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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Britanijos min. pirm. Wilson sveikinasi su gerbėjais prie
įėjimo i No 10 Downing Street

ATSISTATYDINO WILSON.
Anglijos Mlnlsterls P Ir - 

m įninkąs, vadovavęs Darbo 
, Partijai 13 metų, ats Istatydl- 
no. Darbo partijoje atsira
do didelis nesutarimas,kaip 
gelbėtl Anglijos ekonominę 
situaciją,kuri darosi vis 
krltlškesne.

Sekretorius Užsienio Rei
kalams James Callaghan, 
nuosaikios politikos šalinin
kas, turįs daug pritarimo Iš 
kairiųjų Ir Iš dešiniųjų Dar
bo partijos narių, laikomas 
stipriausiu kandidatu į WU- 
sono vietą.

Rinkimai bus slapti Ir 
naujasis kandidatas turi gau
ti daugiau kaip pusę partijos 
balsų.

Wilson’as pasilieka akty
vus politikas, parlamento 
narys, plakuoja rašyti 
straipsnius.

BOMBA ARGENTINOS 
PREZIDENTEI

Policija laiku pastebėjo du 
Įtart Inus vyrus, padėjus lūs 
popierinį maišą šalia Isobel 
Peron Įstaigos. Maiše buvo 
Įdėta sprogstamoji bomba.

PAVOJAI IŠ KUBOS
Chicago Tribune praneša 

kad federallnlal agentai 
gavo žinių, jog Kuboje pla
nuojama nužudyti prez.For- 
d’ą Ir respublikonų kandida
tą Ronald Reagan. Vienas 
šnipų Kuboje esą t susis lėkęs 
su teroristų grupe San Fran
cisco, kuriai pavesta šį pla
ną Įvykdyti.

Minima grupė sus norma
vusi prieš metus laiko, jau 
yra atsakinga už kelis tero
ro velksmus-sprogdlnlmus , 
dažniausia nukreiptus prieš 
didžiąsias prekybos bendro
ves.

JURY PRIPAŽINO KALTį 
12 asmenų jury,po 12 va

landų galutino svarstymo , 
perskaitę virš Imli, žodžių 
66 liudininkų, peržiūrėję 295 
įrodomosios medžiagos eks
ponatų, nusprendė, kad Pat
ricia Hearst yra kalta Hl- 

bernla Banko apiplėšime da
lyvavimu. Jos laukia dar 
teismai Los Angeles už da
lyvavimų grobime, apiplėši
muose bei užpuolimuose Jos 
Ir gynėjų tvirtinimai,kad ji 
buvo juose priversta daly
vauti SLA revoliucionierių 
grupelės, Įvykdžius los jos 
pačios pagrobimą, kol kas 
jai daug naudos neatnešė. JI 
atsisakė liudyti apie savo 
vienų metų gyvenimo perijo- 
dą, remdamasi Įstatymu,ku
ris, jei save Inkriminuoji, 
leidžia atsisakyti liudyti.

ŠI tragiška Istorija dar 
nesibaigė. Jei reikia eiti to
kiu sunku keliu, Ieškant sa - 
vo asmenybės-Identiteto , 
kaip atrodo Iš katkurlų gynė
jų pasisakymų- tai Irgi ref
lektuoja šio kontinento bal- 
slą moralinę tuštumą.

SOVTETlįLATVUT- BOM BA 
Į Portugalijos uoste sto

vintį Sovietų prekybinį laivą 
Iš pravažiuojančio automo
bilio buvo numesta bomba.

Kelios bombos sprogo prie 
komunistų būstinių dviejuose 
šiaurės Portugalijos mies
tuose. Telefonais buvo pra
nešta, kad tai vykdo antiko
munistinės akcijos frontas .

ČEKOSLOVAKAI PASISAKO
Katalikų Informacijos 

pogrindinis leidinys pasiro
dė Čekoslovakijoje, kuriame 
kviečia kovoti už tikėjimo 
laisvę Ir pagrindines žmo
gaus teises. Kviečia visus 
geros valio žmones nepa - 
s įduoti ateistinei diskrimi
nacijai Ir nebendrauti su 
blogiu. Vienoje vietoje ra
šoma: ” Ateistinis materia
lizmas nėra darbininkų Ide
ologija, bet yra gimęs aukš
tuosiuose buržuazijos 
sluogsnluose. Be to, nežiū
rint visų 19 š.mokslinių lai
mėjimų, ateistinis materia
lizmas nesugebėjo pateisinti 
žmonijos lūkesčių". Taip gi 
primenama, kad Markso Ir 
Engelso mokslas smerkė 
prievartos priemones.

ALYVA SUKČIAMS
Provincinė policija suse

kė suktybes Quebec’o prov.,

BENDRUOMENYBĖSBiB
kytė Iš Pittsburgh© pasiekė

LIETUVIŲ. PROGRAMOS KENTO VALSTYBES UNIVERSITETE puikių rezultatų. Čia daug
Jau Ilgesnį laiką spaudoje 

nebuvo pranešimų Iš Kent 
State universiteto.J Siekda
mas painformuoti apie visus 
Įvykius, turėsiu apimti kelių 
mėnesių tarpą.

Praeitą vasarą lietuvių 
programa buvo praplėsta 
dviem kursais. Vienas jų 
buvo Intensyvus kalbos kur
sas, kuriame naudota vien 
lietuvių kalba. Pirmą savai
tę Įsiregistravo20 studentų, 
antrąją-22. Studentai dirbo 
labai uoliai, aštuonl Iš jų 
s lėk ė un Ive rs Iteto i užska Itų 
/kreditų/. Paskaitos Ir dis
kusijos tęsėsi nuo ankstaus 
ryto Iki vėlios nakties, Ir vi
si studentai entuziastingai 
jose dalyvavo. Kuršo lygį ( 
liudija dalyvavę profesoriai;

aptarnautojų šildymo alyva 
tarpe. Suimta 13 asmenų ir 
konfiskuota 1O alyvai Išve
žioti sunkvežimių. Kūrena-., 
mos los alyvos subkontrakto- 
rlal Iš didžiųjų alyvos kom
panijų namų savininkams 
pristatydavo sąskaitas už a- 
lyvą,kurl nebuvo Įpilta. Suk
čiai Įdėdavo vartotojo sąs
kaitą Į sunkvežimio skaitliu
ką Ii pumpuodavo kelis \kuro 
galionus atgal į sunkvežimį 
prieš prlplldani vartotojo 
tanką.

Tokiu būdu sk: Itllukas 
užrašydavo Ir alyvos kie
kį, grįžusį atgal Į sunkveži
mį.

Antras metodas apsukti - 
prikabinant atskirą vamzde
lį Iš sunkvežimio alyvos 
vamzdžio, aplenkiant skait
liuką Ir įjungiant atgal -į 
sunkvežimį. Pripildžius 
vartotojo tanką, pakreipus 
vožtuvą, lengva dalį alyvos 
sugrąžinti atgal į sunkvežl - 
mį, Ir skaitliukas to neparo
do. Vėl užmokama už negau
tą alyvą.' ŠI suktybė,kol ne - 
pagauta, neša gerą pelną, 
nes toks "šoferis" gali per 
savaitę das įdurti Iki $1OOO. 
Atrodo, kad godumui nėra ri
bų...

ARGENTINOS LIETUVIU CENTRO SURENGTAME VASARIO 16 MINĖJIME CHORAS AUŠRA, ALP 
ANSAMBLIO IR URUGVAJAUS KANKLININKU DALYVIAI SU VELlAVOMISMuotrauka F.Ozinsko.

dr. Antanas K1 Imas,kun Juo
zas Va Iš nys, Stasys Barzdu- 
kas,dr.Ilona Gražytė-Mazl- 
llausklenė, dr. Bronius Vaš
kelis, dr. Rimvydas Šilbajo
ris, dr. Jonas Puzinas Ir dr. 
Benediktas Mačlutka. Nuo- 
širdžiai dėkoju visiems 
jiems už pasiaukojimą to
kiam kilniam reikalui. Pa
pildomi padėkos žodžiai pri
klauso dr. Antanui Klimui, 
kuris pradėjo žygį prleš"ga- 
llngą" Encyclopedia Britan
nica, jau pažadėjusią atitai
syti Iškraipytus faktus pas
kutinėje laidoje. "Dovydas 
nugalėjo Galijotą’." Tavo 
pastangos, Antanai, yra labai 
vertinamos.

Antrasis buvo Intensyvus 
dešimties savaičių lietuvių

ŠILTINĖS PAVOJUS
St. Gabriel, kalnuose į 

šiaurės rytus nuo Montreallo 
pasirodė šiltinės pobūdžio e- 
pldemlja.Prležastls -užkrės
tas geriamas vanduo.Apslr- 
gę gydomi ligoninėse, ragi
nama virinti geriamąjį van
denį, dažnai plauti rankas.

PAVOJINGA ŽUVIS
Quebec’o vandenų žuvis 

valgyti dažniau kaip du kar
tus Į savaitę yra pavojinga 
sveikatai, nes turi savyje 
daug meikurljaus. Šį prane
šimą padarė Claude Simard, 
provincijos mInlsterls Tu
rizmo, Žūklės Ir Medžioklės 
reikalams.

PASITRAUKĖ OUELLET
Kanados mlnlsterls Var

toju reikalams Andre Ou — 
ellet pasitraukė Iš mlnlste- 
rlų kabineto, nes buvo opo
zicijos pakaltintas už kiši
mąsi Į teismo procedūras . 
Nors Mlnlsterls Pirmininkas 
gynė savo mlnlsterį- opozi
cija balsavo, pareikšdama 
rtepaslttkėjlmąjlrOuellet at
sistatydino.

kalbos kursas pradedantiems. 
JĮ ėmusi studentė Nancy Šu

nusipelnė dr. Danguolė Ta
rnui lonyt ė, pasižymėjusi re
tu kantrybės, supratimo Ir 
sugebėjimo studentą paveikti 
deriniu. Abu kursai bus kar
tojami Ir šią vasarą.

Lietuvių Studentų Sąjun
ga Kento u-te pravedė savo 
studijų savaitgalį. Buvo pas
kaitų Ir diskusijų sesijos, 
kuriose vidutiniškai dalyva
vo 95% Iš 50 užsiregistravu
sių studentų. Jie Ir vasaros 
programų dalyviai buvo ver
ti lietuvių visuomenės pasi
didžiavimo ’. Jie buvo pir
mos eilės lietuvių ambasa
doriai, kuriais teko tik gė - 
rėtis. Gaila, kad nepaisant 
uolaus darbo nuo ankstaus 
ryto Iki vėlaus vakaro, nes
pėta visko atlikti. Bet tam 
turėsime šią vasarą.

LletuvlųStlpendljos Fondo 
reikalai buvo klek sulėtėję 
dėl procedūrinių kląuslmų. 
Šiuo metu yra surinkta apie 
3.000 dol. grynais Ir 500 
dol. pažadais. Komiteto 
pirm. dr. Antanas Klimas 
netrukus vėl kreipsis Į vi
suomenę aukų reikalu. Dr. 
Viktoras Stankus, kuris jau 
pasižymėjo sugebėjimais 
žodžius paversti veiksmais, 
pažadėjo nukreipti savo dė
mesį Į fondo telkimą. Turėtų 
jau neilgai nusitęsti, Iki bus 
pasiektas 20.000 dol. tiks
las, kada bus galima pasiū
lyti pirmąją stipendiją stu
dijuojančiam lietuviui.

