ir .aiš
kumo medžiaga Išeiviams 
yra naudinga.

Kalbinį skyrių turi Ir Pa
saulio Lietuvis, leidžiamas 
P.L.B-nės Valdybos. Pra
eitų metų lapkričio- gruo
džio P.L. numeryje S.Kai- 
valtis parašė, sakyčiau,filo
sofinį straipsnį apie daikta
vardį "tęstinumas". Pagal jį, 
tai abstraktas, Išvestas Iš 
reikiamybės dalyvio ” tęsti
nas" Ir dažnai ne vietoje 
vartojamas,kada kalbama a- 
ple Lietuvos valstybės eg
zistenciją be pertrūkio. Pa
cituosiu kai kurias straips
nio vietas; "Tęstinumo žodį 
vartodami, mes faktiškai a- 
gltuojame kurį dalyką, šiuo 
atveju, Lietuvos nepriklau
somybės būklę, pradėti tęsti 
kada nors. O jei siūlome 
pradėti, tai tuo pačiu pripa
žįstame Ir teigiame, kad ju

DIPLOMATO S. LOZORAIČIO ŽODIS PER RADIJĄ. . .

Vasario šešioliktosios dienų, pačioje Sovietų Sąjungoje ligi 
kuria minima Nepriklausoniy- šiai dienai, praėjus Beveik se
ilės šventė, yra svarbiausia Lie jiasdešiničiai metų nuo tos 
tuvoę naujosios istorijos da|a. valstybės įsteigimo, yra palai- 
Tų 1918 metų dieną Valstybės koma prievarta, vykdoma vi- 
Taryba, susirinkusi mūsų sos- sose politinio, dvasinio, bal
tinėje Vilniuje, paskelbė mūsų nytinio gyvenimo srityse. Gau- 
senos valstybės suverenumo vadinamųjų disidentų liu- 
bei nepriklausomybės atstaty- dijinrti vis daugiau paryškina 
mų, tuo sugražindama lietuvių šį pastovų tautų ir žmogaus 
tautai priklausančių jai vietą teisių pažeidimų Sovietų Są- 
laisvų tautų tarpe. jungoje.

Sis įvykis nebuvo atsitikti- Visa tai vyksta tuo metu, 
nis. Ji brandino pati tauta, sau kai kitur, civilizuotas pasau
godama savo kalbą, savitą lis baigia suteikti suverenuną 
kultūrą, savo tikėjimą, tautinį ir nepriklausomybę paskuti- 
susipratimą bei solidarumą, nėms kolonijalinėms tautoms, 
štai kodėl mūsų nepriklauso- kada tautų ir pavienių žmonių 
mybės atkūrimas nesukėlė jo- laisv.ė yra pripažinta kaip bū- 
kios nesantaikos, kurį dabar tinas civilizacijos veiksnys, 
dažnai sukrečia naujai suda- tarptautinės santvarkos ele- 
rytas valstybes, bet — prie- mentas.
šitigai — sujungė visus lietu- šitokiomis aplinkybėmis yra 
A'ius į bendrą darbų Lietuvos suprantamas ir neišvengiamas 
gerovei ir pažangai. Tokį lai- lietuvių tautos įsitikinimas, 
mingą plėtojimąsi sustabdė ir jog jaj padarytas smurtas, jos 
jo padarinius sunaikino sovie- nepriklausomybės panaikini- 
fcai, puldami ir okupuodami nias tebėra priešingas tiek jos 
Lietuvą, kaip lygiai Estiją ir gyvybiniams interesams, tiek 
Latviją laužydami sutarčių civilizuotų tautų ‘ priimtiems 
ir bendro? teisės nuostatus. teisės bei moralės dėsniams, ir

Svtgrovę mūsų valstybinio ir todėl privalo būti, atitaisytas, 
visuomenės gyvenimo pagini- Toks mūsų tautos įsitikinimas 
dus, sovietai primetė Lietuvai ir jos moralinė laikysena oku- 
koinimistinę santvarką, kuri puotaine krašte randa atgarsį

VASARIO 1# MINĖJIME MONTREALYJE, SeStADIENINĖS MOKYKLOS TAUTINIU
ŠOKIU ŠOKĖJOS PROGRAMOJE. FOTO: T. LAURINAITIS*

mažiau užgaulingų šmeižtų.
Vokiečiams pavyko gen. 

Rašttkį įtraukti į savo bučių.
Pasidarė aišku, jog pats 

gen.Raštlkls nueina Kanosos 
keliu.

Okupantas turi kokių ln- 
tensljų Lietuvos politines 
grupes kontaktuoti.

Jos plaukė Iš vienos pa
grindinių Škirpos sampra
toje premisos.

Laikytasi taktikos palikti 
konkretizavimą antrosios 
pusės Iniciatyvai.

Tokiomis širdį veriančio
mis Ir smegenis skaldančio
mis aplinkybėmis susilau
kiau birželio 15.

Preciziškumo dėlei at
kreipiau dėmesį, jog me- 
mondarumą buvau pasirašęs 
pilnu savo titulu.

Tai buvo Iliuzija, kuri sa
vaime supliuško.

Rose nbergas atskleidė 
jiems pakaruokliškus pla
nus.

Tie postai palaikė kontak
tą su vokiečių pasienio šta-

ridinio "tęslmosl " vyksmo 
nėra buvę kurį laiką Ir kad 
jo nėra dabar"..." Tad kas 
neturi tokio pikto kėslo 
griauti Lietuvos nepriklau
somybės tolydybės/kontlnul- 
teto/ svarios tezės-turi pa
daryti mažą sąžinės grama
tinį perkratymą Ir nusto
ti vartojęs "tęstinumą", kur 
jis Iš tikrųjų mūsų visų bylą 
gadina".

Atrodo, kad p. S.Kalvai-, 
tls galėtų dėl "tęstinumo" Ir 
nesisieloti. Mat,žodis tęsti
numas kalbos darybiniu atž
vilgiu yra tinkamai Išvestas 
Ir jo prasmė yra reali. Jei 
pažiūrėsime į Dabartinės 
Lietuvių Kalbos Žodyną, tai 
rasime, kad Išvestiniai žo
džiai ten jungiami į vieną 
lizdą su pagrindiniu žodžiu. 
Žodyno 847 puslapyje Iš pa
grindinio žodžlo-t ę s 11 n l s -j 
kuris reiškia Ilgesnį ar nuo
latinį tęs Imąsi, Išvestas Ir 
tęstinumas. Ten duotas Ir 
gyvosios kalbos pavyzdys- 
"Valdžios tęstinumas". Tai
gi, " tęstinumo " darybinė

forma yra taisyklinga, sąvo
ka aiški, dviprasmiškumo 
nėra. L. Eimantas

London, Ont.
— • ——

DEIMANČIUKAI IŠ KAZIO 
ŠKIRPOS "SUKILIMAS" 
Pastebėjau Iš savo pusės 

prec Izuodamas.
Jie su manim žaidžia, 

galšdaml laiką, nors mane 
nepaprastai šokiruodami.

Buvau tada pastatęs save 
į kovos padėtį, panašiai kaip 
mažasis Dovydas .prieš mil
žiną Galijotą.

Vokiečiai patys buvo kal
ti už santykių su Vokietija 
sugadinimo.

Negalėjo plačiau orien
tuotis apie lietuviškojo Do
vydo kovas su naciškuoju 
Galijotu.

Lietuvos Pasiuntinybė da
vė klek vėliau formalų de- 
mentį.

Buvau dergiamas pikta In- 
slnuaclja, tarsi aš siekęs 
pasidaryti Hitlerio "gaulei
teriu".

Buvo Ir kitokių^ nemažiau 
šlykščių Insinuacijų Ir ne

Vakarų valstybėse, kurių dau- tinių sutarčių, o tiktai nusta- 
gelis nepripažįsta Lietuvos tytos konferencijos dalyvių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, tam tikros elgsenos gairės. Tai 
šia proga tenka labai dėkin- konstatavo ir Prancūzijos reni- 
’ai atsiminti, jog Helsinkio va- publikos prezidentas, pabrėž- 
iinamosios saugumo ir ben- damas ta proga, jog pasirašy- 
Iradarbiavimo konferencijos dailia Helsinkio konferencijos 
išvakarėse Amerikos ..Jungti- aktus prancūzija nesuteikė pri 
nių Valstybių prezidentas Ge- pažinimo tokiom tarptautinėm 
raki Ford pareiškė viešai, jog padėtim, kurių ji nebuvo pri- 
Amerika niekada nepripažino pažinusi ankščiau. Šis pareiš- 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos kimas interpretuojamas tuo 
inkorporacijos į Sovietų Są- būdu, kad Prancūzija ir toliau 
jungą, nepripažįsta jos dabar nepripažįsta dabartinės sovie- 
ir kad ši nepripažinimo poli- tų primestos Baltijos Valsty- 
tika liks Helsinkio konferen- bėms padėties.
cijos rezultatų nepaliesta. Toks Kad Lietuvos nepriklauso- 
svarbiausios pasaulio valsty- mybės klausimas nėra Vaka- 
bės nusistatymas turi picinei- ruošė už įnirštas yra pirmiau- 
lės reikšmės lietuvių tautai ir šia mūsų tautos patriotizmo 
iš viso teisėtumo apgynimui pasekmė, o antra, užsienio lie- 
tarptautinėje plotmėje. tuvių nuopelnas, kurie nuo

pat pirmosios sovietų įsiverži- 
Draugingų mums valstybių mo 'į Lietuvą dienos veikliai 

tarpe ypatingai paminėtina rūpinasi pavergto krašto reį- 
Australija. Jos dabartinė liįie- kalais. Tai primindamas aš 
valų koalicijos sudaryta vy- pažymiu, jog Lietuvos diplo- 
riausybė yra atšaukusi savo matiniai ir konsuliariniai ats- 
pirmtakūnės — darbiečių par- lovai visada ištikimai atsto 
tijos pastatytos VAį£UlX*sybės vauja Lietuvos valstybei.
nutarimą pripažinti Baltijos ši Vasario šešioliktosios su- 
Valstybių priverstiną įjungimą ka'lktis testiprina mūsų viltį, 
į Sovietų Sąjungą, šis kilnus kad tautų ir žmonių laisvės šie 
Australijos aktas paliks ne tik kiniai ilgainiui laimės ir Lietu- 

"Baltijos Valstybių istorijoje,"va atstatys savo nepriklauso- 
•bet taip pat kovos uą tarpiau-• mybę.
tinės tvarkos atstatymą ir tei- Lietuvos diplomatinės tarny
singos tarptautinės teisės kū- bos vardu nuoširdžiai sveiki- 
rimo istorijoje. nu lietuvius krašte ir svetur,

Lietuvos nepriklausitmybės linkėdamas visiems sėkmės as- 
bylai turi didžios reikšmės taip meniniame gyvenime, o ypač 
pat Vakarų valstybių nusista- tuose darbuose, kurie skiriami 
tymas, pagal kurį Helsinkyje tnu’os gerovei ir būsimai lais- 
nebuvo sudaryta jokių tarptau vajai Lietuvai.

bals.
Ginkluota ekspozicija tarp 

Lietuvos Ir didžiųjų kaimy
nų.

Būtų neobjektyvu vertinti 
vienos Ir kitos pusės anta
gonistine laikysena.

161 divizija pasiekė Nemu
ną ties Šabanu be kontaktų 
su priešu.

Iš ten tarė karinės kurtu- 
zljos žodį oro bangomis.

Tankų divizijos maršrutu 
galimai anksčiau ryte, pa
siekti Butrimonis Ir rajoną 
tuoj po pietų vakarus nuo 
Vilniaus Ir būti korpuso va
dovybės dispozicijoje.

Praktiniu požiūriu Lietu
vos valstybinio suverenumo 
atkūrimo Birželio 23 dienos 
sukilimo irgi neįmanoma 
kvestionuoti.

Aš pats neforsavau reika
lo.

Dar su viena agresija, šį 
kartą agresija prieš mūsų 
mažą kraštą, ką tik atkovo
jusį valstybinį suverenumą 
susilaukti kito, kaip agreso
riaus.

Tai buvo daroma pasirė
mus vien plika jėga.

Nors Ir labai blankiai, tai 
buvo tas, kad sakytoje, di
rektyvoje vengta griežtesnio 
verdikto.

Pyragius, kaip patentuo
tas politikos nenuorama.

Tapo deklaruotas Lietuvos' 
valstybinis nepriklausomy
bės atstatymas.

Turėjau ryžtis pirmam 
uždokumentavlmul.

Deklaruotas Lietuvos 
valstybinis atkūrimas.

Mudviejų dialoge susida
rė pąuzė.

Priimtas oficialioje audi
encijoje, kad tuo būdu viešai 
paman Ifestuotume.

Gen. Raštlk io pas įdavimas 
vokiečių vilionei, tikriau 
pasakius tipingai Intrigai, 
labai pasunkino Lietuvos dl- i 
plomatlnlo posto naštą.

Todėl nutariau kreiptis Ir 
prašyti Intervenavlmo, kad 
palenktų vokiečių politines 
Instancijas.