Lietuvių Kolekcija u-to 
bibliotekoje pastoviai auga 
Ir jau yra patarnavusi eilei 
mokslininkų Iš Šlaur.Ame
rikos. Tarp pastarųjų dl - 
dėsnių papildymų minėtini:

Albino Trečioko archyvas, 
nepaprastai vertingas Petro 
P. Mullollo archyvas,kuria
me yra apie 65 įrišti anks
tyvosios lietuvių periodikos 
tomai, įskaitant Varpą/1896 , 
1899,1901,1902 Ir 1904/, Ū- 
klnlnką/1899,1901/, Lietuvos 
Ūkininką /19O9,1911,1912/ , 
Lietuvos Žlnlas/191O-1913/, 
Viltį /19O7 - 1910/, Vienybe 
Lietuvninkų /19OO- 1902 , 

1906,1907/Ir daug kitų. Dr. 
Jokūbas Stukas, labai akty
viai dalyvaująs lietuvių ve įk
loję, reikšmingai papildė 
archyvus nauja siunta. Be 
šių, gauta visa eilė smul
kesnių, bet nemažiau reikš
mingų dovanų, užkurias e- 
same lygiai dėkingi,tik, gai
la, neužtenka vietos visoms 
Išvardinti.

Vienas Iš naujų svarbių Į- 
vyklų yra Bronlalus Medelio 
Iš Baltlm or ės susitarimas 
su universitetu Įmlkrofo- 
nuotl eilę retų leidinių Iš jo 
rinkinio. Šiuo metu B. Me - 
dells yra atsiuntęs pilną U- 
nljos / 1884-5 / komplektą , 
kurį Įmtkrofllmavus, bus 
gauta daugiau retos medžia
gos.

Dar vienas svarbus daly
kas yra Lithuanian Certifi
cate Program. Universiteto 
vadovybė paruošė planą,pa
gal kurį studentas galės 
siekti " major ” Ir gauti Iki 
70 valandų už lietuvių kal
bos, Istorijos Ir literatūros 
studijas, žinoma, Išplldyda- 
mas Ir kitus Arts and Sci
ences reikalavimus. Laukia
ma plano patvirtinimo Ohio 
valst. Regentų Taryboje. Dėl 
platesnių Informacijų prašo
ma nesivaržant kreiptis Į

Dr.John F.Cadzow 
Director, Ethnic Heritage 
Program, Kent State Univer
sity, Ke nt, Ohio 44242.

Visas dovanas bibliotekai 
prašom s? lųst I:

Lithuanian Collection 
Kent State University Libra
ries, Kent, Ohio 44242 .

Aukos Lietuvių Stipendijos 
Fondui s įlįst Inos:

Lithuanian Fellowship 
Fund Kent State University, 
Kent, Ohio 44242.

Jei kas Iš aukojusių bib
liotekai ar stipendijos fondui 
nebūtų gavęs padėkos -pakvi
tavimo, prašomas Informuoti 
Dr.John F.Cadzov aukščiau 
nurodytu adresu.

• Lietuvos diplomatijos še
fas St. Lozoraitis pasiuntė 
Australijos Užsienių Re įkalu 
Mlnlsterlul raštą, kuriame 
lietuvių tautos vardu pareiš
kia gilią padėką už Austra
lijos vyriausybės nutarimą 
atšaukti ankstyvesnės-dar- 
bIečių- valdžios sutelktą 
Baltijos Valstybių prievar
tinio įjungimo Į Sovietų Są
jungą pripažinimą.

Savo rašte S. Lozoraitis 
pažymi, kad šis kilnus Aus
tralijos vyriausybės aktas , 
patvirtinantis nekintamą 
Lietuvos,Latvijos Ir Estijos 
teisę atstatyti savo nepri
klausomybę, liks tarptautinių 
santykių Istorijoje kaip 
svarbus įnašas Į sukūrimą 
tikros tarptautinės bendruo
menės, pagrįstos teisingumu 
Ir sugebančios pasipriešinti 
neteisėtumui.

LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ !

L

NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 
laikraltj siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po.užsisakymo metus, K y. 
naujiems skaitytoj am s.

< Lietuvos > 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
. bibliotek* j
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I PANORAMA

Ųž Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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TESTAMENTU REIKALU
t

BENDRAS AMERIKOS 
lietuviu Šalpos 

FONDAS

Bendrasis Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas/BAL- 
Fas/, vykdydamas per eilę 
de šimtmečių platų m ūsų tau
tiečių šalpos darbą, jaučia 
reikalą pasirūpinti, kad A- 
merlkos lietuvių sunkiai už
dirbtas Ir kruopščiai sutau
pytas turtas, būtų po mirties 
tinkamai apsaugotas.

Kaip daugelis Iš mūsų e- 
same girdėję, eilės tautiečių 
palikimus pasiėmė valstybių 
Iždai, nes jie mirė nepalikę 
testamentų Ir nebuvo galima 
surasti jų paveldėtojus. Kitų 
palikimus perėmė tvarkyti 
valdiškas administratorius 
/Public Administrator/, nes 
jie šlamekrašte neturėjo jo
kių giminių Ir tvarko tokius 
palikimus Ištisus dešimtme
čius, Ieškant po visą pasau
li tų palaimų paveldėtojų.

Vienintelis tikras būdas 
apsaugoti palikimą yra tes
tamento sudarymas. Čia 
tenka atremti kartais girdi
mą klaidingą nuomonę,kad 
testamento surašymas su
varžo testatorių jo turto 
tvarkyme. Testamentas pa-

arttmųkraujo giminių. Be t<* 
jei kas šalia giminių nori 
paskirti kokią nors sumą Iš 
savo palikimo šalpos reika
lams, religinėms ar kito
kioms organizacijoms, tą 
galima padaryti tik surašant 
testamentą.

Šiuo metu atskirą proble
mą sudaro paveldėjlmaljku - 
rle tenka okupuotoje Lietu
voje gyvenantiems tautie
čiams. Jei jie paveldi tie
siog savo dalį, tuoj Iš jų pa
reikalauja įgaliojimų sovie
tiniams advokatams Ir jie 
savo dalis gauna beverčiais 
rubliais, atskaičius aukštus 
honorarus juos atstovaujan
tiems-advokatams, šiapus Ir 
anapus Geležinės uždangos . 
Todėl pavergtiems broliams 
Ir sesėms skiriamos dalys 
turi būti paliekamos patikė
tiniams /trustee/, kurie ga
lėtų pervesti tuos palikimus 
į okupuotą Lietuvą medžia
ginėmis vertybėmis.

Testamentą reikėtų suda
ryti tik pas advokatą,kad 
būtų aiškus jo turinys Ir ne
kiltų abejonėb dėl testamento

KAI RŪTA SUMAINĖ
Mes nukalbėjome, džiau

gėmės Ir aimanavome, o 
Hollywood*as visais kanalais 
šaukė, kad Rūta Lee-Kllmo - 
nytė žentjasl. Vadinas l:su- 
malno aukso žiedus Ir pasi
žada mylėti savo Išrinktąjį 
Ilgi mirties. Tai garbinga 
priesaika, nors deja, šiais 
laikais ją Išlalkytllyg Ir ne- 
bemado je. Nul lūst l pe r daug 
dėl to gal Ir netenka. Gyve
nimas visais laikais turėjo 
pliusų Ir minusų. Tad Ir da
bar mes gyvename dar pliu
sų gyvenimą. Vadinasi,blo
gybes visa galva dar virši
jame. Tad verta džiaugtis 
Rūtos pasirinkimu, nes ži
nant jos atsparumą svetimai 
įtakai Ir užsispyrimą palikti 
lietuvaite, mes galim ja tik 
didžiuotis. Neabejoju, kad 
Rūta dar lietuviams bus la
bai Ir labai reikalinga.

Į Vestuves Renkasi 
Žvaigždės"

1976-jų metų vasario 14-ta 
diena. Vakaras tylus,šiltas 
Ir gražus. Suku savo maši
nėlę pro Beverly Hilton ho- 
telį pas Kaz Garą-'Galžutį, 
Iš kur trauks Ime. į Rūtos

AUKSO ŽIEDUS
nolds. Štai Ir Rhoda Flem - 
mlng Ir Mary Ann Mohley , 
deimantais Išsipuošusios . 
Orkestras groja Štrauso val
sus, svečiai vis renkasi . 
Nors jau po pusė dešimtos 
valandos vakaro, bet Rūta 
nepavargus. Jos šypsnys Ir 
nuotaika vis lems vienodai 
miela Ir visus patraukianti. 
Štai,įsisukusi į lengvą šilką, 
Eva Gabor sui savo vyru. Jų 
kūnsargys/bodj^ guard/ dėvi 
smokingą Ir susiderina su 
aplinka,kuri tikrai IškŪmIn
ga. Kaip vėliau teko pastebėti 
čia tokių kūnsarglų Ir civili-1- 
nės apsaugos buvo daug. Velk 
esi tikras,kad niekas nenu
tiks Ir gali gerti Iš keletos 
barų pasirinktinai, kas tik 
patinka., c

Svečiai vis renkas įspėja
ma, kad jų čia buvo apie 
penktus šimtelius. Išeiname 
į lauką apsidairyti. Broleli, 
gražu. Prie baseino baras 
Ir stalai, jei kam patinka 
lauke-prašom. Čia šmaikš
tūs vyrukai pilsto gėrimus . 
Čiurlena vanduo Iš kažkur Ir 
tyloje suokia naktinis paukš
tis. O gal dirbtinas? Kas

Rūta Lee - Kilmonytė su savo vyru Webser Lowe ir motina vestu
vių proga.fRuta Lee married Texas business executive president 
of BONANZA chain of restaurants). Foto Stan Ądams

rials. Tik gaila,kad Iš lie
tuvių taip mažai: Mr. Ir Mrs. 
Fleen-Benotaltė, Žukauskai, 
KHmonlenės sesutė Vilimie
nė su vyru,Kaz. Kazlauskas

gražų portretą Ir vestuvių 
dieną nuvežė jiems kaip do
vaną į Rūtos namus.

Rūta Lowe-K limo nytė, ku
ri filmų pasaulyje talpgra-

s įdaro galiojančiu dokumen- gailos.
tu, tik po testator lauš mlr- 
tues, o Iki tol žmogus gali 
keisti savo testamentą kada 
tik nori Ir kaip nori, sura-
šant naują testamentą.

Ypatingai svarbu turėti vėse

BALFo Centras Čikagoje, 
2GO6 West 63rd Street, Chi
cago UI 60629, tel. 776-7582. 
bei jo skyriai kitose vleto- 

yra pasiruošę reko
menduoti testamentų sura
šymui patikimus advokatus.

Chlcagos Apskrities 
Valdyba

vestuves. Elektros šviesoje 
medžiai tūno susigūžę Ir lyg 
šnabžda nežinomas vakaro 
pasakas.Privažiuojame prie 
Hugh Hafner klubo, pasken
dusio medžiuose. Prie gele - 
žinių vartų sužaibuoja tele 
vizijos aparatas Ir pasigirs
ta balsas, apklaus Inėjantls 
kas Ir kokia pavarde randasi 
automobilyje. Patikrinus, at
sidaro platūs vartai. Įva
žiuojame plačiu keliu į di
džiulį parką, kuriame 
šmaikščiai švlrkščla fonta
nai Ir žvilga pušų viršūnės . 
Čia pasitinka tarnai Ir peri
ma automobilį.

Orkestras Iš šešių, stygi
nis, vis groja. Rūta pasitinka 
atvykstanč lūs. Fotografai 
blizgina lemputes. Sveikini
mai, linkėjimai Ir miela Rū
ta visus apdovanoja bučiniais. 
Pristato savo pasirinktąjį, 
kuris atrodo dar labai jau
nuoliškai, gražiai, Ir Iškar
to pajunti,kad tai tikras eu
ropietis džentelmenas. Da
bar jau Mr. Ir Mrs. Lowe 
vainikuoja savo vedybas to
kia Iškilminga puota,kuri

dabar gali pasakyti.
Įėjus Į vidų, Kaz Garas - 

Gaižutis man sako, kad jis 
galvojąs, jog tekla"vesellja" 
kainuoja apie 25.000 dol. O ‘ 
aš jam atšaunu, kad tam 
multimilijonieriui tai visai 
nėra daug. Nors, žinoma, 
kaip vestuvinė dovana Rūtai, 
tai nemaža .,.

Visa patalpa nustatyta sta
lais. Virš jų kabo po porą 
žvakidžių, didelės rožių 
puok št ės ant k lėk vieno. Spal
vos pritaikytos Valentino 
dienai.Įsitikinau,kad tos gė
lės gyvos jas paliesdamas J 
Jos tekios šviežios, kad ai- 
rodo dirbtinos, Ir dirbtinai 
ruošiasi pražysti. Jų tiek, 
kad atrodo, lyg imlnlatlūrl- 
nė rožių paroda.

Garbės stalų nėra. Visi 
susipažįsta Ir rikiuojasi pa
tys,kur Ir kam patinka. Aty- 
džlal stebiu visur visus.Ko
kių čia nėra:pradedant žy
miom filmų žvaigždėm, pro
diuseriais, muzikais, televi
zijų pranešėjais Ir baigiant 
politikais, daktarais Ir glau- 
nlals režlsorlals- dlrekto-

na Ir mano nūs Ive žtas s vėtys 
Kaz Garas,kuris Rūtos ne
pažinojo Ir buvo nepaprastai 
patenkintas gavęs tokią neei
linę progą susipažinti. Buvo 
Ir p. Macėnlenė su dukra.| 
Taigi, mes lietuviai ten 
toje minioje visai pražuvom , 
Ir Rūtai niekas Ilgiausių 
metų nesugiedojo. Iš viso 
nebuvo jok lų kalbų nei s ve l - 
klnlmų. Plaunant vestuvinį į 
tortą, buvo padėkota Rūtos 
Ir jos vyro visiems, kurie 
atsilankė Ir Mr. Ir Mrs .Hef
ner už suruoštas jiems to
kias šaunias vestuves. Prie 
jiį ’padėkos jungėsi Ir Mi’s . 
Hefner supfora dainelių. Tai 
Ir viskas. O atrodė,kad jei , 
būtų buvę lietuviai, sukė
lę nu os alkaus "ermlderlo" Ir l 
dainų, ar tai būtų nuosaiku 
tokioje publikoje, - tai kitas 
klausimas. Tad Ir mūsų po
etės Danutės Mitkienės ei
lėraštį, skirtą Rūtai, perda
viau viešai neperskaitęs. JI 
buvo labai dėkinga ir' taip 
pat reiškė viešą dėkingumą 
dali. Petrui Lukui, kuris Iš 
nuotraukos nutapė jų su vyru

žlal užsirekomendavo įrtapc 
garsenybe, kuri taip gražiai 
su lietuviais bendravo, kai 
tik buvo reikalas Ir buvo 
prašoma- atrodė labai lai - 
minga. Laiminga Ir jos ma
ma, ne tik dėl šaunios ba
ilaus nuotaikos, bet Ir dėl tc^ 
kad jos dukrelė sugebėjo ,lš- 
sįmušti į taip sunkiai pasie
kiamas Hollywood’o filmų 
viršūnes. O tai nebuvo taip 
jau lengva, kaip kas gal kad 
mano ...

Rūta, tegul tavo saulėta 
nuotaika nedingsta per visą 
gyvenimą. Tavo pas Ir Ink l- 
m as neskubus, te gul T avęs 
nenuvilia. Tavo gyvenimą 
telydi s&mė Ir gražios , 
skaidrios dienos. Tau 'ati
duotas ■ lietuvių kreditas 
tegul paskatina ryžtingai Ir 
toliau Išlikti jų tarpe. Mes 
su pasididžiavimu visur 
Tavo vardą minime Ir Ta
vęs laukiame. Tad Ilgo Ir 
laimingo gyvenimo,tegul jū
sų žingsnius lydi vien pasi
sekimai ’.

Juozas Kaributas1

prilygsta princų Ir karalių
Visi pasipuošę:smokIngai ,

testamentą pavieniais liku
siems asmenims-viengun
giams, našlėms Ir našliams, 
neturintiems šiame krašte

frakai, o apie damas geriau 
nebekalbėti. Jos visos lyg Iš 
pasakų paukštytės... Štai, 
čiulba Zsa Zsa Gabor lakš
tingalėlės balseliu, o prie joa. 
dar Ir komtkė Debby Re l-

Tal, žinoma, nėra joks 
kuklumas, bet vergiškumas . 
122 metų vergystė carų lai
kais paliko nemažą žymę 
mūsų būdui. Mes manome, 
kad kitos tautos gali visko

vlnčlą balą.
Girdi, palygino paskaiti

ninką S.Kudirkai ’. Štai kokį 
papildė kriminalą. O kodėl 
gi ne? Kas gi čia blOgo?Sl- 
mas Kudirka, be abejo, yra

Skylė. Ir dar labai ne kokia.
Iš viso, puldinėti spaudoje 

tai tą, tai kitą lietuvį yra 
žemas Ir nesuprantamas da
lykas. Kodėl nepulti priešo? 
Tų, kurie dirba Maskvai, ne

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

- * ■       —        ————

pasiekti, tik ne mūsų. Kas 
ne kas,tik jokiu būdu ne lie
tuvis. Neretas negali nesl- 
larikstęs apeiti apie klek žy
mesnį kitatautį.

Dėl to nelaimingo "lietu
viško kuklumo" kitas Ir ge-

dldvyrls,kuriam likimas lė
mė tokiu patapti ypatingu 
laiku Ir ypatingai dramatiš
kai. Bet carų laikais beraš
tė motulė Išlaikė gyvą lletu- 
vybę-tal ar ji nėra didvyrė? 
Ar S. Kudirka užsigautų, jei

Lietuvai, ' jei jauką reikia 
pulti ?

Pagaliau, klek tai liečia 
P.P. Ir jo "advokatą" N.P. 
mes čia visi st. catharlnle - 
člai gerai žinome,kad visas 
tas jų užvestas balynas yra

PIRMA SKRISTI PASKUI 
KRANKTI

f A tsakymas sL cathariniečiui N .P'.)

Nėra gerai, kai varniukas 
Ima krankti, pirm negu gali 
paskristi. Lygiai tas pats y- 
ra su tokiais lietuvybės 
"kritikais", kaip N.P.ar P. 
P. Pirma reikia parodyti 
gerą veiklą, tada kritikuoti 
kitus. Kitaip Išeina,kai gir
disi balsas, bet nesimato 
žmogus.

Pasakos tik, kad ką nors 
gero nuveikus, reikia tylėti 
Ir apie tai į spaudą nerašyti 
Tam juk ta spauda Ir yra, 
kad lietuviškoji visuomenė 
žlnotų,kas yra daroma kovo-

savo pavergtos tėvynės rei
kalui.

Taip pat yra klaidinga 
manyti, kad jei kas gero yra 
padaryta Ir apie tai spaudo
je prašyta, tai tuo jau nu- 
menklnama kitų veikėjų 
veikla. Išeitų, kad jei Ha
miltonui pasisekė suruošti 
gerai Dainų Šventę Ir jei a- 
pletal spaudoje bus atžymė
ta, tai tuo bus nužemintos 
kitos dainų šventės.

Pagaliau turi būti koks 
nors mąstąs, kas yra pada
ryta gerai Ir kas šiaip sau. 
Kitaip mušimasis į krūtinę 
prie gero stiklelio už Lietu
vą būtų tas pat,kas surengti 
kurią didelę šventę. Nebent

je už mūsų tautos laisvę. 
Svarbu Ir okupantui žinoti, 
kad mes ne tik kalbame, bet 
Ir dirbame, klek tik galime. 
Ir Kanada turi žinotinas yra 
tie lietuviai Ir ką jie daro

mes ’ nesus Igaudytum ėm s al
kų Ir mąstų matematikoje . 
Neatskirtumėm balto nuo 
juodo. Žiemą nuo vasaros . 
Dolerį nuo šimto. Gegutę 
nuo vištos. Kur mes tokie

būdami galime nueiti Ir ką 
Išvaduoti ?

Kitas tuoj paklaustų, o kur 
gi tas lietuviškas kuklumas? 
Deja, dėl to kuklumo mus 
lietuvius šioje ašarų pakal
nėje mindo kas tik nori. Dėl 
to pasaulinio vardo žmonių 
turi daugells tautų, Išskyrus 
mūsų. Lenkas ar rusas ge - 
ral nuslčlaudo, Ir jau didvy
ris. Mes gi Iškilusius žmo
nes tuoj pat traukiame už 
skverno žemyn. Jei galime, 
tai tiesiog Į balą. Tik paky
la kuris velkė jas, tai mes tol 
nemleganfe, kol jo nesudir
bame vienokiu ar kltoklubū- 
du.

Rusai, lenkai Ir kitos tau
tos turi tiek medalių bei or- 
denų, kad per paradus vos 
paeina. Bet jelkurls lietuvis 
gauna kurį žymenį, tai mes 
tuoj pat maišome žemę su 
dangumi.

resnlo darbo negali gauti. GI 
šiuose kraštuose reikia įsi
siūlyti. Reikia samdytoją į- 
tlklntl, kad jis tikrai samdo 
geriausią Ir gabiausią žmo
gų-kitaip nustos darbo.

Bet visa tai jau yra gerai 
visiems žinoma. Ir supranta
ma, Išskyrus N. P. Ir tą P. P. 
Jų kvarkimas Irgi yra ver
gystės ženklas: pavydas. 
Kodėl jis, o ne aš ? Patys 
nieko negalėdami naudingo 
atlikti, jiedu darosi "krltl- 
kals"lr jau mano, kadtuo yra 
kam naudingi Ir atlieka "di
delį lietuvybės darbą". Ne - 
atlieka, nes kiša pirštus ne 
prie savo amato. Krltlkubū- 
tl reikia labai daug ką žinoti 
mokėti, turėti patyrimo , 
nuovokos ir skonio. Būtų tai 
kritika muzikos, tapybos,li
teratūros ar visuomeninės 
veiklos. Kitaip Išeina 
pliauškinimas botagu Į sto

tą motulę kas nors prilygintų 
jam? Niekada neužsigautų, 
Ir jam būtų tiktai gražu . 
Didvyriais vadiname visus 
žuvusius partizanus kovoje 
prieš mūsų žemės okupantą 
Ir jie yra didvyriai, nors sa
vo akimis nematėm kovos Ir 
nežinom,kur jo kapas.

O kaip apie tokius lietu
vius, kurie Ir būdami labai 
mokyti Ir labai šviesūs, Ir, 
galėdami, puikiai gyventi 
šiuose kraštuose Ir be mūsų, 
vlstlek dirba lietuvybei visą 
savo amžių. Ne dramatiškai, 
ne spektakllškal, bet taip , 
kaip jiems likimas lėmė: ty
liai, ramiai Ir pastoviai.Ko
dėl tokius žmones nepaly
ginti S.Kudirkai Ir kas gi 
blogo, tokį palyginimą pada
rius ?