Kad mane čia maltretuotų 
policijos pagalba.

Kur jau švaistėsi nacių 
politikos egzekutoriai. '»

Tebuvo tik pačių naciškų
jų būdelių užmaskavimo me
todas Ir kad žydų m as akrą 
Pabaltyje, kaip Ir kituose 
kraštuose, buvo suplanavusi
Ir jį pravedė pati nacinė 
valdžia.

Nacių Imperializmo egze
kutoriai, gestapininkai Ir 
esses Inlrikal.

3OOČ vyrų forsuotu žygiu 
pasiekė Vilnių.

Prieš tai nekontaktavus Ir 
kirtosi su mano liepos 14 d. 
sugestija.

Kaip nors paveikti diplo
matiniam pert rakta vlm ui bei 
kompromisiniam susitari
mui. Vitalius
Toronto, Ont._

VYRIAUSIAM LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETUI
Atviras laiškas

Džiaugiuosi, kad VLIKas 
ryžosi organizuoti sąvajį 
Fondą grynai Lietuvos lais
vės kovai vesti, nors tai ga
lėjo būti atlikta anksčiau 
Lietuvos Sakalo vardu, nes 
tie asmenys, kurie įsijungs 
nuolatiniais nariais į tą 
šventąjį lietuviškąjį darbą, 
tikrai to vardo verti.

Šia proga reiškiu norą 
tapti Tautos Fondo nuolati
niu nartu Iki mano gyvos 
galvos su metiniu įnašu 1OO 
dolerių. Su pagarba

Kl.Čeputts 
Muskegon, Mlch.USA.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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(Pradžia 8 numeryje)
Vilnių mes pravažiuojame 

pietryčių pakraščiais, nes 
aerodromas randasi į pietų 
rytus nuo Vilniaus. Tas se
nas Ir mielas Vilnius mažai 
man buvo matytas karų nu
niokotas. Dabar jis daug 

lunesnls. Jis matomai ge
rai yra tvarkomas darbščios 
lietuvių rankos Ir Išminties, 
kaip pamatysime vėliau.

Štai Ir viešbutis Gintaras, 
šauniai įsikūręs ant pašlai
tės, netoli geležinkelio sto
ties. Man tenka kambarys 
4-me aukšte, Iš kur matosi 
bevelk visa senojo Vilniaus 
panorama. Kur tik akys už
mato vis bokštai, varpinės 
Ir vėl bokštai įvairių šven
tovių, statytų prieš kelis

SVARBI PAJAMŲ MOKESČIO
INFORMACIJA

Pinigai, jeigu juos uždirbate, turite 
pareikšti. Tai reiškia, kad kasmet reikia 

. užpildyti federacinio paj amų mokesčio 
blankus ir pasiųsti: Revenue Canada, 
Taxation. Ottawa.

Kiekvienas Kanados gyventojas, turė
jęs 1975 metais pajamų daugiau nei lei
džiamos atskaitos ir asmeninės išimtys, 
privalo įteikti užpildytą individualinę T1 
pajamų mokesčio blanką iki 1976 metų 
balandžio 30 d.

Jei dar negavote savo mokesčio blanko, 
pasiimkite vietinėje pašto įstaigoje.

Pajamų mokesčio blankas skirtas, 
svarbiausia, pažymėti asmeniui, surašyti 
pajamoms iŠ visų Šaltinių, atimti iŠ pajamų 
leistoms atskaitoms bei išimtims ir pagaliau 
apskaičiuoti Jūsų mokesčiam^.

Kad Jums būtų lengviau, pridėjome 
pajamų mokesčio vadovą prie Jūsų blanko, 
kuris, reikalui esant, padės jums.

Svarbu tinkamai ir tiksliai užpildyti pajamų 
mokesčio blanką. Visų pirma įrašykite visas 
Jūsųpajamas, ne tik tas, kurios yra nurodytos 
ant T4 pažymos, išduotos darbdavio, bet ir visas 
kitas, gautas metų laikotarpyje: pavyzdžiui, atly
ginimą uŽ paslaugas, nors ir nebūtumėte gavę T 4 
pažymos, būtent, arbatpinigius bei dovanas grynais 
pinigais, investacijų paj amas iš visų šaltinių, 
įskaitant palūkanas UŽ paskolas draugams bei gi- 
nems, nuomos pajamas ir visus gautus šeimos 
priedus.

1976.111. 17 

šimtus metų. Įspūdingiau
siai gal atrodė, tai šv. Ka
zimiero bažnyčios bokštai, 
kurių viršūnės baigiasi 
dviem karališkom karūnom 
su kryžiais ant viršaus.

Vos spajėme atsikvėpti 
Ir truputį atsigaivinti, kai 
apačioje vestibiulyje gi lau
kia mūsų būriai tų pačių gi
minių. Juk važiuosime į An
takalnį. Tenai jau laukia 
skanėstais apkrauti stalai 
Iškilmingiems pietums. Tai 
tenai reiks apdūmotl ir ap
kalbėti mūsų jaunąsias die
nas, pasidalinti savais sal
džiais Ir karčiaisiais Išgy
venimais. Tenai vėl teks 
kelti tostus,tarti jausmingus 
žodžius, kartoti Maironio, 
Brazdžionio Ir kitus atitin

kamus posmus. O juk tų įs
pūdžių begalės. Visi nori kuo 
daugiau Išgirsti Iš mano gy
venimo Odisėjos. Tenai Iš 
savųjų daug ko Išgirdau Iš 
pokario gyvenimo. Tikrai 
sunku patikėti kokius kry
žiaus kelius teko daugeliui 
Iškentėti.. .Ir drauge džiau
giamės Ir stebimės, kad dar 
galime vėl pabūvotl drauge, i

Tylos minute prisimena
me tuos mūsų brangiuos lūs, 
kurie nebesulaukė šio lai
mingo momento. O kaip ta - 
člau jie laukė... Prisimena
me taipgi Ir tuos, kurie gy
venimo audrų nublokšti toli 
Ir negalintieji čia su mumis 
pabendrauti...

Toliau sekė dovanų įtei
kimai. Na Ir pradėjau trauk
ti Iš savo čemodanų klek- 

. vienai šeimai jau Iš anksto 
supakuotas atitinkamas do
vanėles. Smagu buvo matyti 
džiaugsmu švytinčius veidus 
tiek jaunimo, tiek Ir seni
mo. Broliui Ir švogeriams 
po kostiumus, buteliai "Ca
nadian Club", seserims Ir 
kitoms moteriškoms - suk
nelės, kojinės Ir kosmetika, 
Ir margaspalvės šilko Ir 
kašmlro skarelės. Jauniau
siai kartai - kramtoma gu
ma Ir kiekvienam po kana- 
dlšką olimpinę sidabrinę 
monetą.

Atsivėdinę balkonuose vėl 
grįžtame atgal prie stalų. 
Teko gurkšnoti Ir dainuoti 
lyg sutemų. Ir ko ten nebuvo 
prldalnuota.Man teko padai
nuoti net tokias dainas, kaip 
"Aš alutį padarysiu Ir sve
telių suprašysiu. Tai geras 
alutis, tai geras alutis. Jau 
vaikšto šnekutis 
stalu". Jie visi buvo labai 
nustebinti. Jule tai daina,pa
imta Iš Lietuvos Radio Ir 
Televizijos "Armonikos" 
repertuaro. Matai, sako, 

žemai po

Pasinaudokite visomis atskaitomis bei išimti
mis, į kurias turite teisę. Pavyzdžiui, jeigu 
išlaikote arba padedate išlaikyti asmenį, gyve
nantį Kanadoje ( arba už Kanados krašto ribų, 
kuris būtų išlaikomas Šeimos narys, jeigu gyven
tų Kanadoje), turite teisę prašyti asmenines 
išimties to asmens vardu. Jei išlaikomasis Šeimos 
narys nėra Kanados gyventojas, privalote užpildyti 
blanką(TIE — NR ), kurį galite gauti vietinėje mo
kesčių įstaigoje (District Taxation Office), ir pri
dėti prie užpildyto mokesčio blanko kartu su 
reikalingais kvitais.

Tome blanke turi būti sužymėti išlaikomų asme
ny vardai, pavardės, adresai ir amžius. ]

Įrašykite tikslius duomenis atitinkamoje 
eilutėje. Gerai suskaičiuokite, pakartotinai 
patikrinkite, pasinaudodami prie blanko 
prisiųstu vadovu.

Jeigu susiduriate su neaiškumais, kreipkitės 
į vietinę mokesčių įstaigų (District Taxation 
Office.). Jos tarnautojai Jums pagelbės. Telefonu 
numeriai ,ir adresai vietinių mokesčių įstaigų yra 
sužymėti ant antrosios vadovo pusės.

Neužmirškite — užpildytas Jūsų paj amų 
mokesčio blankas turi būti pašte iki 1976 metų 
balandžio mėnesio 30 dienos vidurnakčio.

■ Revenue Canada Revenu Canada
■ Taxation Impot

Hon. Bud Cullen L’hon. Bud Cullen
Minister Ministre

dėdė net mūsų dainas spėjo 
Išmokti. Bravo dėdei.

Tai užėmė lyg vėlyvos 
nakties. Prieš pakylant at
gal į viešbutį, mane sesės 
nustebino savo revanšais. 
Gal brangiausias Ir mie
liausias slurpryzas.tal mano 
jauniausios sesės tūkstan
čius kilometrų po Sibirą Iš
vežiotos mano mokslo laikų 
nuotraukos. Jos visos taip 
puikiai Išsilaikę ir gražiai 
sudėtos brangiame albume, 
net su man dedikuota gra
viūra. Negalėjai nesijaudin
ti, matydamas tokį nepa
prastą giminių kruopštumą, 
aukas, pasiaukojimą. Su
nešė vėl visi po dovanėlę, 
lyg savo širdies gabalėlį. 
Čemodanai į viešbutį negrį
žo tušti.
Diena antroji.

Sekantis rytas Išaušo, 
dengiamas lengvų debesėlių. 
Pribudino mane lygiai 6 va
landą, pradėjęs veikti Vil
niaus radijas. Girdžiu - 
kanklių muzika Ir sodrus 
balsas : " Labas ryras malo
nūs klausytojai. Kalba Vil
nius". Mat, radio aparatas 
po vakaro programos užbai
gimo paliktas neišjungtas.

Pusryčiai viešbučio val
gykloje - 7 vai. 30 mln.Po to 
važiuosime apžiūrėti Vil
niaus Istorinių vietovių, pa
statų Ir paminklų.

Pradėjome Aušros Var
tais, ta tradicine lietuvių 
tautos šventove. Tai buvo 
mano pirmas artimas Ir gy
vas žvilgsnis į Vilnių. Gir
dime viršuje, koplytėlėje 
giedojimą. Vyksta pamal
dos. Pirma lietuviškai o da
bar lenkiškai.Siauriais laip
teliais užkopiu į viršų.Laip
telių pasieniais klūpo mote
rėlės. GUlal meldžiasi, ki
tos net ašaroja. Pačioje kop
lytėlėje žmonių sausakimša.

AUŠROS VARTAI

Šlalp taip įslspraudžlu ar
čiau altoriaus. Iš arti regiu 
stebuklingąjį Dievo Motinos 
paveikslą, dengtą sidabru. 
Koplytėlės sienos nukabinė
tos sidabrinėmis širdelėmis 
Matyti Ir luošųjų žmonių 
įvairūs prietaisai, palikti 
kaipo padėkos ženklas Auš
ros Vartų Marijai, už jos 
pagalbą pasvetkstant.

Netoliese Šv. Teresėlės 
bažnyčia. Tai tikras meno 
muziejus. Visai dar nese
nai atnaujinta veikianti baž
nytėlė. Ėjome visai pamažu, 
o akys sutikdavo vis kitokį 
stebuklą. Klek beregėsi, kur 
akis ne nukreipsi - ant sienų, 
skliautų Ir piliorių - gra
žiausi taplnlal, marmuras 
Ir sidabru žėrinčios žvaki
dės. Šventnamls yra gausiai 
lankomas lietuvių Ir lenkų 
tikinčiųjų Ir šiaip sau turis
tų.

Pravažiuojame Filharmo
nijos rūmus, Dailės muziejų. 
Miestas paskendęs vėliavų 
jūroje. Ant elektros stulpų 
vis vėliavėlių kuokštės. Ant 
pastatų fasadų Ir skersai 
gatvių Ištempti raudoni kas
pinai su obalslals, skelbian
čiais 35 metus LTS.R» lie
tuvių Ir rusų kalbomis.

Atvykstame prie senųjų 
Vilniaus Universiteto rūmų. 
Tai vienas Iš seniausių Eu
ropos universitetų po Orfor- 
do Ir Prahos. Čionai tos__
sienos matė Ir Stuoką - Gu-- pamažu pakeičiami dešlmta- 
cevlčlų, Adomą Mickevičių aukščiais Ir šen bei ten jau 
Ir daugelį kitų senosios Lie- kygo [r dangoraižiai - 12 
tuvos intelektualų.Einame Iš aukštų. viename Iš jų teko 
kiemelio į kiemelį kurie pa- v^uau pabūvotl, svečiuojan

tis pas giminaitę. Nuo šio 
punkto teko regėti visą Vil
niaus panoramą, bes Imau- 
dančlą saulėtoje popietėje. 
Vilnius tikrai yra palaimin
tas šimtmetinių pušų miš
kais, parkais k Ir nuostabio
mis aukštumomis, ant kurių 
labai planingai sukurti bal
tuoja naujieji mikrorajonai; 
Žirmūnai, Lazdynai, Karo- 
llnlškės, Vlršullškės Ir ki
tos vietovės, apjuosę senąjį 
Vilnių su savo nuostabiu 
centru. Iš visų suminėtų ge
riausiai teko patirti Lazdy
nus. Juos galima palyginti 
su mūsų Montreallo prie
miesčiu - Nuns Island, savo 
Išdėstymu Ir bendru Išpla
navimu, tik Lazdynai yra žy
nį lai didesni savo plotu Ir 
mase. Tarpe daugiaaukščių 
gyvenamų namų, duosnlal 
palikti didžiuliai miškiniai 
plotai parkams, valkų žaidi
mo aikštelėmis.Taip pat pui
kūs skverai su fontanais Ir 
prekybos centrais.

Teko prabėgomis užkal
binti lietuvę motiną, su vai
kučiais vėžlmėlluose ar jau 
tuksenančius po ranka. Klau
siau, koks yra apytikris gy 
ventojų sąstatas šiame ra
jone. Atsakymai buvo gana 
slegiantys, nes sprendžiant 
pagal mokyklas - pusė jų yra 
skirta rusiškiems gyvento
jams. Teko grįžti atgal į 
viešbutį pietums su gan su
drumsta nuotaika.

(Bu* daugiau)

vadinti vis kitais kurio nors 
mokslininko vardais. Šiuo, 
atostogų metu, pastatai buvo 
vieniši,užtat darbavosi Įvai
rūs restauruotojal, statybi
ninkai, taisydami požemių 
skliautus. Užbėgu į vieną Iš 
jų. Paslaptingai tamsūs dl- 
dldžlullų plytų gotiški skliau
tai, dvelkia senove.

Už universiteto siaura, 
lenkta gatvele, judame link 
Šv. Onos Ir Bernardinų baž
nyčių. -Pakeliui grupelės tu
ristų. Girdisi aiškintojai ru
sų, lenkų Ir kitomis kalbo
mis. Štai čia namas, kur gy
veno kurį laiką Adomas Mic
kevičius.

Antai Ir šis gotikos ste
buklas Šv. Onos bažnyčia. 
Kokia lengvutė. Raudonų ply
tų aikos pinasi'aukštyn, kol 
užsibaigia karbuotals bokš
teliais. Pastatas neseniai bu
vo Iš pagrindų restauruotas 
lietuvių architektų. Bokšte
liai Iš vidaus buvo plieno 
virbalais sustiprinti, nes 
jiems grėsė skilimo pavojai 
nuo vis didėjančio gatvėje 
Ir mieste sunkiojo eismo. 
Viduje viskas spindi švie
žiais dažais Ir kilniaisiais 
metalais. Ąžuolo gotiški 
skliautai. Vargonai taip pat 
tamsaus ąžuolo su sidabri
niais vamzdžiais. Bažnyčia, 
veikianti lietuvio klebono 
žinioje.

Čia vingiuoja sriauni Vil
nelė, o kairėje Pilies kal
nas, vešliais klevais, vlrikš- 

nomls Ir ąžuolais apaugęs. 
Aukštai dangaus mėlynėje 
raudonuoja ta sapnų pilis - 
Gedimino bokštas. O klek 
karų audrų Ir vėtrų yra ma
tęs šis amžių bokštas. Jis 
yra matęs kryžiuočių didy
bę Ir rusų galybę, švedų ma
rias Ir pagaliau pereito ka
ro patrankos jam buvo Iš
nešę dalį šono.

Traukiame per Katedros 
aikštę. Štai šis Stuokos-Gu
cevičiaus šedevras, senoji 
Katedra su varpine. Tai gal 
fotogenlšklausla Vilniaus 
vietelė. Čia yra tas magiš
kas taškas, kurį Iš visų 
perspektyvų šaudė armijos 
fotografų. Šaudau Ir aš Ir 
pats pozuoju su pilies kalnu 
mano fone.

Iš Katedros aikštės auto
busu važiuojame senąja Ge
dimino gatve, kuri buvo pa
radine gatve daugeliui ka
riuomenių. Čia 1939 metais 
žengė Ir šauniosios Lietuvos 
kariuomenės daliniai, atvy
kę pasveikinti senąjį Lietu
vos karalių sostą - Vilnių. 
\ Netoliese - Nėries pa
krantėje - naututėllal Operos 
Ir Baleto teatro rūmai. Gai
la, kad neteko jų vidaus pa
matyti, mat, vidurvasario 
atostogų metas. Sezonas už
darytas. Iš tenai vėl autobu
su paneriu, link naujųjų Vil
niaus priemiesčių Lazdynų. 
Paupiu puikiai s ūko ns trak
tuoti kelių mazgai su mo
derniškom kilpom.

Pro šonus bėga aukštos, 
šimtmetinės pušys. Šioje 
vietoje Nėris daro gerą kil
pą, kurioje randasi dabar 
pagarsėjęs Vingio paikas su 
didžiuliu amfiteatru Ir jame 
už poros dienų įvyks masi
nis dainų šventės koncer
tas. Skersai moderniškų til
tų per Nėrį,patenkame į Vil
niaus pažibą - Lazdynų mi
krorajoną. Lietuviai archi
tektai - Balčiūnas, Brėdikis, 
Čekanauskas, Klelnotas, Ši
leika IrValluŠkls tikrai gali 
pasidžiaugti savo kūriniais. 
Tai tikras miestelis - sate
litas,puikiai Išplanuotas, tu
rįs savo ultramodern Iškas 
mokyklas, prekybos centrus. 
Čia penkiaaukščiai narnai
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eilėraščiai,Teresė Pautle- 
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Viršeli piešė Gediminas 
Kaulėnas. Išleido Ateitis. 
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Knyga padalinta į šešis 
skyrius:ŠIAPUS UPĖS, ME
TALO MIŠKUOSE PUŠYNE , 
DROBINIAI ŽIEDAI, NENO
RIU BŪTI VIENA, VIENU
MOJ.

Teresė Pautlenlūtė

BELAISVĖ 
Paėmę ją Iš Afrikos miškų, 
surakino rankas Ir kojas, 
laikė už grotų - 
vieną savaitę be vandens, 
kitą savaitę be maisto, 
vieną mėnesį tamsoje, 
kitą mėnesį svetimųjų tarpe 
O po to jos kūdikį 
nuo krūtinės atplėšę, 
vielom galvą apsmalgstę, 
mole ė, kaip spausti mygtuką 
Ir maldauti maisto.

MEDIS
\ DEVYNGALVIS

Vargšė beždžionė 
pasiuto.
Vargšė beždžionė nežinojo 
kad ji panaši į žmogų, 
ne tik kūnu, 
bet Ir širdies skausmu.

Kadaise 
miesto vidury 
augo medis, 
žalvariniais plaukais 
paukščių balsais žydėdamas 
žydėdamas.

Ne medžiam žaliuot, 
ne paukščiam giedot 
betono valkų mieste. 
Bokštų šaknys 
giliai įaugę žemėn, 
asfalto upė siurbias 
į silpnas medžio šaknis.

Užduso 
vieną vasarą medis 
dulkėtam eismo tvane. 
Negrįžo strazdai, 
Ir betono valkai, 
sumetė medžio griaučius 
metalo upėn.

Devyngalvis pjktls 
pražiojo nasrus:

— nukirsk man galvą- 
devynlos kitos bu 
jos vietoj bus*.

Tik neliesk širdies, 
aš ten jautrus - 
Ir ašara nuriedėjo 
devynis kartus.

Grobė

OI žydi, žydi 
mano tėvo sodai 
rausvam pelsaže.

Nors šalna būtų, 
nors kaulai putų, 
belaikiu pavasariu žydi 
drobiniai žiedai.

PAŽINKIME PRAEITI l
Iš: 

PIRMASIS LIETUVOS STATUTAS
/tęs Inys/

18. JEI KAS KAM BŪTŲ DUOTA RAŠTU, O JIS TUO 
RAŠTU NEPASINAUDOTŲ IR TYLĖTŲ DEŠIMTĮ METŲ .

Taip pat nustatome, kad kiekvienas,kuris kam nors 
ką nors raštu duotųąr užrašytų patikimo liudininko ar u- 
rėdo akivaizdoje, o tas, kam užrašyta, dešimtį metų ty - 
lėtų, tai toks, kuris šio žemės Įsisenėjimo metu nevaldy
tų ar nes ((Raudotų, praėjus dešimties metų įsisenėjimui, 
neturi teisės naudotis. Tačiau jeigu kas žemės įslsenėjl - 
mo metu ieškiniais savo teisę pareikštų Ir tylėjimu savo 
bylos nepralaimėtų, tai toks dėl įsisenėjimo nepraranda 
savo teisės. O jeigu būtų užrašyta nepilnamečiui, tai to - 
klam jo nepllnametystės metu įsisenėjimas nekenkia,bet 
tik pilniems metams suėjus. O nepilnametystė nustatoma; 
jaunikaičiui- 18 metų, o merginai- 15. O jeigu kas būtųsve- 
tlmoje žemėje, tai tam taip pat įsisenėjimas ne kenkia, be 
vien tik nuo to laiko, kai Iš svetimos žemės į savo žemę 
sugrį-ta, kad tik žemės įsisenėjimo nepraleistų.

19. KAS KARALIAUS KAZIMIERO VALDYMOMETU DVA
RĄ NETRUKDOMAI VALDĖ, O ALEKSANDRO LAIKAIS 
NIEKAS KITAS SAVO TEISIŲ Į JĮ NEPRIMINĖ.

Taip pat, jeigu kaskokį dvarą ar tėviškę karaliaus Ka
zimiero viešpatavimo metu netrukdomai valdė, o Alek
sandro laikais niekas savo teisių į tai nekėlė, tai turi ne
trukdomai valdyti. O jei kas norės žemės, o karalius jam 
duos, jis neturi nieko kita Imti, tiktai tai, kas jam duoda
ma, Ir laikyti taip,kaip karaliaus'buvo laikyta. O jei kas 
nors atimtų tai, ką valdovas davė, tai turi būti Iškeltas 
Ieškinys. O jei kas Iš ko būtų atėmęs žemę Ir ją valdęs 
Vytauto, Žygimanto Ir Kazimiero laikais, tas Ir dabar tu
ri ją laikyti.

21. JEI KAS NAUJUS MUITUS NUSTATINĖTŲ.
Taip pat įsakome,kad joks žmogus mūsų valstybėje , 
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PUSLAPIS
Irma GREBZDĖ

Ištrauka Iš romano jaunimui TOCTAl ME.RGA1Tfe

AIJA PRADEDA GYVENTI
Esu laive. Plaukiu į Kanadą visai viena, nes jau du 

mėnesiai praėjo, kai mirė mano senelė. Kanadoje manęs 
laukia motinos sesuo, ponia Liepa, kurios aš neprlslme - 
nu. Gerai, kad yra motinos sesuo, kitaip būtų reikėję lik
ti Vokietijoje, našlaičių namuose. Man dvylika metų, Ir aš 
vadinuosi Alja Grlvlnla. Kur mano tėtis, mamutė Ir bro - 
liukas- nežinau. Jie visi dingo karo metu. Į laivą mane 
palydėjo pastorius su savo dukterim Z Inta,kuri yra mano 
draugė. Mano lagamine- dvi apdėvėtos suknelės,! kelios 
pamainos skalbinių, senelės nuotrauka Ir knygos kažkada 
Z Intos dovanotos.

Aš tikrai nežinau, ar noriu važiuoti į Kanadą. Galbūt, 
baldausl viso,kas svetima. Tačiau Vokietijoje likti nega
lėjau, jei nenorėjau pakliūti į našlaltyną. Ponia Liepa ra
šė pastoriui, kad esanti labai vieniša Ir mielai mane pri
tinsianti. Laivas didžiulis, Ir žmonės kaip skruzdės rau - 
kla laipteliais aukštyn Ir žemyn,kalbėdamiesi įvairiausio
mis kalbomis. Daugiausia yra olandų. Jie man atrodo vi
si vienodi - raudonskruosčiai Ir storom kojom.