Pavydas niekur toli žmo
gaus nuvesti negali Ir nenu
ves. Tai yra aklas kelias .

niekas kitas,kaip asmeniškų 
sąskaitėlių suvedinėjimas. 
Tą visi žino. Iki vieno.Ne
žino tik plačioji visuomenė , 
tik todėl jie savo rašiniais 
Ir mėgina apdumti akis. Be 
reikalo. Nepasiseks. St. 
Catharines yra tekia vieta, 
kurioje lietuvybės darbas 
taip pigiai sugriaunamas ne
bus. Tai puikiai veikianti 
bendruomenė. JI tokia Ir 
liks. Berželis

St. Catharines, Ont.

2 psl.

P.s. Jeigu st. c atkari n. iečiai 
po poleminiais rašiniais dė
dami inicialus ar slapyvar- 
dės taip lengvai atsipažista, 
tai kodėl nepasiraŠvfi ?‘Taip 
gi dar, jei yra niekas kitas, 
kaip asmenišku saskaitėliiį 
s uvedžio jimas, kaip Šio raši
nio autorius teigia, tai redak
cija takių rašiniu be tikrųjų 
pavardžių ateityje netal - 
nins. NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Jos fundatorius garsusis

lietuvių pulkus ginti rytinių 
Lietuvos sienų. Tai nepa
prastai įspūdingas architek
tūrinis paminklas, planuotas 
Ir statytas Italų architektų. 
Pats mecenatas guli palai
dotas po didžiųjų durų 
slenksčluml. Ir dabar ten 
matomas lotyniškas įrašas, 
kuris buvo Iškaltas akmeny
je, vykdant statytojo valią: 
"Čia guli nusidėjėlis”...

Bažnyčios vidus tai nuo
stabus statulų, freskų Ir rel
jefų ansamblis. Ir tie visi 
kūriniai yra nuostabiai su
jungti vieni su kitais savo 
reikšme. Vos įžengus, atsi
randame vadinamame bobln- 
člujo,kuris buvo skirtas ne
vedus loms motinoms ar 
šiaip didelėms nusidėjėlėms 
Kairinėje nišoje žmogaus 
griaučiai, vaizduojantie
ji mintį su karūna ant kau- 
kuolės. Dešlnėje-krlkštykla, 
tai gyvybės Ir Išsigelbėjimo 
simbolis.

Vos perėjus prieangį- bo- 
blnčlų, tuojau yra eilės kop
lyčių su altoriais.Ir vis sto
vyklos Ir statulėlės įvairaus 
dydžio Ir formos. Daugelis 
jų natūralaus žmogaus dy
džio. Jas visas Išstudijuoti 
Ir atminti reiktų praleisti 

(P radžia 8 numeryje)
Po pietų vykome apžiūrėti Petro Ir Povilo bažnyčios

Lietuvos Istorinės šventovės
Ir vieno Iš gražiausių Rene- karvedys Mykolas Sapiega, 
sanso baroko statynlų - Šv. kuriam ne kartą teko vesti dienas, ne valandas. Kalku-

DAUGIAKULTŪRIŠKU M AS ? 
TAI JŪSŲ REIKALAS

Pagrindinė daugiakultūriskumo idėją —. padėti 
kanadiečiams sugyventi, suprasti vienas kito 
kultūra, bei jos skirtumus.
Kadangi tai pastovi vyriausybės politika, 
apimanti visus kanadiečius, daugiakultūriškumas 
yra savanoriškas. Jo veiksmingumas priklauso 
nuo mūsų pačių.
Federalinė musu vyri ausybė yra sudariusi 
sekančias programas bei paruošusi 
priemones:

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
DEPARTAMENTE

Daugiakultūrė programa yra skirta padėti bei 
skatinti kultūriniam vystymuisi visų Kanados 
grupiu, norinčių išsaugoti savo kultūrini, 
lobi, ir juo praturtinti Kanadą. Sekančios 
programos padeda siekti to tikslo:

PAGALBA ETNINĖM GRUPĖM

Si programa teikia pro fesijon alų pagalbą grupėms 
viso krašto ir vietiniu mastu organizacijoms, 
ir komunikacijos srityse.

KANADOS TAPATYBĖS PROGRAMA

Ji siekia stiprinti mažumų grupių kulturinį 
identitetą, skatinti didesnį supratimą bei pažinimą 
kultūrinio Kanados įvairumo per rankdarbius, teatrą, 
etninio meno festivalius ir literatūrą.
ETNINĖS KANADOS STUDIJOS

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

NEOFICIALIU KALBŲ MOKYMO 
PRIEMONĖS '
Ši programa parūpina lėšas paruošti ir pagaminti 
mokymo priemones kalbų klasėms.
DAUGIAKULTŪRIU CENTRŲ PROGRAMA
Padeda savanoriškom grupėm organizuoti

centrus vietinėse bendruomenėse.

IMIGRANTU INTEGRAVIMO PROGRAMA
■ . . : ' j’.i °

Padeda įvairiom grupėm, teikianČiom pagalbą, 
imigrantams, kad galėtų pilniau įsijungti visuomenėje.

PROJEKTAMS REMTI PROGRAMA
Skiria lėšas savanoriškom grupėm ir tuo būdu 
remia jų daugiakultūrę veiklą.
VALSTYBINĖJE FILMŲ VADYBOJE
Valstybinė Filmu Vadyba, kaip savo Įnašą į 
daugiakultūrę programą, yra pagaminusi apie 400 
filmų 19 įvairių kalbų. Tie filmai yra nemokamai 
gaunami Valstybinės Filmų Vadybos raštinėse 
Šiuose miestuose: Vancouver’y, Winnipeg’e, 
Toronto’e, Montreal’y, Ottawa’je ir Halifax se.
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE
Valstybinis Žmogaus Muzėjus Ottawoje renka 
istorinę medžiagą visų Kanados etnokultūrinių 
grupiu tradicijų.; Muzėjus turi surinkęs daug 
meniškų rankdarbių, irekorduotų magnetofono 
bei vaizdiniu juostų ir filmų. Specialus dėmesys 
kreipiamas į liaudies architektūrą, namų baldus, 
primityvia maisto gaminimo techniką ir rankdarbius, 
tradicinius pasakojimus, Šeimos ir bendruomenės 
gyvenimą -šventes bei apeigas. Rengiamos 
kultūrinės parodos, -jų tarpe ir kilnojamosios.
VIEŠUOSE ARCHYVUOSE
Etninis Valstybės Archyvas rūpinasi suradimu bei 
apsauga etnokultūrinės medžiagos, kad ji nepražūtų 
ar nebūtų sužalota. Atitinkamu sričių specialistai 
pradėjo rinkti rredžiagą reikšmingo bei .-.varbaus 
mūsų gyvenimo aspekto, kreipdamiesi į 
etnokultūrines organizacijas, sąjungas bei 
paskirus asmenis.
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
Valstybinė biblioteka suorganizavo daugiakalbe 
tarnybą. Jos tikslas — Įsigyti knygas neoficialiomis 
kalbomis, vartojamomis Kanadoje, ir padaryti jas 
prieinamas per viešąsias bibliotekas; išplėsti 
turimus neoficialiom kalbom knygų rinkinius 
daugumoje bibliotekų. Pirmoji knygų siunta 
dešimtyje kolbų buvo išsiųsta iš Ottawos 1975m. 
kovo mėnesi. Planuojama pridėti kasmet penkias 
naujas kalbas prie turimųjų 70 kalbu.

Norintieji pareikšti savo nuomone arba gauti platesnių 
informacijų rašykite:

Multiculturalism, P.O. Box 366, Station A, 
Ottawa, Ontario K1N 8Z9

Hon. John Munro L’hon. John Munro 
Minister Responsible Ministre chargė 
for Multiculturalism du multiculturalisme

1976.III.24'

rlos vaizduoja not 16 - 18 
šimtmečio karių figūras. 
Aukštai skliautuose reljefai 
figūros įvairių senojo Ir 
naujojo testamento šventųjų. 
Jie visi yra nuostabiai atsl- 
kreloę į bažnyčios gilumų 
link didžiojo altoriaus. Pa
čiame centre - aukštoji ku
polą - rotunda, kurios zeni
te yra paties Dievo - Tėvo - 
Kūrėjo veidas, tėviškai žvel
giąs į savo t vėrinius. Mūsų 
vadovė šį faktą labai gra
žiai Ir ryškiai pabrėžė.

Kupolos centre ant kelių 
kabelių pakabintas sldabrl- 
tils laivas, kuris yra replika 
vieno audrose nuskendusio 
laivo, vežusio Iš Italijos Lie
tuvon šios bažnyčios vidaus 
įrengimui skirtus įvairius 
reikmenis.

Virš didžiojo altoriaus 
dabar Ilsisi Šv. Kazimiero - 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Ir Globėjo palaikai 
sidabriniame karste. Jo pa
laikai buvo perkelti Iš Ka
tedros, ją pavertus galerija 
Ir koncertų sale...

ŠI bažnyčia yra veikianti 
Ir valdžios autoritetai yra 
padėję. įžangoje užrašą lie
tuvių Ir rusų kalbomis, pra
šantį lankytojus užsilaikyti 
su pagarba Ir elgtis atltln-

karnai.
Iš bažnyčios vykome ap

lankyti Ir apžlūrėtlkarlų ka
pines, kurios randasi gan 
netoli. Jos įrengtos labai 
įspūdingoje pašlaitėje. Čia 
guli pereito karo kritusieji 
kovose dėl Vilniaus,daugu
moje rusiškomis pavardė
mis. Čia yra laidojami Ir 
tarybinės Lietuvos vyriau
sybės mirusieji, jų tarpe Ir 
nesenai miręs Antanas 
Sniečkus.

Dabar gi telieka tik pats 
paskutinis šios dienos pro
gramos objektas - Rasų ka
pai, kur Ilsisi daug didingos

Šituo lėktuvu atskridau iš Maskvos i Vilnių - D .8 altrukon is.

Lietuvos praeities dldkų,llg 
šių laikų Lietuvos šviesuo
menės.

Teko važiuoti geroką at
stumą per žavingas sena
miesčio kalvotas apylinkes 
su privačiais namais Ir di
dikų vilomis pašlaitėse. Pa
galiau atvykome į slėnį su 
Rasų kapinėmis aukštumose. 
Jų papėdėje randasi lenkų 
leglonlerlųkapal su Pilsuds
kio mauzoliejumi. Didžiulis 
juodo marmuro Hutas guli 
truputį pakilęs nuo žemės su 
įrašu "Jozef Pilsudskį, gi
męs..." Mirimo datos nėra. 
Daugelis kryžių Ir antkapių 
at žymėti pereito karo kauty
nių, kurios čia virė aplinkui.