Žemutinėje lovoje, po mana ja, miega taip pat olandė 
mergaitė. Mes nusišypsome viena kitai, Ir ,kal artėja val
gymo laikas, einame kartu į valgyklą. Sėdim prie vieno 
stalo. Mergaitės motina kalbasi su manim vokiškai, jos 
vyras jau Kanadoje. Mergaitė man rodo tėvo nuotraukas , 
dirbančio kažkokioje didelėje daržininkystėje. Aš jai sa - 
kau, kad tikrai nevažiuočiau Iš Latvijos, jeigu būčiau te - 
nal. Olandė Ir jos raudonskruostė mergaitė nuoširdžiai 
juokiasi Iš mano pasakymo. JI aiškina,kad Europa skurdi 
Ir be ateities, tuo tarpu, naujoje žemėje, k lėk v lenas žmo
gus galįs praslkurtl. Prasįkurti norėčiau Ir aš, Ir tai su
prantu, kaip turėjimą naujų rūbų Ir gero maisto.

Laivo kapitonas, kurio globai esu atiduota, retkar
čiais mane aplanko Ir padrąsina. Vokiečių mokykloje tris 
metus mokiausi anglų kalbos, tačiau Iš jo kalbėjimo ne - 
daug ką suprantu.

Kapitono Vūdo plaukai raudoni, o akys didelės, mėly
nos. Jis dažnai juokiasi Ir mane vadina savo katyte. Ne - 
kartą jis man atneša šokolado ar ledų. Viskas labai ska - 
nu, nes aš neturiu pinigų, kad galėčiau laivo- krautuvėje 
nusipirkti skanėstų. Kartais kapitonas Vūdas mane nusl - 
veda į viršų, kur salėje šoka jaunimas. Tada aš sėdžiu 
šalia jo Ir kalbuosi. Jis pasakoja, kad Anglijoje turįs du 
berniukus, o Kanadoje giminių. Kanada man patiksianti

Jau šešios dienos, kaip plaukiame. Jūra rami Ir spin
dinti. Už dviejų dienų būsime Hallfakse, Ir tada aš Išlip
siu į naujos žemės krantą. Rugsėjo antra. Kažin,ar Ka - 
nadoje jau prasidėjo mokslo metai ? Vokietijoje buvau.šeš
toje klasėje Ir turėjau daug.gerų draugų,kurie visi žadė - 
jo parašyti. Ir Zlnta. Zlntos mamos silpni plaučiai, todėl 
jie negali Išvažiuoti. Paskui, galvoju apie nepažįstamą 
mamos seserį. Kad tik aš jai patikčiau ’. Kad tik ji nebūtų 
pikta ’. Senelė niekados nesupykdavo. Mamos sesers vy - 
ras žuvo kare, o vaikų ji neturi. Ar ji pamils mane,kaip 
savo tikrą valką ? Man labai norėtųsi, kad kas nors mane 
mylėtų. Nors esu jau didelė mergaitė, Ištysuslom rankom 
Ir kolom, vlstlek dažnai norėtųsi sus įtraukti, pasidaryti 
mažai Ir pajusti šiltą ranką, glostančią man galvą. Zlntos

Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje, nedrįstų Išgalvoti Ir 
nustatinėti naujų muitų nei keliuose, nei miestuose, nei 
prie tiltų, nei prie pilių, nei prie vandenų, nei mugėse, 
kurios yra jo dvaro ribose, išskyrus tuos, kurie Iš seno 
nustatyti Ir dėl kurių turi mūsų protėvių, didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių, arba mūsų raštus. O jeigu kas Išdrįstų įves
ti naujus muitus, tai tą dvarą, kuriame Įvedė,praranda,Ir 
jis atitenka mums, valdovui.

22. APIE ŽMONIŲ ATPALAIDAVIMĄ NUO NAUJŲ MO - 
KESČIŲ, PASTOČIŲ IR, DARBŲ, IŠSKYRUS TAI, KAS NU
STATYTA PAGAL SENUOSIUS PAPROČIUS.

Norime,kad visi tų Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti - 
jos žemių paprastieji žmonės, kunigaikščių bei ponų vėlia 
vlnlnkų, ši Setų, bajorų Ir miestelėnų valdiniai, būtų at
leisti Ir atpalaiduoti nuo bet kokios duoklės mokėjimo bei 
mokesčio, vadinamo sidabrine, o taip pat nuo duoklių Ir 
nuo visokių prievolių: nuo vežiojimo, kurios pastotėmis 
vadlnira os, nuo vežimo akmenų, ar medžių, ar malkų 
plytoms Ir kalkėms deginti į mūsų pilis, nuo šieno plovi
mo Ir nuo kitų nematytų darbų. Tačiau norime pilnai pa
likti Iš seno įprastas pastotes Ir, kaip Iš seno įprasta , 
darbą seniems tiltams taisyti Ir ten pat, tose senosiose 
vietose, naujoms dalims įrengti, naujų tiltų statybą, senų 
kelių taisymą Ir mūsų pasiuntiniams pastočių davimą,kur 
jau Iš seno taip buvo daroma.

23. KAS PRIEŠ VALDOVO SPRENDIMĄ PASISAKYTŲ.
Jeigu valdovas su tarybos ponais ką nuspręstų Ir sa - 

vo valdovinį sprendimą padarytų, o kas nors norėtų tam 
valdovo sprendimui pasipriešinti, tai toks, kokio luomo ju 
bebūtų, nuo pačio aukščiausio Iki pačio žemiausio, turlsė 
dėti šešias savaites kalėjime Ir valdovo Iždui sumokėti 
dvylika rublių grašių.

mama kartais mane paglostydavo, bet tai nebūdavo taip , 
kaip ji glostydavo Zlntą. Tada ji visai kitaip šypsodavosi.

Senelė man nuolat primindavo, kad greitai turėsiu at
sistoti ant savo kojų. Anksčiau aš to nesupratau, bet da
bar tikrai žinau,ką reiškia stovėti ant savo kojų,kai netu-
rl nei vieno,kurio galėtum klausti patarimo, ar pagalbos 
prašyti. Argi nejuokinga, kad pati turėjau apsispręsti, ar 
važiuoti į Kanadą, ar ne ?

Šiandieną bangos gana didelės. Olandų mergaitė net
pietauti nėjo- širdis pykstanti, apie valgį net galvoti neno
rinti. .. O aš apie tai tik Ir galvoju, nes valgis čia labai 
skanus. Kartais baigų valgyti tik tada, kai pamatau, kad 
prie mūsų stalo visi jau padėję šaukštus Ir šakutes Ir šyp
sodamiesi žiūri į mane.

Dabar gailiuosi, kad neleidau Zlntos mamai nukirpti 
savo kasų. Laive nė viena mergaitė neturi kasų. Kanado
je, tikriausia, niekas tokių nebus matęs. Sėdžiu laivo ga - 
lugalyje Ir rašau. Už dviejų dienų prasidės man naujas 
gyvenimas.

Pagaliau esu traukinyje Ir važiuoju į Montrealį, pas 
mamos seserį. Viskas praėjo sklandžiai. Laivas nenus<r 
kendo, ko slaptai visą laiką bijojau, o Hallfakse mane pa
sitiko maloni, žila ponia, kalbanti latviškai. JI pasirūpi - 
no, kad nusipirkčiau kelionei maisto Ir įsėsčlau į reikia
mą traukinį. Olandė su savo mergaite sėdi kartu su ma - 
nlm, o priešais- vokietė su dviem mažais berniukais. Tie 
tai tikrai Išdykę*. Visą laiką gallnėjasl, kariasi mums ant 
kelių, klausinėja motinos tūkstančius klausimų, Išterllo - 
ja vienas kitą šokoladu Ir abu nori sėdėti prie lango.

Temsta, vagonuose užsidega šviesos, Ir už langų pras
krieja beržynai, ežbral Ir upės. ATrodo, kad šis kraštas 
tikrai gražus. Jaučiuosi labai pavargusi, Ir balsus trošku
lys kankina mane, nes nusiplikau Ir suvalgiau visą apskri
timą lenkiškos dešros, be duonos. Olandė juokiasi susi
riesdama, tačiau jos mergaitė, kuriai vis dar pyksta gir
dis, apie dešrą nė nekalba. Vyras baltu švarku, pats juo
das Ir besišypsantis, pardavinėja gėrimus . Nieko neper
ku, reikia taupyti, nes kapitonas Vūdas man sakė, jog tu
rėsiu sumokėti taksį, kuris mane nuveš pas ponią Liepą . 
Vandens traukinyje, klek tik nori, Ir visi jį geria Iš popie
rinių Indelių. Aš nežinau, kaip prisileisti į juos vandens , 
Ir todėl visai nebandau.

Staiga dingsta vokietės vyriausias berhlukas. Ką tik 
buvo , o dabar nebėra. Vokietė rėkia Ir taip greitai aiški
na konduktoriui apie sūnų, kad jo akys vis labiau didėja Ir 
didėja. Atrodo, Išsprogs kaktoje. Jis šiaip ar taip, nieko 
nesupranta, nes vokietė nekalba angliškai. Nė vienas ne - 
kalba angliškai, Ir todėl turiu vokietei padėti. "Her boy Is 
lost", pasakau, Išraudusi Iki ausų galų. Konduktorius su
griebia mano ranką, lyg pagalbos Ieškantis Ir tempia ma
ne su savim. Garsiai veikdama, paskui bėga vokietė, vie
na ranka skeryčlodamosl, o kitai tvirtai įs (kirtusi į antrąjį 
sūnų.Klekvlename vagone sustojame, Ir konduktorius skar
džiu balsu klausia- ar kartais čia neužklydo berniukas. Aš 
to paties klausiu vokiškai. Mano balsas toks silpnas, jog 
konduktorius man draugiškai pliaukšteli per petį:" Once 
more". Berniuko niekur nerandama. "Iškrito Iš traukinio*, 
-klykta vokietė- Ir kodėl važiavau čia čia*. Kodėl palikau 
gimtinę*. Dabar VUlus žuvęs ’. ”

Konduktorius ją ramina, pasiūlo šokolado Ir tvirtina, 
kad berniukas jokiu būdu negalėjo Iškristi Iš traukinio.Ke
leiviai pakyla Ir padeda Ieškoti. Visur- po suolais, išvie
tėse, net peikllnoja ryšulius Ir lagaminus lentynose. Ir , 
pagaliau, mažąjį neklaužadą tikrai suranda vienoje lenty
noje, susisupusį į kažkokio moters apsiaustą Ir užmigusį.

/tęsinys kitame numeryje/

25. BŪDAMI LENKIJOS KARŪNOJE, NETURIME NIE
KAM NIEKO DUOTI IR PRIVILEGIJŲ TVIRTINTI.

Taip pat nustatome, kad nuo šios valandos mes pa
tys Ir mūsų palikuonys, būdami mūsų valstybėje, Lenkijos 
Karūnoje, neturime niekam nieko mūsų valstybėje, Didžio
joje Lietuvos Kunigaikštijoje, davinėti: nei dvarų,nei žmo
nių, nei žemių, o jei kam būtume davę, ankstyvesnių dovių 
netvlrtlntl. Priešingai, mes patys Ir mūsų palikuonys, tik 
būdami Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje, turim apdo - 
vanoti savo valdinius Ir atlyginti jiems pagal jų nuopelnus. 
O privilegijų amžinam valdymui mes niekam neturime duo 
11 jokioje kitoje vietoje, bet vien tik kai būsime seime 
drauge su ponų taryba. O jei po šito mūsų nutarimo, kai 
mes būsime Lenkijoje, kas nors Išprašytų Iš mūsų žino - 
nlų Ir žemių ar patvirtinimo ankstyvesnių mūsų dovių Iš
duodant privilegiją , tai tokius mūsų raštus Ir privilegijas 
laikome niekiniais Ir neturime jų laikytis nė mes | patys , 
nei mūsų pdlkuonys. Tačiau, klek tai liečia plikimą, tai 
kiekvienam jį tvirtinsime, bet kur būdami, Ir mūsų vals
tybėje, Lenkijos Karūnoje. '

26. KELIAUDAMAS NIEKAS NETURI APSISTOTI NAK - 
VYNĖS VALDOVO DVARUOSE.

Taip pat nustatome, kad nelVlenas mūsų valdinių,ke
liaudamas mūsų valstybėje, Didžiojoje Lietuvos Kunlgalkš 
tljojeį neturi nakvynės sustoti mūsų, valdovo, dvaruose Ir 
neturi Imti Iš mūsų dvarų jokio maisto ar pašaro nei sau, 
nei savo arkliams, nei mūsų kūdrose žvejoti. Tačiau, jei 
kurie mūsų dvarai yra giriose, tai tuose gali sustoti, bet 
jokių nuostolių neturi ten daryti nei gaisro sukelti. O jei
gu kas elgtųsi priešingai šitam mūsų nuostatui Ir mūsų 
dvaruose apsistotų Ir maistą bei pašarą sau Ir savo ark - 
llams Imtų, ar kūdrose žvejotų, arba susotjęs glrlojse e - 
Šančiuose mūsų dvaruose,kokius uos tol lūs tiems mūsų 
dvarams padarytų, tas turi mums mokėti dvylika rublių 
grašių Ir už visus nuostolius turi mums atlyginti.
ANTRAS SKYRIUS
APIE VALSTYBĖS GYNIMA
3. UŽSTATU LAIKANTIEJI DVARUS DVASIŠKIAI PATYS 
PRIVALO VYKTI VALDOVO TARNYBON.