Pro čia kelias į didžiuo
sius Rasų kapų vartus. Vos 
įžengęs vidun, tuojau pajunti 
tą amžių rimtį. Kas žings
nis vis kryžiai, antkapiai, pa
minklai. Didžiuliai medžiai 
tyliai rymoja, tarsi stebi 
mus. Žengiame vis tolyn, 
kapų gllumon. Šlaltlngos tai 
apylinkės. Gan giliai, ant 
aukštos pašlaitės,tarpe len
kiškų pavardžių randame Ir 
mūsų pirmąjį: tikslą - M.K. 
Člurllonlokapą, papuoštą gan 
modernišku antkapiu,berods, 
skulptoriaus Zikaro darbo. 
Grįžtame ’atgal į kapų prie
kinį centrą, kur randasi ad
ministracijos pastatas su 
eilėmis koplytėlių. Jose Il
sisi įvairių sulenkėjusių 
Lietuvos didikų šeimų pa
laikai. Pačiame centre go
tiško st Glaus raudonų plytų 
bažnyčia, kurioje vykdavo 
paskutinės apeigos prieš pa
guldant mirusįjį jo amžino 
poilsio vieton. Pulkus tai 
pastatas, dydžiu prilygstąs 
lietuviško bažnytkaimio baž
nytėlei. Gaila, kad karo Ir 
laiko audrų sužalotas pasta
tas lig šiol dar nerestauruo
tas. Net mažos drebulaitės 
jau gerokai spėjo paaugti 
ant jos bokštų Ir sienų. Čia 
aplinkui tai jau daugumoje 
lietuviškos Ir lenkiškos In- 
telegentljos nuo šio šimtme
čio pradžios Ilgi šių dienų. 
Tai vis kilmingų šeimų 
mauzoliejai: mokslininkų, 
profesorių, rašytojų, vals
tybės vyrų kapai.

Tarp lenkiškų įrašų randu 
nemažai kuriozų. Įdomu, jog 
jų pavardžių kamienai Ir 
šaknys gan lietuviški: WU- 
kanle, Zigmantle, Gosztwot, 
Bytowt, Butrim Ir daugybės 
kitų.

Tai šioj apylinkėj randa
me kapus senojo Lietuvos 
atgimimo patriarcho Ir auš
rininko Dr. Jono Basanavi
čiaus, matematiko M. Šikš
nio ir kitų Lietuvos dvasios 
galiūnų. Čia yra kapai Ir jau 
pokarinės kartos mirusių 
Intelegentų. Rašytojas -dra
maturgas B. Sruoga, rašy
tojai P. Cvlika, A. Venclova 
Ir daugelis kitų.

Taip prlsIsėmęs marias 
Lietuvos praeities didybės, 
romantikos Ir tragedijos, 
kupinas neaprėpiamų įspū
džių, grįžtu atgal vlešbutln 
vakarienės Ir gerai užpel
nyto poilsio, 
dieną
VUalų Iš arti...

Bus daugiau.

ne:, -sekančią
toliau gvildensime
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Irma GREBZDĖ

Ištrauka [š romano jaunimui TIKTAI MERGAITĖ

AIJA PRADEDACYVENTl
/ tęsinys /

Visi atsikvepia. Ir aš, nes man tikrai būtų buvę gaila 
vokietės, jei jos berniukas būtų Iškritęs Iš traukinio. Va.- 
ką nukelia, Ir dabar Išgąsdinta motina pavirsta griežtu 
teisėju. Ant storo užpakaliuko pasipila delnų kruša. Apsi
miegojęs Ir nesuprasdamas kas darosi, valkas Išsišiepia 
Iki ausų Ir klykla lyg papuolęs į žmogėdrų rankas.

Pamažu suirutė Ir trukšmas vagone nurimsta. Klek - 
vienas įsitaiso, kaip patogiau. Mudvi su olandų mergaite 
sus Iglaudžlam, parlečlam kojas po savim, nes nėra jų kur 
Ištiesti. Vokietukai miega, paraudusius veidus motinos 
pažastln įspaudę.

Iš ryto jaučiuosi ,kalp sulaužyta. Montrealyje tik 
keli Išlipa. Kiti važiuoja toliau. Apslm lego jus lom rankom 
surenku savo daiktus ir staiga pajuntu, kad mane sugrle - 
bla jūros liga. Viena koja traukia į vieną pusę, kita- į ki
tą, o prisiminus vakar valgytą dešrą Ir pyragą, ' pajuntu 

'karčias seiles burnoje.
Šiaip taip judu kartu su visais Ir atsirandu milžiniš

koje salėje. Galvoje šniokščia Ir pūkščia dešimts garve - 
žiu, o akys niekaip neprisiverčia apsidairyti aplinkui.Man 
Vlstlek, kas dabar bus. Net nežinau, kur surasti taksį.Ko

• gero, dar įsėslu į kokio valkų grobiko mašiną, Ir nuslveš
• mane. Kaip gailu atskirti, kuris tikrai sąžiningas žmogus? 

Ir keista, kad man visai nebaisu. Stoviu kurį laiką ?su la
gaminu rankoje, Iki pamatau į mane atskubantį berniuką . 
Jis šyp^oll.

- Al ja? - paklausia.
- Taip. Alja Grlvlnla, - vos Išspaudžiu pro lūpas.
- Atėjau tavęs pasitikti, nes ponia Liepa dirba. Einam 

Tikriausiai blogai jautiesi, visai pažaliavusi.
Berniukas už mane puse galvos aukštesnis. Jis paima 

mano lagaminą Ir žengia Išėjimo link. E Inu kartu Ir man 
atrodo, kad tuoj sukristu.

- Galvojau, kad važiuosime tramvajum-kalba bernlu - 
kas- tada tau būčiau parodęs miestą. Bet atrodo, kad rei
kės kviesti taksį, - Ir jis kritiškai mane apžiūri. Jam pa
mojus, sustoja takslukas, Ir aš bejėgiškai susmunku 
mlnkšton sėdynėn.

- Laive man visai nebuvo bloga,bet dabar... -aš tel - 
slnuosl ir suspaudžlu rankoje nosinę, dėl viso ko.. .Tikrai

• būtų nemalonu prie to berniuko taip sublurtl. Jis 1. atrodo 
keturiolikos ar penkiolikos metų, šviesiais plaukais Ir be
sišypsančiu veidu. Apsirengęs tai jau ne kaip. Tokiom 
mėlynom, aptėiriptom'kėlnėrn, kaip vokiečių ūkininkų be r 
nal, Ir languotals 'maršklnlals. Bent jau į stotį važiuoda
mas galėjo dailiau apsirengti.

- Aš esu Martynas Leja,-sako jis. -Tavo giminaitė 
nuomuoja pas mus kambarį.

-A.. .a -man taip bloga, jog norėtųsi tuojau Iškišti 
galvą pro langą. Bet Martyno mėlynos akys įdėmiai mane 
stebi Ir aš susiimu, pamačiusi, jog Ir jis Iš kišenės iš
traukia nosinę.

- j Jau nebetoli, - jis tyliai kalba, - būtų ne kas, jeigu 
reikėtų sumokėti už mašinos Išvalymą. Susiimk, tuojau 
atvažiuosime, tik už kampo, va, čia. Tuojau. j

Net nejaučiant,mano galva nuslydusl ant Martyno pe
ties, Ir jis man dabar atrodo vienintelis Išsigelbėjimas . 
Tada šoferis sustabdo mašiną. Pagaliau mes čia. Marty
nas mane traukte Ištraukia Sukandu dantis Ir drebančiom 
rankom atidarau rankinuką.

- Nereikia. Ponia Liepa davė pinigų, - Ir jis sumoka 
šoferiui. Įsikabinu į jo ranką, Ir lipam laiptais. Martynas 
paspaudžia skambutį, durys atsiveria, Ir aš bevelk krJs - 
te įkrentu į apvalios moters glėbį. Tai Martyno : motina.

- Vargšas valkas,-girdžiu malonų balsą.-Martynai , 
padėk ją nuvesti Į ponios Liepos kambarį.

Nesusigaudau, ar esu nešama ar traukiama. Tik pa
juntu, kad guliu lovoje, pustamsiame kambaryje. Mane 
užkloja, Ir krintu nuo kalno. Riedu Ir riedu žemyn.

Tikriausiai Ilgokai miegojau. Mane pažadina veria - 
mos durys. Kambaryje prieblanda, nes užuolaidos už
trauktos. Tačiau Ir prieblandoje aš pastebiu smulkutę mo
teriškę įeinančią ant pirštų galų. Jai per petį persilenku
si ponia Leja.

-Kaip ji Išvargus ’. Kai tik paguldėm, tuoj užmigo . 
Vargšas valkas, taip akstį turėjo atsistoti ant savų kojų.

-Bus gerai,bus visai gerai,ponia Leja,-atsako ramus 
balsas. Tai motinos sesuo. Jos balsas mane vėl užliūliuo
ja. Toks ramus Ir pasitikintis. Ne, tikrai neturiu ko bi
joti. Ir aš vėl riedu nuokalne. Žalias lempos gaubtas , 
balta staldengte uždengtas stalas. Žvalgausi pro nuleistas 
blakstienas, nedrįsdama prasimerkti, nors gal jau dešimt 
minučių, kaip esu pabudusi Ir stebiu savo giminaitę.Smul
ki, visai kaip senelė, baltos, plonos rankos. Pradėję žil
ti plaukai, sussuktl į kuodą, ramus veidas, lūpose maloni 
šypsena. Man nėra ko bijoti.

-Gerą vakarą, -sakau Ir pakeliu galvą, bet kambarys 
tik susikraipo, ir aš vėl prisiglaudžiu prie pagalvio.

-Tu pabudus? - ji prieina Ir atsisėda šalia manęs. - 
Gerai, kad pagaliau atvažiavai. Dviese mums bus lengviau 
Ir jaukiau gyventi.

Tetos lūpos lengvai paliečia mano kaktą. Ir aš jau - 
čluoši laiminga.

- Ar tu, Alja, nealkana? - jos ranka laiko mano pirš
tus, Ir aš bijau juos pajudinti, norėdama klek galint Ilgiau 
jausti jos delno šilumą.

- Valgyt ? O ne Man rodos, vis dar sergu jūros liga. 
Teta juokiasi.

-Bus gerai. Pamatysi. Visai gerai. Išsimiegosi Ir vėl 
atsigausi, Kaip kelionė?

- Puiki. Tik vieną dieną smarkiai supo.
- Ar turėjai pažįstamų laive ?
- Taip,. .Kelis.. .- sakau Ir tvirtai įsikabinu į tetos 

ranką. ... /iš latvlųk. vertė Zinaida Katiliškienė/

Manau, kad nėra reikalo 
skaitytojams aiškinti apie 
žymųjį kultūrininką,šveicarą, 
prof. E retą, gyvenusį 
prof.Juozą Eretą, gyvenusį, 
Lietuvoje, ją pamilusį Ir ko
vojantį, kaip Dovydas prieš 
Galijotą, už lietuvių tautos 
teises.

Knygoje Išeivijos Klausi - 
mals profesorius J. E retas 
paliečia tremtį, mažąsias 
tautas Ir būsimą Lietuvą.

Pagal autorių, tremtis e- 
santl natūraliu būtinumu, 
skausminga egzistencija,,lyg 
Ir savo rūšies vergija. Ta
čiau, Iš dalies kūrybinga, 
nes tremtiniai arba Išeiviai 
dažnai gali siekti Idealų 
laisvai, ko negalėtų daryti 
savo pavergtoje tėvynėje/ 
pavyzdys-A.Solženltsyn’as /.

"Taigi,ar ne pati Apvaiz
da tremtį nusprendė,skirda
ma atlikti svetur tą darbą, 
kurio Lietuvoje pasilikę ne
gali dirbti?"... Reikia 
stiprintis kūrybiškai, "nes 
tik Iš stiprios įta^npos Iš- 
sIškelia žaibai ".