/b. d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KREDITO KOOPERATYVAI
Kalbant apie mūsų kredito tuvių kredito kooperatyvai; 

kooperatyvus, gal reiktų Montrealyje "Litas",Toron- 
pradžloje pažymėti, kad Ka
nadoje jie paprastai vadina
mi "Credit Unions". Šiuo 
metu Kanadoje tokių finan
sinių Institucijų prlskaltoma 
virš 4 tūkst. su arti 7 mili
jonais narių. Taigi Išeitų, 
kad velk kas trečias kana
dietis yra jos narys. Credit 
Unijų aktyvas siekia 11 bili
jonų dolerių,kurių tarpe yra 
8 bilijonai Išduotų paskolų, 
nes šios įstaigos paskolas 
duoda velk kiekvienam žmo
nių poreikiui. Credit Unijos 
skirtingos dar Ir tuo, kad 
čia paskolų gavimo procedū
ra paprastesnė, nes tai ko
operatyvai, aptarnaujantieji 
savo narius. Dėmesys čia 
daugiau skiriamas žmogui, o 
ne doleriui. Todėl Iš pelno 
proporcingai skiriami divi
dendai Ir net skolininkams 
grąžinama dalis procentų, 
sumokėtų už gautas pasko
las. Visi kredito kooperaty
vai apjungti sąjungoje, ku
rios nariai įstatymo keliu 
netik kontroliuojami, bet Ir 
globojami Ir apsaugo jam l.

Kanados rytinėje dalyje 
daugiau yra žinomi šie lie-

te "Parama" Ir Prisikėlimo 
parapijos kooperatyvas Ir 
Hamiltone ’Talka".

TALKA
Š.m. vasario 29 d. teko 

dalyvauti Hamiltono ’Tal
kos" visuotiniame - meti
niame narių susirinkime Ir 
reikia pasidžiaugti šio ko
operatyvo gera veikla. ’Tal
ka" šiuo metu virš minėtų 
lietuvių kooperatyvų tarpe 
stovi trečioje vietoje,bet yra 
gerų vilčių augti. 1975 m. 
bendra apyvarta padidėjo 
27 %, o paskolų Išdavimas 
pašoko net 34 %. Tačiau as
meninės paskolos sumažėjo. 
Kooperatyvas turi nuosavus 
namus, kur paskutiniu laiku 
daroma praplėtimų Ir pato
bulinimų. P likta nauja skai
čiavimo mašina " Phlllps- 
3502*.' Narių šėrų sąskalto-. 
je pajtkta kiekvienam tik po 
5 dolerius, o kiti pajai nu
kelti į narių taupomąsias 
sąskaitas. įvestas nariams 
registruotas pensijų fondas. 
1975 m.aktyvas buvo arti 7 
milijonų dolerių, turėta 1870 
narių, gauta pelno 70.083

doleriai. "Talka” jau veikla 
21 metus Ir būdinga, kad per 
visą tą laiką Išduotos pasko
los nuostolių neatnešė, taigi 
visi skolininkai pilnai atsi
lygino. Narių santaupos ap
draustos. Taip pat būdinga, 
kad lietuviai ’Talkos” ko
operatyvo nariai, ryškiai 
reiškiasi kaip taupytojai, o 
daugumas skolininkų yra 
svetimtaučiai.Gal dėl to ne
reiktų daryti Išvados, kad 
lietuviai daugiau skolinasi 
bankuose ar paslpelnlmo įs
taigose, kur sąlygos Ir pro
centai didesni.

Reiktų atkreipti dėmesį į 
"Talką" dar ypač todėl, kad 
ji skiria gražias sumas lie
tuviškiems reikalams. Pav

sijoti Joną Mikšį, Revizijos 
Komlsljon R. Konterį.

’Talka” savo skyrius turi 
St. Catharines Ir Londono 
miestuose. Tų miestų lietu
viai aktyviai reiškiasi ’’Tal
koje". L. Eimantas

VE/D^OD^/ą/

Su vynu ir užkanda (Is '‘Šluotos*)

MONTREALIO 'LITO REKORDINIAI METAI

Praeiti metai "Litui"’buvo rekordiniai: pirmą kartą "Lito" valdomu 
kapitalų prieauglis viršyjo vieną milijoną dolerių, apyvarta pasiekė 
27 milijonus dolerių ir gauta pajamų virš pusės milijono dolerių. Naujieji 

’ 1976

Žymus "Lito" ■ įnašas <ir į organizacinį

-ji metai žada būti dar sėkmingi. Palyginkite ženiau dedamus skaičius:
1974 1973 1976-11-29

Balansas 5,042,830 6,211,064 6,337,433
Paskolos 4,504,507 5,362,873 5,628,941
Pajamos 44o,930 560,272 -
Nariams iuž santaupas 336,058 427,208 -
Atsargos kapitalai 139,960 160,085 160,085
Narių 1,614 1,695. 1,702

lietuvių gyvenimą. Per praeitus

LITAS
“Lito* susirinkimas
Metinis "Lito" narių su

sirinkimas įvyks kovo mėn. 
20 d., šeštadienį, 4 vai. po 
pietų Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Šiemet į Valdybą 
bus renkami trys nariai, į 
Kredito Komisiją du nariai
Ir į Revizijos Komisiją vle- TORONTO PARAMA 
nas narys. Ligi šiol jau Iš- pajamos 
statyti sekantys kandidatai; 
į Valdybą - A.Kllčlus, V 
Kudžma , V. Plečaltls Ir J. 
Skučas, į Kredito Komlslją- 
J. Adomonis, S. Kęsgailą Ir

Hm.,Otono lltuamMInel mo B',Y?rb?aJr K<> IŠ 1A IDOS
kyklal skirta 1975 m. net V. *^*£7
. ... .... „ , dldatus galima Išstatyti Iki4 tuk st. dolerių, Vasario 16 . , , , , ..j. „J., x , pat susirinkimo atidarymo.Gimnazijai 2 tukst. dolerių,įl , , , . , ,, , , , . .„/LKaip Ir kasmet, po suslrln-sporto klubui "Kovas" 1OOO, , . , . . . ., , T , ... ... kimo įvyks bendra dalyviųdol., Londono lituanistine , . \ , . , , ,, ,, . , ** -.vakarienė. Vlslnarlalkvle-mokyklal 750 dol. Ir 1.1. Iš,, , ,, J , ,, , člaml skaitlingai dalyvauti,viso pašalpų l š m ok ėt a J
10.050 dolerių. “Litas* padidino palūkanas

’Talkos" valdomieji or- "Lito" valdyba nutarė pa- Palūkanos už paskolas ..............
ganai keičiasi rotaciniu bū- dldlntl narlams palūkanas už ^inės.išlaidos ........................
du.šiemet susirinkimas vai-terminuotus lndėHus ir tau-
dybon pririnko J., Bul lonį U pomąslas sįkaltas .Už vienų Profesiniai patarnavimai .........
l. Leparski. Kredtto komi- termlnuotus lodaiua SL/::::::::::::::::::::::::::::

dabar bus mokami 9.5%, UŽVald. Organų honorarai 
dviejų - 9.75% Ir UŽ trejųVald- Organų kelionės ir repr.

. . > Kelionės išl. tam........................metų -1O%.Už taupomąsiasNario mokestis ......................
sąskaitas palūkanos padidin
tos Iki 8.25% ir tas padldl- Operacinis pelnas
nlmas bus taikomas santau-gėrų divIdendas ......................
poms nuo Šių metų sausio Perkelta į Residual Rezervą ... 
mėn. 1 d. Verta pažymėti, 
kad pirmieji šių sąskaitų du
tūkstančiai dolerių turi gy—Pelnas prieš mokesčius ...........
vybės apdraudą, kurios pre-Mokesčiai ...................................
mlja "Litui" kainuoja papll-Metų pelnas (net) ....................
domus 1.24%. Už einamą
sias sąskaitas Ir toliau bu? 
mokami 6% duodant veltui 
čekių patarnavimus Ir palū
kanas, prirašant kas metų

Palūkanos
Palūkanos
Palūkanos
Palūkanos
Kitos pajamos

už 
už 
už 
už

asm. paskolas ...........
nekiln. turto paskolas 
investacijas ..... h........
stabilizacijos fondą ..

1 975 , 
$110,2441 
651,5911 
143,584 

3,4451 
5,277*

$914,141

ketvirtį.

Skelbimai, kalendorius, aukos .... 
Metinis susirinkimas.......................
Bondavimas ......................................
Banko patarnavimai........................
Amortizacija (mašinos, baldai) ... 
Amortizacija (raštinės įrengimai) 
Tam. draudimai ............................
Įvairios išlaidos ...............................
Gyvybės ir paskolų draudimai......
Palūkanos už indėlius ...................
RRSP patarnavimai ......................

$

$5,160
3,440

600

J 11,702 
1,696 
1,226 

474 
7,704 
3,156 
3,891 
4,845 

30,523 
712,554 

196 
1,385 
6,468 

74,152 
582 

1,704 
10,076 

406

9,200
4,369

$886,309
27,832

1,643
18,310

$ 19,953

7,879
(761)

$ 8,640

TORNTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
1975 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ

PAJAMOS
Visi šie palūkanų padidi

nimai "Litui" kalnuos papil
domus 25,000 dolerių. Ta-

1975
metus buvo išleista organizacijų paramai apie keturius tūkstančius dolerių, 
neskaitant sumų skelbimams, loterijoms ir kitiems su lietuviška veikla
susijusiems įvykiams.

"LITO" VALDYBA IR KOMISIJOS 1975
Sėdi (iš kairės į dešinę): P.Vaupshas - vice-pirm., R.Staškevičiųtė - buhalterė, 11 
J. Bernotas - pirm., P. Rudinskas - vedėjas, D. Jurkus - vald. narys, S.Kęsgailą - 
vald. narys. Stovi: A. Kličius - vald. sekretorius, V. Šipelis - kredito kom. 12. 
narys, Iz. Mališka - vald. narys, J, Adomonis - kred. kom. pirm., R. Išganaitis 
vald. narys, B. Niedvaras - revizijos kom. narys, V. Piečaitis - kredito kom.
narys ir J. Šiaučiulis - revizijos kom. narys. 14.
.Trūksta J. Maskoliūno - revizijos komisijos pirmininko. nuotrauka t.uauninaičio.

člau dėka sėkmingai užbaig
tų 1975 metų Ir dar sėkmin
gesnių šių metų operacijų, 
tatai buvo įmanoma padaryti 

- nedidinant palūkanų už pas
kolas. "Litui" jau trūksta 
fondų paskoloms Išduoti, to
dėl nariai kviečiami dar ak
tyviau dalyvaytl "Lito" apy
vartoje, perkeliant savo san
taupas Iš kitų bankų.

Pr. R.
“Lito* nariai mirę 1975 m.
1. Antanas Tamkevičius
2. Pranas Kličius
3. Leonas Barauskas 
k. Stasys Aneliūnas
5. Jonas Gedvilą
6. Marija Maksvitis
7- Marija Miller
8. Albertas Kizerskis
9. Jonas Šaulys

10. Juoząs Pukelevičius

Palūkanos už asmenines paskolas..................................... $ 46,682.39
Palūkanos už nekiln. turto paskolas................................ 486,547.16
Palūkanos už investacijas..........  131,445.54
Palūkanos už sąskaitas bankuose .................................. 36,864.73
Draudimo rebatas.............................................. 0.00
Kitos pajamos ....................................................................... 991.47

Viso pajamų $ 702,531.2B

IŠLAIDOS
Palūkanos už depozitus ir indėlius................................... $ 563,160.20
Santaupų ir asmeninių paskolų draudimas..................... 20,796.85
Bankų patarnavimai.......................................................... 960.67
Tarnautojų atlyginimas.................................................... 59,403.67
Tarnautojų ir valdomųjų organų draudimas................. 1,230.15
Socialinis tarnautojų draudimas..................................... 2,611.39
Valdomųjų organų honorarai ir kelionės išl..................... 5,500.00
Nuoma...............................................  4,800.00
Raštinės reikmenys............................................................ 1,552.92
Paštas ir telefonas.............................................................. 903.64
Skelbimai ir aukos.............................................................. 7,765.78
Sąskaitybinių mašinų priežiūra ....................................... 838.85
Metinis narių susirinkimas................................................ 911.06
Turto amortizacija............................................................r 1,600.72
Revizoriaus atlyginimas............ ....................................... 1,500.00
juridiniai patarnavimai...............................   300.00
Mokestis OCUL už narius.................................................. 2,887.50
įstaigos apsauga.................................................................. 574.50
Kitos išlaidos................................................>................... ........... 741.82

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

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

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
| (Lithuanian A.A. Group)

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

1976. III.17

Marija Lenketis
Mykolas Reinotas
Juozas Eimutis
Jonas Mačiulis
Jonas Dalmantas

Viso išlaidų $ 678,039.72

Pelnas $ 24,491.57

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON, MASS. 02127

TEL. 525- 8971.

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

IO

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS I
Naujienos tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chicapoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 
trims min. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei metu __ $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III. 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 -------------------------- ----- ------ ------------------------------
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

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.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais Ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus ( P.C. A) g %
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 8& 
Terminuotus depozitus 1 metu 9 Vi i
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

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

PASVARSTYKIME KĄ DAROME'kakčlų proga ruošiamos
DLK Algirdo šaulių kuo

pos ruoštas kaukių bailus 
jau praeityje. Parengimas 
praėjo jaukioje nuotaikoje . 
Premijas ga gavo sekančios 
kaukės: I-Mekstklečlal, / n 
Mačlkūnlenė Ir A. Stanaitie
nė/, II-Svirpliai/L.Macl- 
kūnas Ir Z. Stanaitis/,III-A- 
rabas / F. Urbaltls/, IV- 
Slldlnlrikas /D. Beržaltytė/, 
V- Lėlė/R. Beržaltytė/.

Dalyvių skaičius galėjo 
būti didesnis. Nors parengi
mų nebėra tiek daug,klek 
būdavo seniau, bet atsilan
kančių į organizacijų ren
giamas pramogas, skaičius 
yra žymiai kritęs. Atrodo, 
kad neberandame tam laiko, 
gi labai skaitlingai susiren
kame į įvairius šeimyninius 
pobūvius. Otų švenčių yra 
tiek Ir tiek. Tai įvairūs 
"shower’lai", tai įvairių su-

"stalgmenos", tai Išleistu
vės Ir sutiktuvės grįžus Iš 
dviejų savaičių atostogų, tai 
namo įkurtuvės/nors tai bū - 
tų kažin kelintas namas ar 
vasarnamis; kai kurie perka 
Ir parduoda namus kas ke
linti metai Ir kiekvienu pa
judėjimu daromos "staigme
nos”/, Ir taip daina be ga - 
lo... Girdėti, kad jau kai 
kuriems Ima nusibosti tie 
nuolatiniai ullavojlmal, bet 
ne Išdrįsta pasakyti, kad jau 
Išėjome Iš vėžių. Netenka 
stebėtis, kad po tų įvairiau
sių nugėrlmų nebėra nei lai
ko, nei sveikatos benueiti į 
organizacijų ruošiamus pa
rengimus.

Nors Ir atšventėme vysk . 
Motiejaus Valančiaus metus, 
bet jo skelbtosios Idėjos ne
daro įtakos, atšoka lyg žir
niai beriami į sieną. Ad.

toronto

Sekmadienio popietei klek 
pavėlavęs tautietis, prisi
jungia prie bičiulių stalo Ir 
užsisakęs pietus, valandėlę 
klauso jų pokalbio.

Vienas , rečiau Lietuvių 
Namuose matomas vyras 
entuziastingai pasakoja apie 
praėjusį Vasario 16 minėji
mą. Ir Išvakarių ballus/ku- 
rlame jis nebuvęs, bet apie 
jį girdėjęs/ buvęs pulkus Ir 
pats minėjimas pavykęs. 
Ypač buvusi gera Ontario 
valdžios atstovo kalba. Tas 
ponas svečias ten taip gra
žiai kalbėjęs apie mūsų rei
kalus Ir pavergtos tėvynės 
padėtį, kad geriau Ir nerei
kėjo.

Atydžlau dirstelėjęs *į pa
sakotoją, pavėlavęs tautie
tis valandėlę stebisi, kur 
būtų jį matęs. Tuo pačiu, 
lyg ką atsiminęs, jis staiga 
aną pertraukia.Įs įterpdamas 
jis sako, jog tame Ir buvusi 
visa blogybė,kad jis negalė
jęs Išgirsti tų gražių svečio 
minčių. Tiesą pasakius, 
Ir be to jis labai norėjęs nu
važiuoti į užmiestyje įvyku
sį Vasario 16 minėjimą,spe
cialiu tam reikalui nuo Lie
tuvių Namų ėjusiu autobusu.

Tikrumoje, jis galįs pri
sipažinti pavėlavimo prle- 
žąstlml buvusią jo žmoną. Jc 
moteriškė griežtai atsisa
kiusi ten važiuoti. JI pasa
kiusi, jeigu torontlečlal ne
gali surengti šios didžiosios 
šventės minėjimo čia pat 
mieste, savuose Namuose 
už miesto į pusnynuose pa- 
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skendusią privačią salę ji 
nevažiuosianti. O jis, norė
damas įrodinėti, Išaiškinti, 
kad mūsų dalyvavimas esąs 
lietuvio garbės reikalas,taip 
Ir užtrukęs. Tiksliau pasa
kius, šį kartą jis jautęs lyg 
Ir kokią ypatingesnę pareigą 
ten dalyvauti, dėl jo paties 
ne visai pakartotino pasiel
gimo pirmoje minėjimo da
lyje, kurt įvyko penktadienį 
Prisikėlimo parapijoje.

Taigi, nežiūrint kaip jis 
skubėjęs, kada jis Išlindęs 
Iš požeminio traukinio sto
ties, dar spėjęs pamatyti 
keistą, geltonos spalvos au
tobusą,pa judant nuo Lietuvių 
Namų. Matydamas dar visą 
autobuso galą, neužpildytą 
žmonėmis, jis mėginęs su
šaukti. Mojavęs rankom Ir 
rėkęs, kad sustotų. Bet kur 
jie ten matys ar Išgirs to
kiame Bloor( gatvės judėji
me. Žiūrėdamas į nutols
tantį autobusą, jis labai su
si jaudinęs. Tokiu savo nesu
gebėjimu į jį patekti, jis ta
rėsi praradęs patriotinę sa
vigarbą. Tuo labiau, kad jo 
piniginėje tebebuvo toji,šios 
reikšmingosios dienos auka, 
kuria, nors dalinai, jis ti
kėjosi atsiteisti už penkta
dienio vakarą.

Atvirai kalbant, vis dėlto 
jis daugiau dėmesio kreipęs 
į Išvakarių bailų, kuris įvyko 
Prisikėlimo parapijos salė
je.Kaip Ir paties pokylio nu
sakymu, ten jis tikėjosi kf 
tai Iškilesnio, kažko nepa
prasto, kaip Ir turėtų būti

mūsų nepriklausomybės 
šventės proga. Bet, kai nu
ėjęs pamatė visus susirin
kusius, jis nustebo. Tokia 
nedidele apimtim galėjo 
ribotis darbštieji sudburle- 
člal, ar veiklūs Joninių ren
gėjai velandlečlal, bet čia gi 
buvo dešimtimis tūkstančių 
skaičiuojami . torontlečlal. 
Erdvioje pranciškonų salė
je, tiesiog pasimetę, buvo 
šiek tiek virš šimto žmonių. 
Neskaitant keleto svečių Iš 
Parlamento, m lesto savival
dybės Ir draugiškų tautų, 
mūsiškių tarpe buvo vis tie 
patys veidai. Visuomet ma
tomi, visur sutinkami: pa
rapijoje, parengimuose, su
sirinkimuose. Šalia to, salė
je jo dėmesį patraukė du 
baltom staltiesėm padengti 
stalai. Ant vieno Iš jų lėkš
tėse buvo sudėti užkandžiai j 
kuklių sumuštinių pavidale, 
o ant kito stovėjo borikos. 
Jeigu užkandinių stalas at
rodė gan kukliai, tai šis,pa
starasis, buvo Ir pulkus Ir 
Ištaigingas.

Ypatingą jo dėmesį pa
traukė ta kilmingoji borikų 
baterija, atstovaujanti bevelk 
visas pasirinktino pasimė
gavimo rūšis. Gėrėdamasis 
spalvingometlkėtėm Ir įvai
riausiom butelių formose 
lūžtančiom, salės šviesų li
nijom, jis pripažino ger- 
skonį Ir precizinio pasirin
kimo ypatybę. Tik tiek, kad 
bendra apimtim čia nesima
tė to puošnumo Ir Iškilmin
gumo, kuris buvo toks ryš
kus praeitais metais Lietu
vių Namuose, dalyvaujant 
miesto burmistrui Ir Simui 
Kudirkai. Ir jeigu neskaityti 
jo dėmesio patraukusio bon- 
kų rinkinio, salėje Ir stalų 
papuošime neslmatėto spal
vingumo, tos kruopščios los 
šeimininkių atydos,kuria vi
suomet pasižymi Lietuvių 
Namai.

Viena Iš svarblaušlų ba
ilaus detalių buvo tai, kad 
neatvykus vyriausiai miesto 
galvai - burmistrui, aukš
čiausiu svečiu teko laikyti 
Ottawos parlamentarą Dr. 
S.Haldasz. Pasakotojui įėjus 
į salę Ir sveikinantis su pa
žįstamais, šioji patirtis su
jaukusi visą jo šventinį nu
siteikimą. Jam buvo nesu
prantama, kad svečių tarpe 
galėjo būti naujais vėjais pa
dvelkusios valdžios atstovas. 
Tokios valdžios, kuri ne tik 
labai blogai pasirodė krašto 
ekonomijoje, bet pastaruoju 
laiku pasišovė keisti Ir nū
dienį gyvenimą.Įvedusi eko
nominę kontrolę, rengiasi 
kontroliuoti Ir savus pilie
čius. P kaip žinome, įgyti 
daugiau patyrimo, pati val
džios galva tik pereitą sausį 
svečiavosi Kuboje pas savo 
bendramintį Castro.Ten be
silankant Ir beslgėr’.nt Ku
bos santvarka, svečias įga
vo tokį entuziazmą,kad pra
dėjo šaukti Viva Castro. Bet 
mums, lietuviams, to būtų 
dar maža, jeigu neprisimin
tume pereitos vasaros, kada 
vykstant Į Helsinkį pripa
žinti, sovietams Pabaltijį 
mes prieš tai protestavome, 
o tuo reikalu į Ottawą nuvy-

kusi mūsų delegacija val
džios nebuvo priimta. Tuo 
labiau, kada tas pats vadas, 
prieš tris metus lankyda
masis soviet įjoję Ir, nuvy
kęs į Sibirą, gėrėjosi ten 
koncentracijos stovyklos 
vergų Išstatytais miestais Ir 
ten sutelkta prekyba.

Todėl, tą penktadienio va-‘ 
karą jam tai prisiminus, ta
po ne tik nebemalonu, bet 
tiesiog koktu. Jis nebenorėjo 
matyti nei programos, nei 
klausyti svarbiausio svečio 
į vatą vlnlojamą žodžių. 
Tiksliau pasakius, jis pasi
jutęs tokioje nuotaikoje, kad 
nebegalėjęs net savyje išsi
tekti. Dėl to niekam nieko 
nesakęs, jis prisiartinęs 
prie vaišių stalo.Uzslkąsda- 
mas sumuštiniais, jis gerai 
pasistiprinęs. Po to jo dėme
sio centre susikoncentravo 
gretimas stalas. Niekieno 
netrukdomas, jis ėmėsi šei
mininkauti. Rinkosi pačias 
geriausias Ir patraukilau- 
s lom etlkėtėm pas Ipuošus las 
rūšis. Jų tūrį pylėsi tiesiog 
į stiklinę. Be ledų Ir be sai
ko.

Kaip Ugal jis smaguriavo 
tomis, veltui telkiamomis 
gėrybėmis, dabar jis nega
lėtų pasakyti. Lygiai kaip jis 
negalėtų pasakyti kas toliau 
vyko programos metu Ir 
kaip užsibaigė kilmingasis 
bailus.

ICSU LIETUVIŲ NAMAI

nuo 4-5 vai.p.p. 
mielai sutiko 
Grlzlckas. LN 
darbą didžiai

Pereito sekmadienio LN 
popietėje dalyvavo apie 190 
asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė Eugenija Ir Pranas 
Juodkojal Iš Montreallo Ir 
Bronius Durida Iš Kagawog, 
Ont. Bronius Dunda ne. tik 
susidomėjo Lietuvių Namų 
veikla, bet Ir įstojo į LN 
narius.

Pereitą sekmadienį Lie
tuvių Namuose Toronto šau
lių teatro "Aitvaras” pasta
tytoji 3 veiksmų komedija 
’’Slidus pusmllljonls” praėjo 
labai geroje nuotaikoje.Pats 
pastatymas buvo įdomus, o 
vaidintojų vaidinime buvo 
matyti didelė pažanga.

Lietuvių Namų biblioteka 
praneša, kad knygas skaity
tojams keičia sekmadieniais 
nuo 1-3.vai.p.p. Ir ketvirta
dieniais
Bibliotekoje 
dirbti Stasys 
vadovybė už 
d&lnga.

Lietuvių Namų knygvedys 
St. Jasellunas Iš širdies 
priepuolio /stroko/ pamažu 
taisosi, bet į darbą negrei
tai galės sugrįžti. Jo neuž
baigtus 1975 metų balansus 
užbalglnėja auditorių firma 
Smith, KLymas, Sęlk ’.r Co 
chartered Accountants.