Autorius kviečia ugdyti 
tautinę kultūrą,kaip didžiau
sią tautos turtą. " Ne kas ki
ta, o kultūra sudaro tautos 
ne nykstančią garbę". Pro
fesorius betgi yra prieš so
vietišką Istorinį materializ
mą, kuris " slepia savyje 
mirties sėklą". Pastarosios 
kultūros formos įgyvendi
nimas nešąs tautoms pražūtį, 
vergiją.

P rof .J. E retas pas is ako už 
krikščioniško humanizmo Ir

savos kalbos Išeivijoje Išlai
kymą, už stiprių asmenybių 
ugdymą.

Jis Iškelia faktą, kad ma
žos Europos tautos yra dl- 
namlškesnės Ir kūrybiškes
nės 'proporcingai/,kaip di
džiosios, socialinius žmoni
jos pamatus grindžia laisvės 
Idealais, kai tuo tarpu didieji 
ugdo vergijos, užgrobimo, 
jėgos vartojimo Idėjas.Ma - 
žlejl remiasi teise, didieji 
dažniausia jėga.

Didžiosios tautos sukuria 
įvairių vertyblųproporcIngai 
mažiau,kaip mažosios.

Didžiosios valstybės visa
da tikisi pasigrobti mažą
sias valstybes. Todėl jos 
turinčios gintis,organizuotis 
į federacijas, kariškai stip
rintis, k lėk vieną pilietį pa - 
verčiant kariu, kaip kad 
šveicarai esą padarę.

Didžiosios valstybės,lai
kui atėjus, pradeda viena su 
kita kariauti, skilti,kaip Is - 
torlja nekartą patvlrtlno.To- 
dėl mažosios tautos turln- 
č los būt l pas Iruošus los Išs l- 
lalsvlnlmul.

Prof. J. Eretas numato, 
kad IV-ojlLietuva turėtų bū
ti atkurta su politinėmis, re
liginėmis, kultūrinėmis Ir 
socialinėmis laisvėmis,de - 
mokratlnlals pagrindais val
doma, atsieit, kaip Švelca - 
rija.

Prof. J. Ereto knyga Išel - 
vijos Klausimais turėtų per
skaityti kiekvienas šviesus 
lietuvis, o ypač jaunoji kar
ta. J. Valdlonls
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Taip pat, jeigu kuris dvs Iškis užstatu laikytų dvarą , 
tai Iš tpklo dvaro turi pagal porvarkį pats asmeniškai at
likti mūsų valdovinę Ir valstybinę gynybos tarnybą.

Jeigu kuris dvasiškis turėtų pavelHėtą dvarą,tai jis 
turės Iš to paveldėtojo turto paruošti visuotinei karo tar
nybai pakaitalą. O jų asmuo priklausys nuo mūsų, valdovo 
malonės.

4. KIEKVIENAS PO ĮSIRIKIAVIMO TURI SU TA PAČIA 
PALYDA TARNAUTI PAS VALDOVĄ ARBA PAS ETMONĄ

Taip pat nustatome,kad kiekvienas valdinys, po įsIrl— 
klavlmo Ir įsirašymo aukščiau ustatyta tvarka, turės at
likti karinę tarnybą su tais pat žirgais Ir su visa karine 
apranga, sukuria jis įsirikiavo pas mus arba pas mūsų į- 
pėdlnlus, arba pas mūsų žemės etmoną ar kitus, šiam rei
kalui mūsų ar mūsų įpėdinių paskirtus.

O savo žirgų, tarnų Ir aprangos, sukuria įsirikiavo Ir 
Įsirašė, neturi siųsti Iš karo Iki visiško mūsų kariuome
nės paleidimo.

O jeigu kuris Iš mūsų valdinių Išdrįstų tai padaryti 
priešingai šiam mūsų potvarkiui, tai, jei turėtų dvarą , 
praranda savp dvarą,kaip kad nebūtų buvęs kare.

O jeigu kas tai padarytų, tarnaudamas už pinigus Ir 
savo dvaro neturėdamas, tas praranda garbę, kaip kad 
jis būtų pabėgęs Iš karo lauko.

Įrašamt kiekvieną žirgą, turi būti pažymėta jo plau
ko spalva Ir registre nupieštas jo žymuo.

Visi Iš to paties pavieto turi stovyklauti vienoje vie
toje, prie karūžo, Ir neturi niekur pakrikai sustoti.

5. KAS DĖL NESVEIKATOS NEGALI VYKTI KARAN, 
TURI PRANEŠTI APIE SAVO NESVEIKATĄ ETMONUI.

Jei kas tikrai būtų nesveikas, Ir dėl to netiktų mū
sų žemės tarnybai, Ir jei toks paliegėlis neturėtų .■ i sū- 
4 psl.

naus, tinkamo karinei tarnybai, arbatas sūnus mūsų, vai - 
dovo rūmuose tarnautų,arba būtų atsiskyręs nuo tėvo, tai 
toks ligonis turi leistis būti vežamas pas mūsų etmoną Ir a- 
ple tą savo nesvelkatlngumą jam pareikšti.

Jeigu etmonas pripažins, kad ligonis dėl savo nesveika
tos nėra tinkamas žemės tarnybai, tai turės jį tam kartui 
nuo tarnybos atleisti, o tas ligonis privalės siųsti savo vie
toje Iš savo dvaro ta pat tvarka, kaip ankščiau nustatyta, sa
vo tarnus, pasiremdamas mūsų etmono raštiniu liudijimu.

Bet jeigu ligonis negalėtų vykti pas etmoną, tai turi ta
tai Įrodyti urėdui arba karūžul, arba dviem žemininkams , 
kurie turi patvirtinti etmono akivaizdoje savo garbe Ir prie
saika, kad jis tikrai yra nesveikas.

Bet jeigu karūžas pasakytų apie bet ką, kad jis yra nes
veikas, o būtų sveikas, Ir tat pagrįstai būtų teisme įrodyta, 
tai toks karūžas netenka savo dvaro.

6. JEIGU KAS TURĖTŲ^ SŪNŲ, KURIS GALĖTŲ ATLIKTI 
ŽEMĖS TARNYBĄ, TURI JĮ ETMONUI PARODYTI, AR 
TINKA TARNAUTI TĖVO VIETOJE

Tačiau, jeigu kas būtų sveikas Ir turėtų sūnų, kuris nuc 
jo nebūtų atsiskyręs, nei mūsų, valdovo,-rūmuose netar - 
naūtų, o jau turėtų septyniolika metų Ir galėtų vykti vietoje 
tėvo karan, tai pats turi prisistatyti su tuo sūnumi pas et - 
moną.

Jeigu etmonui pasirodytų, kad tas sūnus yra tinkamas 
karo tarnybai, tai toks sūnus turi atlikti vietoje tėvo karo 
tarnybą su ta pačia palyda, su kuria jo tėvas būtų turėjęs 
kariauti.

Bet jeigu tas sūnus atrodytų etmonui netinkamas, tai 
pats tėvas turi vykti karan.

11. NIEKAS NEGALI PASIŠALINTI IŠ KARO BE H?MONO \
ŽINIOS.

Taip pat norime, Ir nustatome, kad kiekvienas,''- kurte 
turi atlikti karo tarnybą, tenedrįsta be mūsų žinios Ir mūši; 
etmono atskiro leidimo Iš karo pasišalinti tol, kol visą mū
sų Ir mūsų tarėjų kariuomenė bus paleista, nes toks neten
ka dvaro, kaip kad kare nebūtų buvęs.

12. JEIGU KARINĖ SARGYBA NEPAKANKAMAI STROPIAI 
BUDĖTŲ.

Jeigu kas mūsų valdinių karo metu mūsų ar mūsų etmo
nų būtų pasiųstas sargybon prieš mūsų priešą, otas pasiųs
tasis dėl savo nerūpestingumo jo nepastebėtų arba, pasiųs - 
tas kurion vieton, ten nestovėtų Ir pasišalintų, arba, nesu
laukęs pakaltos laiko, pasišalintų, o dėl to pas įdarytų mum, 
arba mūsų kariuomenei Iš mūsų priešo pus ės nuostolių tiek 
žmonėmis, tiek žirgais, tai kiekvienas toks netenka dvaro 
Ir gyvybės. Kuria bausme toks bus baudžiamas, paliekame 
mūsų, valdovo, malonei.

13. JEI KAS BUS PASIŲSTAS ĮGULON, NURODANT ATVY
KIMO LAIKĄ, O JO NUSTATYTU METU TINAI NEBŪTŲ

Taip pat nustatome,kad jeigu mes patys, valdovas, as
meniškai arba mūsų tarnybos ponai pasiųstume ką nors pi - 
lies įgulon, nustatydami jam terminą, kada jis turi ton pllln 
nuvykti, o jis dėl savo apsileidimo tuo nustatytu laiku ne 
atvyktų, Ir tuo metu mūsų priešai apgultų pilį tą, nors,lai
mė, Ir nepadarytų nuostolių, tai toks, kaip laiku neatvykęs, 
netenka viso savo turto, kurls-atlterika mums, valdovui.

O jeigu /nuo ko, Dieve, saugok/ priešas tuo metu anai 
piliai nuostolių padarytų, tai tas, kas uždelsė, netenka gal
vos Ir turto.

14. KARE BŪDAMAS, NIEKAS NETURI UŽPULDINĖTI BA
JORŲ NAMŲ IR KLĖČIŲ.

Taip pat nustatome, kad jei kuris bajoras, kare būda - 
mas, užpultų kurio kito bajoro namus, arba vykdamas \ ka
ran, pakelyje plėšikautų Ir būtų Įrodyta, kad jis plėšikavo ai 
padarė žalos, tai toks, k lėk kartų bus namus ar klėtis už
puolęs ar pakelyje plėšikavęs, už kiekvieną namo užpuolimą 
ar plėšikavimą pakelyje turės sumokėti smurtinę.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA
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SKAUTU VADOVYBĖ PRADĖJO KADENCIJ A
Korespondenclnlo Lietu

vių Skautų suvažiavimo pre
zidiumas jau paskelbė nau
josios Sąjungos Tarybos po
sėdžio balsavimo davinius. 
Tarybos pirmininke Išrinkta 
v.s. L. MUūkienė. Turėda
ma Išrinktą pirmininkę, visa 
naujoji Lietuvių Skautų va
dovybė pradeda savo naują 
trijų metų kadenciją.

Malonu pažymėti, kad tur 
būt pirmą kartą Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos 
pirmininke Išrinko sesę 
skautę. Vyr.skautlnlnkė Li
lė MČluklenė turi gHų skau
tišką - lietuvišką patyrimą, 
Iki šiol ji yra buvusi Sese-

davo nemažai lietuviškos 
visuomenės Ir skautai visa
da gražiai papildydavo savo 
kasą, kad reikiamai pasi
ruošti vasaros stovyklavi
mui.

Šlemt Londono skautai 
sumanė padaryti didesnę Iš
vyką į Toronto skautų mugę, 
kuri įvyko kovo mėnesį 7 d. 
Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Norėta ne tik smagiai 
paiškylauti, bet Ir pamatyti, 
kaip Kaziuko 
Toronto sesės 
gal būt, iš jų 
mokyti, gauti, 
dažnai sakoma, naujų Idėjų. 
Pilnas autobusas skautų, jų 

/ rijos Vyriausia Skautininke, tėvelių Ir blčlullų-rėmėjų Iš 
Londono, Išriedėjo tuoj po 
8 vai. ryto. Kelionė buvo 
smagi Ir viskas vyko pagal 
numatytą planą. Visi Iškyla 
Ir viešnage Toronte buvo 
patenkinti.