L letuvlų Namuose tstor fko 
P. Štuoplo priežiūroje, ruo
šiamam parodoms reikalin
gų lituanistinių adlykų mu
ziejui reikia braižytojų pa
galbos. Mokančiųjų braižyti 
schemas, pagalba būtų labai 
pageidaujama. Galintieji pa
talkininkauti, prašome skam
binti į Lietuvių Namus te
lefonu : 533-9030.

LN nario įnašus įmokėjo: 
Zabiela Edvardas, Palys Jur-

-J,

VALIA IR VARGAS (bronga).DAGYS

Pirmutiniame ir didžiausiame n JWI
TORONTO LIETUVIŲ •
KREDITO KOOPERATYVE

už 
už

MOKA:
: 2 m. term. dep.
: 1 m. term. dep.
: taupymo s-tas
: pensijų planų

»’/2%

9’/»%

IMA:

už asm. paskolas 

už mortgičius

9’/2%
8’/4%
7’/l%
8V4%

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

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

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

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir orb paltu
Dovanai be muito: Motociklai, sklb. maširtos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificate*), 
už kuriuos gavėjos gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19?4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sgžiningai ir greitai patarnaujame^
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. rytcf-ikl 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co.IŠTAIGA r Tarauta 1, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

VBaČėnaS All Seasons Travel.
2224 DL'NDAS STREET W., Vl«.l» kelionių reikalai.

TORONTO, ONTARIO
... >x. tel. 533-3531

gis, Mačklnls Jonas, Dūda 
Bronius, Šileika Andrius po 
$ lOO.oo, Senkus Algis, Ga- 
tautls Antanas po $ 90. oo, 
Našta jus Ignas $ 35. oo, Stri
maitienė Ona $ 25. oo, Kak
nevičius Andy$ 20.oo, Ja- 
sys Vytautas, Styra Vida, 
Radžiūnas Viktoras, Krušai
tes Ottas, Duda Yolanda, fea- 
kevlčlus Sandra po $10. oo 
Ir Rickevičius Jonas $ l.oo,

Toronto Lietuvių Pensl-’ 
ninku klubas kovo mėn. 2 d, 
savo klubo patalpose suruo
šė pirmą kartą Užgavėnių 
blynų stalą. Klubas šiais me
tais numato gavėnios metu 
parodyti religinio turinio 
filmus, balandžio 18 dieną 
Velykų Sekmadienio popie
tėje suruošti margučių rldl- 
n ėjimą.
a Dali. Viktoro Vizgirdos 
darbų paroda Ir T.Leonardo 
Andrlekaus O. F.M. litera - 
tūros vakaras bus kovo mėn. 
27 d. Prisikėlimo parapijos

I galėję.
• VISUOTINIS Prisikėlimo 
parapijos susirinkimas šau
kiamas kovo mėn. 28 d. Per 
vasario mėnesį par*Išlaikyti 
Ir skoloms sumokėtlsurlrik - 
ta $ 6.918.34.

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

Iš Vilniaus atvykusi pas 
savo, tetą paviešėti solistė, 
lengvosios muzikos daini
ninkė Onai Valiukevičiūtė su-

ruošė 2 vasario Lietuvių ’ 
Namuose, Mindaugo salėje 
lietuviškų dainų koncertą. 
Dainavo lietuvių kompozito
rių dainas.

Solistė gražiai nuaugusi, 
laisvai jaučiasi svenoje, kū
rinius atlieka su įsijautimu, 
pergyvenimu, gera valdyba, 
mok ėjimu sudaryti gerą kon
taktą su publika. Gavo daug 
katučių /už’’Tėvynę”,"Pa
langą” Ir kt./. Atrodo, kad 
lietuviai Vilniuje lengvosios 
muzikos žanrą yra Iškėlę Į 
menines viršūnes,gal aukš
čiau už amerikoniškus šla
gerius, svetimus lietuvių 
sielai. Publika daug plojo lt 
liūdnom Ir linksmom dai
nom. Ats tlarikę džiaugėsi to
kiu retu koncertu, artimu 
lietuvių sielai.Salė buvo pil
na, trūko sėdimų vietų.Sve
čių buvo apie 600. Jie buvo 
pavaišinti kava Ir pyragai
čiais, paruoštais LN moterų 
būrelio, kuris globojo kon
certą. (

Solistei Onutei pabaigoje 
buvo įteikta gėlių. Viešnia 
dar liks kelis mėnesius. Ji 
planuoja Ir kitose- lietuvių 

’ kolonijose suruošti koncer
tus.

Gero pasisekimo gražiai 
Ir gerai lietuvaitei, kuri at
važiavusi aplankyti savo tė
vo Kanadoje, ta proga links
mina lietuvius, primindama 
jiems tėviškę už marių, jūrų 
ir vandenėlių. J.Kaika

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FLORIDA Įmoksią pasakė parapijos vi- akompanuojant solisto žmo- 
karas kun. dr. Razutls. Mal- nal p. B ra z le nei. Invokaclją 
dose dar talkininkavo kun. skaltėkun. Venskus. Tai už-
E. Abromavičius Irkun.dr. 
V. Andrluška. Per mišias 
giedojo sol. A. Brazis Ir 
bažnyčios choras.

Vasario 15 d. pagrindinis 
šventės minėjimas vyko Lie
tuvių Amerikos Piliečių klu
be, Miami mieste.

Dar gerokai prieš 2 vai. 
kluban pradėjo rinktis sve
čiai, atvykę Iš kitų Amerikos 
miestų Ir gera dalis kana- 

mėglamas solistas A. dlečlų - lietuvių, atostogau
jančių įvairiose Floridos 
apylinkėse. Jie užiminėjo 
vietas prie stalų, Iš anksto 
paruoštų vaišėmis. Jau klek 
pavėluotu, negu pagal pro
gramą numatytu laiku, P. Ši
las, užkopęs scenon, prie 
mikrofono,tvirtu, žemaitiš
ku balsu, paprašė visus už
imti vietas. Keletą minučių 
taręs trumpą žodį apie Lie
tuvos Ir jos žmonių kruvi
nas kančias, paprašė įnešti 
scenon vėliavas Ir atsistoti 
jų pagerbimui. Amerikos Ir 
lietuvių trispalvę lydėjo dar 
kitos keturios organizacijų 
vėliavos.

Toliau sekė Amerikos Ir 
Lietuvos himnai,kuriuos su
giedojo duetu solistai J. 
Dambrauskaitė Ir A.Brazis,

* VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos valstybės nepri

klausomybės atstatymo 58m. 
sukaktį Miami miesto lietu
viai paminėjo gana gražiai 
Ir Iškilmingame ne vienos, 
bet trijų dienų būvyje. Va
sario 13 dienos vakarą Mia
mi miesto geroje salėje vy
ko paminėjimas - koncertas 
plačląjal visuomenei.

Čia dainavo visų žinomas 
ir
Brazis iš Čikagos,pritariant 
miesto orkestrui. Solistas 
atliko daugumoje lietuvių 
kompozitorių kūrinius Ir 
vieną kitą ariją. Orkestras 
be kitų kūrinių atliko Ir lie
tuviškąją dalį. Solistas ir 
orkestras buvo labai šiltai 
priimti skaitlingos auditori
jos. •

Vakaro pranešėjas Mr. 
Gordon Shaw auditorijai pri
statė solistą A. Brazį, aiš
kino lietuviškus kūrinius Ir 
nušvietė Lietuvos tragišką 
padėtį, patiekdamas faktų Iš 
praeities Ir dabarties.

Vasario 14 d. prieš plet 
buvo pamaldos lietuviškai to 
pat miesto St. James bažny
čioje. Mišias celeb ra vo Ir 
tat šventei 'pritaikytą pa

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 nakty.) VILNIUJE

Kaina nuo $849.00(laukiama patvirtinti)

IŠVYKIMO DATOS: Gegužės 20 ir 27 d. 
Birželio 17 d. 
Liepos 15 d. 
Rugpjūčio 12 d. 
Rugsėjo 2 ir 9 d.

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

SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS I

Mes paruoliama reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui (ūsų 
gimines ii Lietuvos į_ Kanadą.

RUOŠIESI L Ml AM/ ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS,
tik J 133.0,0, į ten I' atgal '■

keliauk šįmet pro montreall
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MŪSU MIESTE.

Raiyti angliikai:
> ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL P.Q.H2W 1Y7 CANADA

Tel: 844-5292 ir 844-5662.

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaida)

J APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $uiinskas S Son, te/. 389 • 0571.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

89 Orchatd Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrinė ir (komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otlieĮcĄmas sąžiningai ir nueinamomis kainomis.
- tai. 366-6237- 3896.

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)

6396 Bannoafvne Ave. Verdun, Montreal. Td. 767-6183

Jettė & Frere Ltėe 
Viskas moderniems namams 1 

Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie* f 
monių pardavimas ir iren* 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie* 
kimo. Veltui Įkainavimas.

& H.oting kontraktorlu*.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976.111-17

truko per 15 mln. laiko. Ji 
turėtų būti skaitytina trumpu 
žodžiu šios šventės tema. 
Po to skaityti raštu gauti 
sveikinimai Ir proklamacija 
Dade apskrities viršininko, 
skelbiančia Vasario 16 - Lie
tuvių diena. Po šios įžan
ginės dalies buvo V. Bražėno 
paskaita. Čia prelegentas 
kalbėjo apie sąmokslą prieš 
žmoniją, atsiradusį prieš 
antrąjį pasaulinį karą, kada 
daug kraštų neteko turėtų 
nepriklausomybių, o jų žmo
nės tapo vergais kalppav: 
Pabaltijo kraštai, kurių tar
pe Ir Lietuva. Vakarų pasau
lis neslryžtąs Imtis žygių 
toms skriaudoms atitaisyti. 
Mūsų krašto Išlaisvinimo 
pastangos okupantams ke
liančios susirūpinimo. Tą 
kovą turime sustiprinti Ir 
Išplėsti, metus į šalį visus 
partinius ginčus. Tokia buvo 
maždaug tema, čia nurodyta 
keliais žodžiais.Prelegentas 
buvo auditorijos šUtal su
tiktas, paminėjęs vienybės 
reikalą mūsų Išeivijoje. Tai 
aksljomlnė tiesa, kurios 
ugdymas per Ilgai yra nu
tęstas. Lietuviškos visuome
nės tylinčioji dauguma vieną 
kartą turėtų pasakyti: "Ga
na įvairiems generolams be 
kareivių arba tik su keliais 
kareiviais nuolat kelti

apie Maskvos karinės galy
bės sustiprėjimą ore, žemė 
je, vandenyje. Reiškė nepa- 
s [tenkinimą Amerikos esa
momis apsiginklavimo pas
tangomis. Pagaliau baigda
mas pareiškė, kad ankščiau 
ar vėliau Lietuva vist lėk 
būsianti laisva.

Buvęs svečių tarpe žymus 
keliautojas Ir kelių knygų 
autorius DJKuraltls tarė ke
letą žodžių apie kelionių įs
pūdžius.

Dar sveikino lenkų, ukra
iniečių Ir vengrų tautybių 
atstovai. Po visų kalbų Ir 
kalbelių solistas A. Brazis 
davė dainų koncertą. Jam 
akompanavo jo žmona,ponia 
Brazlenė. Jis atliko M. Pet
rausko, Gruodžio kompozi
cijas, arijas Iš Traviatos ir 
Grafas L luksemburgas Ir pa
baigai Lietuvos Himną.

Nuskambėjus pasku
tiniams himno žodžiams, 
salėje kUo ūžesys. Iš virtu
vės skubėjo šeimininkės, ne
šinos kupinomis lėkštėmis 
garuojančio maisto. O gi 
maistas jau nebuvo pro šalį. 
Laikrodis jau rodė 5 vai. Ir 
30 mln. Ir dalis atostogau
jančių, prieš Išvykdami klu- 
bao, buvo prlveržę diržus, 
taupydami vietos skaniam 
klubo maistui. Skanių deš
relių ar vištienos prie stalų 
laukė per 300 svečių.

Stipriai pasisotinę skaniai 
’'armydellus” te, kur jiems, pagaminto maistelio, norln- 
nėra vietos. tieji ar galintieji buvo pasi

ruošę smagiai polkutei, gro- 
Sekančlu kalbėtoju buvo jant klubo nuolatiniam or- 

florldletls dr.Graldy.Jo sa- kestrėllul, sudarytam Iš trl- 
kytos mintys anglų kalba už-, jų ar ketuvlų pensininkų.Kai 
truko apie 40 mln. Jis, at
rodo, gerai žinojo, ar buvo 
supažindintas su Lietuvos 
Istorija. Paminėjus gerokai 
prieškarinius Lietuvos rei
kalus, priėjo prie antrojo 
pasaulinio karo, kurio pasė
koje Lietuva Ir kitos valsty
bės atsidūrus los šios dienos 
padėtyje. Priminė pirmąjį 
Lietuvon įvedimą Rusijos 
raudonosios armijos garni
zonų, Lietuvos okupaciją, 
lietuvių Išvežimus, jiems 
daromas fizines bei dvasi
nes skriaudas Ir kančias. 
Nepamiršo priminti Rusijos 
tankų įsiveržimą į Čekoslo
vakiją, Vengriją. Kalbėjo Ir

kurių svečių manymu,klubas 
galėtų pasirūpinti moder
nesne, gyvesne muzika nors 
didžiųjų švenčių momentais.