Torontiškiai, mugę ati
darę Ir palikę tik budėtojus, 
Išskubėjo į bažnyčią pasi
melsti savo globėjui Šv.Ka
zimierui. Organizuotos jau
nimo eilės su vėliavomis vl-

Išeivijos lietuvių 
ruošia tradicines 
muges. Londono

Sėkmės.
Išvyko į Kaziuko Mugę

Kasmet kovo mėnesio pir
moje pusėje įvairiose vie
tovėse 
skautai 
Kaziuko
” S įmano Daukanto” vletl- 
n Ink įjos skautai per daugelį 
metų Kaziuko muges ruošė 
pas save. Jų mugės sutrauk-

mugę ruošia 
- broliai Ir, 
kai ko pasl- 
kalp dabar

suomenel darė gerą įspūdį.
Sugrįžus į didoką Prisi

kėlimo parapijos salę, susi
darė tikras mugės įspūdis. 
Publikos spūstis kaip ka
daise Tėvynėje per atlaidus. 
Gausus visuomenės dalyva
vimai rodė pritarimą Ir do- 
mėjlmasį Kaziuko muge. 
Velk kiekvienas dalyvis tu
rėjo Iš skautuką nors nusi
plikęs ar skanėjos l Ir valgė 
šalia salės valgykloje skautų 
tėvų-rėmėjų paruoštus val
gius.

Pagal Kanados Rajono Va
dovo v.s. V. Morkūno ap
skaičiavimą ( Toronte yra 
virš 250 skautų. Jie turi 
įvairių atskirų vienetų, ku
rių tur būt kiekvienas mu
gėje turėjo savo ’’paviljo
ną" ar stalą. O ant tų stalų 
buvo visko: įvairių dirbinių, 
rankdarbių, skautiško na
gingumo daljkėllų, knygų, 
paveikslų, saldumynų Ir kit
ko. Visa tai galėjai pamaty
ti ar nūs įpirkti ne tik prie 
stalų: sesės Ir broliukai sa
vo dirbinius nešiojo po salę, 
siūlė pirkti ar leido daiktus 
į loterijas. Visus atskirus 
"paviljonus” sunkoka būtų 
smulkiau apžvelgti. Stabte
lėjau Ilgėliau prie sės ^"Bi
rutės" Draugovės, jau saky-

člau parodėlės. Čia taip 
gausu visokių nėrinių, rank
darbių, medžio rėžinių, pa- . s PY r— f . ■
ve Ik si ėl lų, lietuviškų lėlių, lyl / I
kad taip pat neįmanoma vis- 1 " * 1
ko Išvardinti. Minėtini Ir jū- !/[""" į / /V f
rų skautų stalai. Jie net per » C-/ f • /
pasidarytus "garsiakalbius" 
skelbė Ir siūlė savo gami
nius. Atskiru stalu mugėje 
dalyvavo Ir JAV Rochesterlo 
skautų Draugovė "Dainava", 
Didžiulėje salės scenoje 
įvairūs žaidimų Ir'sukimosi, 
ratai* traukė smalsuolių bū
rius. Jie ten bandė savo 
miklumą - taiklumą Ir savo 
"laimę".

Neteko matyti, kaip greit 
skautai savo mugę įruošė. 
Tik nugirdau, kad savo ga
minius jie dirbo mėnesius 
Ir niekam tai nerodė, nesl- 
garšlno.Mat, norėję mugėje 
būt originalūs. Bet būdingai 
Ir greit skautai savo mugę 
užbaigė: skanėstus labai nu
pigintai Išpardavė, ledus,taip 
mėgstamus mažųjų, į pabai
gą net nemokamai Išdalijo, 
stalai, reklamos, papuoši
mai, vartai, likę daiktai, be
matant Iš salės buvo Išnešti 
Ir visi muglnlnkal su dėžė
mis Ir kitais rakandais Iš
skubėjo namo, t. Tur būt 
gautus pinigėlius suskal-

VIENYBE I _
Kilnus žodis, bet ar ne priešingam tikslui panaudotas ?. . .

• • • flš Šaukiu visus lietuvius į bendrą d ar b a lietuvybei, AŠ 
saukiu visus patrijotiniai nusiteikusius lietuvius i vienybę. 

B et ne į vienybe po frontininku jungu, bet i. laisvą, toleran- 
tišką, visu lietuvių tarpusavio sugyvenimu paremtą vienybę ! 
Musu tarpe neturėtu būti vietos tik išdavikams, kurie linkę,. 
Lietuvos okupantui lankstytis. Taip pat mūsą tarpe neturėtų, 
>ati vietos ir tiems, kurie Šio kraštą, -Amerikos, turtais ir 
laisve besinaudodami, tam kraštui £ veidą spiauna, išvadin
dami Amerikos vaidilą "nenormalia". . ,

P s. fCreivi Veidrodžiai neturi daugiau vietos šiam dr. 
A.Danilevičiaus straipsniui talpinti, kuris yra tilpęs kovo 
15 d, , Naujienu" 63 numeryje.

čluotl Ir pasidžiaugti, kad 
bus Iš ko smagiai pastovyk- 
lautl ateinančią vasarą.

L. E-tas

SANTYKIAVIMAS ČIA 
BENDRAVIMAS TEN

SVARBI PAJAMŲ MOKESČIO
INFORMACIJA

Pinigai, jeigu juos uždirbate, turite 
pareikštir Tat reiškia, kari kasmet reikia 
užpildyti federacinio pajamų 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 užpildytų individualinę Tl 
pajamų mokesčio blanką iki 1976 metų 
balandžio 30 d.

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
tu 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 
reikaling-ais kvitais.

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

Tame blanke turi būti sužymėti išlaikomu 
asmenų vardai, pavardės, adresai ir afnžius.

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

Įrašykite tikslius duomenis atitinkamoje eilu
tėje. Gerai suskaičiuokite, pakartotinai patik
rinkite, pasinaudodami vadovu.

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

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

Ar kam tas patinka ar ne, 
bet reikia sutikti, kad pa
skiausiu metu mūsų,taip va
dinami, tarpusavio santy
kiai su sovletlnamos Lietu
vos tautiečiais, vėl pergyve
na jei jau ne savotišką kri
zę, tai savotišką bandymų 
stadiją tikrai.

Laimei ar nelaimei, tyčia 
ar tik atsitiktinai, privačiai 
ar pagal "užsakymą” / kas 
Iš mūsų žinome visą tiesą?/ 
j šį kontinentą atvyko pa
viešėti keletas scenos me
nininkų iš anapus. Malonūs, 
simpatiški/ir, būtinai pa
brėžk ime/ lietuviški asme
nys. Raudoni, rausvi ar dar 
kitokie - kas žino. Nebūtinai 
jie turi atverti mums savo 
sielų giliausius užkampius. 
Tačiau, viena yra tikra,Ir 
nepakeičiama. Paviešėję, jie 
grįžta atgal į savo gyvena
mąsias vietas: dirbti, kurti, 
savaisiais talentais turtinti 
Ir kelti bendrąsias lietuviš
kosios kultūros nuotaikas. 
Ironija didelė Ir neslepia
ma: kraštas savas, žmonės 
Ir aplinka sava, politinė si
tuacija tuo tarpu toli gražu 
neaprėpianti visuotinas gy
ventojų, nuotaikas .

Visa kas čia pasakyta ne
sudaro jokios naujovės ar 
sensacijos,bet Išeivijos tar
pe kiekviena viešnagė Iš ten 
sukelia tam tikro erzelio, 
dažnai Ir Ilgai nesibaigian
čių kontra veršinių garsų. 
Štai, Ir paskiausiais atve
jais nebūta jokių Išimčių.
/Ruošti ar neruošti viešnių Ir | kurios tiesiog 
svečių koncertus? Jei taip, 
kieno vardu ? Ar tai patrio
tiška. Patarnausime kam ? 
Sau ar priešams? Jei jau 
ruošiama, eiti ar ne ? Igno
ruoti ar dalyvauti? Dėti 
skelbimus mūsų periodiko
je, reklamuoti ar vengti bet

Svarbu tinkamai ir tiksliai užpildyti pajamų 
mokesčio blanką. Visų pirma prašykite visas 
Jūsų_pajamas, ne tik tas, kurios yra nurodytos 
ant T 4 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- 
nėms, nuomos pajamas ir visus gautus šeimos 
priedus.

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

koklo garsinimo? Gal ge
riausia praleisti visą "ne
girdomis", neoficialiai, ang
liškai tariant, "low key"'me- 
todo prisilaikant ?

Visa tai jau sudaro eilę 
grandinių, kurių atskiri su- 
vėrlmal glaudžiai šliejasi 
vieni kitų. Tai nėra viena, 
visiškai atskira problema, 
tai jau daugiau įvykių komp
leksas, neslduodąs spręsti 
"taip" ar "ne" nusiteikimu. 
Todėl Ir turime tiek daug 
painiavos, rūstybės, nepa
sitikėjimo Ir nervinio pobū
džio trūkčiojimų.Tačiau es
mė Ir toliau liekasi neiš
spręsta, o pats branduolys 
net Ir nepajudintas. Kai kam 
atrodo, kad laiko tėkmė visą 
Išpainios be didesnės visų 
mūsų įtakos, kiti norėtų ra
dikalių Ir esminių sprendi
mų, įpareigojančių visą mū
sų Išeiviją tautinės draus
mės vardu. T reti tikėtų, kad 
jie turi pilną teisę galvoti, 
veikti Ir elgtis savais asme
niniais įsitikinimais vedini, 
be jokių įtalgojlmų Iš šalies, 
nežiūrint Iš kurios pusės, 
t. y. pozicijos ar opozicijos 
tai ateitų.

Žodžiu, painiava .yra vi
suotina Ir pilnai mūsų pačių 
toleruojama, tapusi beveik 
neatskiriama mūsų kasdie
nybės dailini. Čia įdomu tai, 
kad tokie kanadiečiai lietu
viai savo elgesio normose 
yra sklrtlntl nuo amerlkle - 
člų lietuvių. Gal todėl, kad 
Kanada Išvis yra daugiau 
šiaurėje, tai Ir kanadlšklų 
sprendimai Ir elgesys yra 
šaltesnis, gal Ir racionales
nis, gal mažiau jausmais Ir 
daugiau blaivia galvosena 
bandant rasti tlnkamesnlus 
sprendimus. Visame tame 
paguoda / jei tas žodis Išvis 
čia tinka/ tėra tik tokia, kad 
visos iki mūsų emigracinės 
visuomenės turėjo savas 
epidemijas Ir skaudulius, 

tradiciniai
yra bendros visiems be tau
tybių Ir religinių įsitikinimų 
skirtumo. Tai tik parodo, 
kad mes, lietuviai, neturi
me jokio pagrindo puikuotis 
Ir laikyti save geresniais ar 
daugiau subrendusiais už ki
tų tautų egz Uus..

Revenue Canada Revenu Canada
■ Taxation Impot

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

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

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

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

KAINUOJA: Chicago), ir Kanadoje metams — $30.0u, pusei metę — $16.00, 
JA .' vietose metams 
— 2.50. Užsieniuo- 
savaitę nemokamai.

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

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST B R O A D W A Y • SO U T H BOSTON, MASS. 02127

IlIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
Į (Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems,’ieškantiems pageltos.Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambini: 
Leonui G, 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868. ______

TEL. 525- 8971.