Iš parašų program S ės la
peliuose , suprantama, kad 
šią šventę rengė Altos Mia
mi skyrius. Aukų ta proga 
buvo surinkta per 1500 dol.

Z. Pul lanauskas

f Mike Rutkauskas )
GREEN WARK GLAZES FIRING KILNS

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire, p.q. HBR 4AS

tel. ses-0370

TEL.: 694-1037

(MIKK nUTKAUSKAŠI

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

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

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus 
Venture —

William Dick,

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

o Mano specialybė ir laiptą bei sienąiŠklojimas. 
o Podarau madingus pakeitimus.
e Pristatau į,namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

Įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 - 7962

montreal

Vasario 14 d., šeštadle lo 
vakare, Šv.Kazimiero para
pijos bažnyčioje pamaldomis 
Ir salėje vaišėmis buvo pa
minėta Antano Tarnkevlčlaus

pradžia. Tuomet Kanada 
Irgi buvo paliesta pasauli
nės ekonominės krizės Ir 
naujiems gyventojams buvo 
fuo sunkiau.

Vėliau, su žmona Marija 
gana gražiai prasįkūrė, abu 
bedirbdami darbovietėse. Į - 
s įgiję nuosavus namus Mont
real yjeį juose neužsidarė. 
Nors Ir augino dukrelę Al
doną, neapleido nė vieno lie
tuviško parengimo, nežlū - 
rlnt kur Ir keno buvo ren
giami. Velionis, bevelk Iki 
paskutinio susirgimo, vis 
lydint jo žmonelei, apsilan
kydavo Ir toliau parengimuo
se, nors pačiam reikėdavo 
susilaikyti nuo kai kurtų 
linksmybių Ir tik kitų draugų 
šauniu ballavojlmu į pasi
džiaugti.

vlenerlų metų mirties sukak
tis. Mirė prieš metus, Iš
kankintas Ilgai varginančios 
Ilgos, pareikalavusios am
putuoti Ir antrąją koją.

Velionis pragyveno virš 70 
metų amžiaus. Ilgesnę jo 
dalį Montrealyje. Gimė Ir 
augo Lietuvoje, Dzūkijoje. 
Atitarnavęs Lletuvos kariuo
menėje, Išvyko laimės leš - 
kotl į Kanadą. Varginga buvo 
įsikūrimo naujoje šalyje

Jo žmona Marija šias 
mirties metines surengė 
lietuviško pobūvio būdu, sų- 
kvlesdama net apie porą 
šimtų jo artlmesnlųpažįsta- 
nių. JI sakė, kad pildanti jo 
valią, žinodama,kad velio
nis mėgo įvairius lietuvių 
subuvimus.

Plačiau jo gyvenimą ap
žvelgė savo žodyje Jonas 
Vilkelis Ir kleb.kun. dr. F. 
Jucevičius. prp.

BROLIUI MIRUS LIETUVOJE, nuoširdžiai 
užjaučiame mūsų prleteli Jonę Liubinskų — 

Kazimiera ir Jonas Petruliai

• Mirė Petronėlė Matuse- kas Jonas.
vlčlenė. Liko duktė P.Iva-e J.Lukoševičius pooperacl- 
nausklenė Ir sūnus Juozas sujos guli R.Vlctorla ligoninėje, 
šeimomis. • G. Remeikienė po kojos o-
• Susirgo Ir gydomas Royal peracljos,sveiksta llgonlnė- 
Vlctorla ligoninėje Ledzlns- je.

DIDELĖ NUOLAIDA K AIN U (iki 60S) SIUNTINIAMS

LIETUVAOL
Medžiaga suknelėms* Crimlene, kostiumams ir Švarkam* - šimtaprocentinė rUšis 
— pusė kainor.
Angliška medšioęa 100% vilnonė. Vilnonė arba polyesterlo - nuolaida iki 60%.
Skardės vilnones arba Įtikinės ir naujausiais pielinlois.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausia, pasirinkimo, specialiomis

Mot.rilki paltai* Bergeno (art., fur) įvairaus dydžio tik S 49.00.
Vyriiki mėgsti marlkinioi (konodilki) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 
kiltį daiktu reikalingu Lietuvoje.

7661 -A CENTRAIS 495-90e Avė. 
365-7146 366-1143\ / PRISTATYMAS

4 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASAU! - 365-0770

7 psl.

4-

7

7



NL REIKALAI
NL 35 metų sukaktis pa

minėta šeštadienį, Aušros 
Vartų parapijos salėje. 
Kondensuotu žodžiu laikraš
čio Istorinę apžvalgą patie
kė L. Glrlnls-Norvalša.Pla
tesne apimtimi apie lietuviš
kosios spaudos reikšmę kal
bėjo Ansas Lymantas.

Meninės programos susi
laukė publika puikiai Ir dos
niai dainuojančių solistų dė
ka: G Inos Čapkausklenės Ir’ 
Vaclovo Verlkalčlo. Jų dai
nos Ir arijos džiugino pub - 
llką, akomp.muz. M. Rochpa
lydint, apie valandą laiko. 
Nepasigailėdama plojimų , 
publika vis reikalavo kartoti.

Prie įdomios spaudos pa
rodos prls įdėjo Ir prižiūrė
jo P. Adamonls. Puikiai pa
ruošė Ir prižiūrėjo šoklų

k rsklenei.Taipgi u 
talkininkam- L. Balalšlul, A. 
Joneliui, H. Adamonlul , P. 
Klezul.
• NL 35 m.sukakties proga 
įsigijo 1O akcijų R. Kalvaity
tė, mpntrealletė Ir 5 akcijas 
prie jau turimų 5-lų-lnž. J.V. 
Danys Iš Ottavos.

Nepaskelbta liko Aid.Ur - 
banavlčlenė įsigijusi praei
tais metals 1 akciją.

Dabar yra parduota šiame 
vajuje akcijų už $3,580.

P.s. Buvo skelbta,kad A . 
Daugelavlč lūs turi 17 akcijų. 
Turi būti A. Ir V. Daugelavk- 
člal turLvlso 20 akcijų.

POKONGRESINIS VAKARAS 
Montreallo Lietuvių Jauni

mo suruoštas pokongreslnls 
vakaras buvo labai įdomus 
ne vien dėl to, kad jį suola- 
navo Ir įvykdė .šauniausieji 
mūsų kolonijos jaunieji, bet 
kad jį paruošė Ir atliko labai 
gabiai Ir gerai.

Skaidrių eiga buvo chro
nologiškai įdomiai parinkta , 
žodinė jungtis dinamiškai 
vedanti,sukėlė bevelk kelia - 
vlmo įspūdį. Saikas, jumoras, 
poetingų nuotaikų įvedimas ,

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORO OKTETAS: iš kairės A. Gudas, R. Bulota, A. Rusinąs, A.Urbonas, 
sol. Gina Čapkauskiene, akomp. mux. M. Roch, V. Murauskas, H. Celtorius, P. Žukauskas ir V. Kačergius.

— Jie visi dalyvavo Vasario 16-sios minėjimo programoje Plateau salėje, Montrealyje. FOTO: dana alin

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui į

tik už $5.00 mėtom* 1 |

prenumeratos

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu------------------------- ----------- ------------------  (

'Pavardė ir vardas) .

mokesčiu.

1 .
'Tikslus adresas) 1

i
1 ' f 1

MALDA IR AUKOMIS

GELBĖKIME M Ū S Ų T A U T O S K I L N U M Ą 

_ GELBĖDAMI TIKĖJIMĄ OKUPUOTOJE LIETUVOJE ■» *

AUKAS SIUSTI:
L. K. Religinė Šalpa - Lithuanian Cath. Religious Aid, 

64-09 56th Rd., Maspeth, N. Y. 11378 USA 
! arba

L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai - Lithuanian Cath.Religious
Aid Auxiliary —6825 So. Tai man Ave., Chicago,! 11.60629 USA.

Aukokime kiekvienas pagal išgales. ffariai rėmėjai aukoja ma
tams nemažiau kaip 5.00 dol.„ amžinieji nariai - 100.00 dol ir me
cenatai — 1000. tJĮO dol.

Visiems aukotojams išduodami kvitai, ir jtį aukos Amerikoje 
yra atlaidai imi nuo federalinio, mokesčiu. ,

Skelbia LKRŠ Rėmėju Vyr. y aid yb a

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojos

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel. 866-8235, namų 488^ 8528

GERA PROGA
Puikiai įrengta ir net kilimu Išklota 
NL redakcijos xemutine patalpa. Ii- 
nuomuojoma susirinkimams bei kito

kiems reikalam^. 

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

Intymumas labai galviai nu - 
telkė dalyvavusius Ir sužadi
no didelį džiaugsmą Ir pasl -
dldžlavlmą mūsų jaunimu. glrstl G. Bulotos Ir merginų 

Simpatingą tekstą perdavė palydimų gitara,kongresinių 
Kristina Bendžlūtė Ir Rasa dainų.
Lukoševlčlūtė. Virginija Kabantys palubėje Ir sce- 
Murauskaltė šiltai Ir grakš- noie egzotiški ananasai Ir 
člal pranešinėjo, pristatė at— girliandos, oranžinės žvakės 
vykusius Iš toliau svečius, at^ staliukų Ir vaizdingi lie— 
kurių buvo nemažas būrys . tuvlškl Žagarei lai Perkūno

Nuoširdų dėkingumą Iš- muzikos garsų bangose susl- 
relškė jaunimas įteikdamas Pynė į jaukią nuotaiką. B. N. 
albumą su kelionės nuotrau- • Jonas Narbutas, Ištiktas 
komis K.L. B.Montreallo A- Širdies prlepollo, .gydosi 
kės V-bos pirm. Juozui Šlau- Royal Victoria ligoninėje, 
člullul. Jis tokios netikėtos GERBIAMIEJI, 
dovanos matomai sujaudintas, CJRI su malonumu prane— 
dėkojo jiems savo Ir V—bos §a apie savo veiklą Ir jus 
vardu. nuoširdžiai kviečia į:

įdomu Ir smagu buvo Iš- prancūzų kalbos kursus ,

vedamus kompetentingų mo
kytojų pirmadieniais, antra
dieniais, trečiadieniais Ir 
ketvirtadieniais nuo 7 v. v. 
Iki 1O v. v. Šie kursai yra

šiaurę nuo Montreallo klevų 
syvų leidimo laiku.

Tie savaitgaliai jums Irgi 
nieko nekainuos. Smulkesnių 
Informacijų gausite CIRI

duodami veltui visiems. 3898 St. Laurent,Montreal,

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Re*.: 256-5355

i

PETRAS AD AMON IS
C. I. B. I 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBk

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

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L'Aiiom»tion Blvd. 

Montreal.

TFL. 255-3636

DR. A. O. JAUGELIENE 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL . P Q-
Tel. 932- 6662; nomM 737-9681.

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
OKNKRAL MECHANICAL ■■FAIR* 

TUNK UM, BRAKKB 
Motor • Transmission, rre.

tcl.i 838-8417

738 LAKKSHORK DRIVK
DORVAL

Or. A.S. Po pier ait is
R.A., M.D..C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.(c>

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

@ Royal Trust S)
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 )

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPKprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9VAL.RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

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

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, B.C.L
168 Notre Dame Street E. Suite 205.

Tel: 866-20 63; 866-2064

8 psi.

d TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Bout. Langeliai, Montreal, P.Q. H IN 3A7 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

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

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

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

Foto E.M.L.S.
Sistema.

M o n t r e a I, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

Registracija netrūkus pa
sibaigs, nes kursai jau pra
sidėjo Ir dabar užsirašyti 
yra paskutinė proga.

Be to, CIRI organizuoja 
savaitgalius su išvykom į

tel. 844-9345.
Nepamirškite pasakyti sa

vo draugams apie CIRI veik
lą’. Jūsų CIRI glo
bėjas, per koordinatorių

Laurier Bonhomme

LEONAS GURECXAS

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac A- Buick ★ Astra
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE ! ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE f

PASIKALBĖKITE SU
-Menageniiu '

._______ LEO GUREKAS________________ ®

MUU montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

GM

LEFEBVRE & ROBERT
INC

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU v- —

BALDU

PER

AMfUaiMUMr - FUANtrUM

KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

i

e Užeikite ir įsitikinsite, kad ijnonėįe baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis po.sirinkimos ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALt r 4e AVENUE LAMUI 363-3887
366-1282 (DKCORATION) [

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

MOKA U2:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas
Termln. ind. 1 metams
Termln. ind. 2 metams
Temln. Ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. S-tos sumas.

«.o% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 
10.0%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Neklln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

n.0% 
10.75% 
12.0% 
11,0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirm a d i e n i • i s, antradieniais ir Ueėia- 

. dieniais nuo 0 iki 3 ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 12 iki
8 v.: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbanti 
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 LIETUVA

i

8

8
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