'ony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

IQ

1976.111.24

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608
Į Į Siunčiu __________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

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

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
PAVARDE IR VARDAS 
ADRESAS

5 P$l.

5

5



hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

namuose

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame AA
TORONTO LIETUVIŲ > ■ Z<fC#<fvlX
KREDITO KOOPERATYVE

KOOPERATYVAS "TALKA”
830 Main

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais Ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

St. East. tel. 544-7125

10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 5

v.p.p.

v.p.p.
v.p.p.

9 — 12 v.p.p.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 8& 
Terminuotus depozitus 1 metu 9%
IMAME UŽ:

6%

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

PRIEŠVELYKINĮ LAŪVIĖS I skaitlingai dalyvaus. Aldas 
RATĄ ruošia Žūklauto jų Ir 
Medžiotojų Klubas Giedraitis 
balandžio 3, šeštadienį,lie
tuvių paprapljos salėje. 
Pradžla-7 v. v. Lalmėjlmal- 
kumplal, kalakutai Ir kt. Bus 
stiprūs gėrimai Ir kavutė.

LESU TELKIMO VAJAUS 
ATIDARYMAS

Choro Aldas metinis kon
certas -šeklai, ruošiami tėvų 
-rėmėjųkomiteto, įvyks ge
gužės mėn. 1 d. Jaunimo 
Centre. Koncerto programą 
Išpildys Aldas Ir solistai V. 
Vertkaltls Ir R. Strimaitis . 
Aldas šiam koncertui ruošia 
naują repertuarą,o tėvų-rė
mėjų komitetas deda visas 
pastangas, kad šis neeilinis 
parengimas praeitų su di
džiausiu pasisekimu. Be to, 
šluokoncertu įvyks lėšų tel
kimo vajaus atidarymas Pie
tų Amerikos Išvykai. 1977m. 
vasarą choras Aldas ruošia
si su koncertais aplankyti 
kelias Pietų Amerikos vals
tybes. Šlaikellonel relkalln - 
ga visuomenės parama. Al
das turi viltį Ir energijos 
šiam didžiam tikslui atsiek
ti Ir tikisi, kad lietuviškoji 
visuomenė jų planą parems 
Ir gegužės 1 d. koncerte

visų laukia šiame koncerte, 
kurio pelnas skiriamas ke
lionei į Pietų Ameriką.

Šalpos Ve Pela
KLB Šalpos Fondo Hamil

tono skyrius šių metų pra
džioje pasiuntė Suvalkų Tri
kampio lietuviams 60 siunti
nių, apie 1200 svarų dėvėtų 
drabužių. Šalpos Fondo Ko
mitetas šiuo metu nutraukia 
dėvėtų drabužių vajų Iki ru
dens. Rudenį vėl pradės 
rinkti drabužius Ir ruošti 
s luntIntus Suvalkų T r tkam- 
plo lietuviams. Komitetas 
yra dėkingas Sakas Parcel 
Service savininkams V.E. 
Sakams už paaukotas dėžes 
siuntiniams. Taip pat Šalpos 
Fondo Komitetas reiškia 
nuoširdžią padėką visiems 
aukotojams už aukas šalpos 
reikalams. Tik aukotojų dė
ka komitetas galėjo tiek 
daug s lunt Inlų pas lųst l
vargstantiems savo tautie
čiams Ir sutelkti finansinę 
paramą: Vasario 16 glmna - 
zljal- $150, Hamiltono šeš
tadieninei mokykla l-$ 200, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui- $ 1OO, vietos 
šalpai - $150. J.P.

Skautų šventė
Paskutinis keliamųjų metų 

vasario sekmadienis pasiro
dė nepaprastai savuoju oru. 
Iš ryto klek palijus, debe
sys Išsisklaidė Ir popiečių 
saulutė prajuko visu savo 
pavasarišku patrauklumu.

Lietuvių Namų svetainė 
šiandien pilnutėlė pietaujan
čių svečių. Dėl to vienas vy
riškis Ir stebisi: kas čia 
esą, kad taip visur pilna 
žmonių ?Eldamas į Prisikė
limo parapijos pamaldas, jis 
vos įs įgavęs į vidų. Šalia 
sėdįs kaimynas jam tuojau 
Ir paaiškina: jeigu jis būtų 
Ir toliau įėjęs į šventnamį, 
būtų pamatęs Ir to prležąstį. 
Tenprle altoriaus buvo daug 
uniformuotų skautų su vė
liavom. Jie mat, savo abiem 
Rambyno Ir Šatrijos tuntais 
švenčia savo 25 metų sukak
tį.

Tuo pačiu momentu, Lie
tuvių Namų administratorius 
P. Dunderas, užšokęs ant 
scenos,per garsiakalbį pra
neša apie šia proga Toronte 
besisvečiuojančią Ir čia už
ėjusią viešnią, vyriausia se
serijos skautlnlnkę, Lilija 
M11 uk le ng.

Vallūkevlčtūtės koncertas
Prie kito stalo pietauto

jai kalbasi apie pereitą sa
vaitgalį čia, Lietuvių Namuo
se įvykusį, Iš Lietuvos at
vykusios Ir pas tėvelį vle- 
šlnčlos, Onos Valiukevičiū
tės koncertą. Buvę labai

įdomu pamatyti Ir paklausy
ti šios jaunos, pramoginės 
muzikos dainininkės pasi
rodymo. O susidomėjusių 
torontlečlų atsilankė tiek 
daug, kad visi vos sutilpo 
didžiojoje salėje. Tik tiek, 
kad sol. Valiukevičiūtei ne - 
atslvežus gaidų Ir nesant 
akomponatorlaus, pritaikyta 
magnetofono muzika ne tik 
kad nepadėjo, bet gerokai 
trukdė jos dainavimui. Dėl 
to net Iš publikos girdėjosi 
nepalstenkinimo replikų.

Puošni dovana
Prie arčiau scenos esan

čio stalo pietautojai yra at
kreipę Ir kitų svečių dėmesį 
su tik ką Iš Lietuvos gautu 
leidiniu. Jie ant savo apva
laus stalo turi pasidėję Ir 
apžiūrinėja didžiulį, padi
dinto žurnalo dydžio kons
pektą Ir puošnių reproduk
cijų rinkinį. Tai dali. Ir 
muz. Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio 1OO metų sukak
tuvinis leidinys. Kas įdo
miausia, kad tas leidinys 
atspausdintas labai gerame, 
kreidiniame popieriuje, pa
žymėtas 1976 m. Ir Išleistas 
Vilniuje, Vagos leidykloje.

Leidinys pulkus, pasigė
rėtinas Ir puošnus ne tik 
konspekte talpinamam 111 
Čiurlionio darbų nuotrau
kom, bet dar daugiau natūra
laus dydžio 35 spalvotom re
produkcijom.

Konspekto, turinčio 32 
puslapius Ir reprodukcijų

už 
už 
už 
už

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

IMA:
9 Vi % 
83/4% 
7Vi% 
8’/4%

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

9’/z% 

9’/2%

už asm. paskolas 

už mortgičius

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 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 1 C6

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Nepriklausomybės šven
tė praėjo didingai, žmonių 
buvo pilna visuose minėji
muose, bažnyčiose, vėliavų 
Iškėlimuose, mokyklose.

Masu meras Daley, gub. 
Walker, paskelbė Vasario 16 
Lietuvos Diena. Raštu svei
kino sen.F. Savickas jaunimo 
minėjimo dalyvius. Amerl - 
kos radijo Ir spauda prisi
minė Lietuvos šventę.

ALTos minėjimas buvo 
gražiai pravestas Marijos 
Aūkšt. Mokykloj, kur be 
kongresm. Dervdnsklo Ir 
komgresm. Rus s o,prof. Pa
žino, puikią kalbą pasakė In
kratuos užsienio mln. dr 
Bėck. Jam salė Iškėlėtoklas 
ovacijas Jkoklų joje dar nete
ko girdėti.

Be k Itų programos punktų 
plrmąkartą pasirodė Tėviš
kės parapijos choras, ved. 
Lampsalčlo, kuris gražiai 
Išpildė dainas Ir giesmes. 
Jaunimo Centre vasario 13 
susirinko apie 200 žmonių, 
kur svečias Iš Toronto, Bro
nius Naudžiūnas ipapasako- 
jo savo Išgyventus momen
tus Lietuvoj,kurią paliko tik 
praėjusią vasarą. Jis nebu
vo pasirašęs ką kalbėti, jo 
patiekti žodžiai skambėjo Iš
draikytai, Ir nors neparodė 
įgudimo kalbėti viešai,bet 
jis yra geras , gyvas lludl-

nlnkas dabarties vergijos 
Išgyventų metų tiek Sibire, 
tiek Ir Lietuvoje. Jis kvietė 
prie vienybės visus, pasiti
kėti savimi,kovoti, nes ckup, 
Lietuvoj nei pasisakymas a- 
ple trispalvę, nei apie Lais
vę negalimi.

Dar Ir vasario 21- 22,29 
vyko minėjimai. Žodžiu, mū
sų visų šventė praėjo sėk
mingai ir ALT ai suaukota 
nemaža suma.

Kalifornijos lietuviai įam
žinti įkun.Kezlo Ir Inž. P. 
Jasukonlo Impozantišką fil
mą. Tai dvi valandas trun
kanti, garsinė filmą,kuri ta
po susukta S. Kazlausko dėka. 
Joje atsispindi visas Kali
fornijos lietuvių gyvenimas

Fllma pavadinta Sala. Lie
tuvių Foto Archyvo nuosa
vybė.

Namų Savininkų D-ja sa
vo susirinkime paminėjo 
Nepriklausomybės šventę. 
Sol.Momkus sugiedojo Him
nus, tylos minute pagerbti 
mirusieji. Lituanistinio Ins
tituto mokytojas I. Serapinas 
savo žodyje apgailestavo,kad 
17 tūkst. Iš pavergtosios Lie
tuvos atėję parašai negavo 
eigos JT autos e.

T. Kuzas padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio eilė - 
raštį. Po to sekė einamieji 
reikalai.

Mirė buvęs Lietuvos vy
riausybės mlnlsterls Rapo
las SKIPITIS'Šaulių Sąjungos 
garbės narys, sulaukęs 89 m. 
amžiaus.

Netekome Ir žinomo [lie
tuvio aktoriaus Stasio PIL
KOS.

Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus daiktai, kurie bu
vo prieš klek laiko Išvogti, 
dabar surasti vienoje šiukš
lių dėžėje.

Vasario pabaigoje vyko 
lietuvių dailininkų paroda 
miesto bibliotekoje. Ta pro
ga labai gražų pašnekės į per 
2 kanalą davė p. Hays su trl-

Z. Sode Ik le ne, A .Kurausku Ir 
J. Marks. Malonu buvo gir - 
dėti suskambant Ir lietuviš
ką dainą Iš Rūtos ansamblio 
plokštelės. Lietuviai meni
ninkai buvo Išgarsinti dėka 
p. Balzeko.

LB Marąuette Parke ša
kota: yra du skyriai, vieni 
vadinami "barzdūklnlnkals" , 
kiti "gudelnlnkals"...

200 metų Amerikos pa
minėjimas rengiamas lie
tuvių organizacijų balan
džio 25 d.McCormtk salėje . 
Yra sudarytas komitetas su 
dr.Balčiūnu priešakyje.

Lietuviškosios knygos ke
lias į visuomenę yra įvairus: 
Liet. Knygos Klubas priima 
nariais, įmokėjus vienkarti
nį mokestį $5, Ir duoda nuo
laidas naujoms knygoms.

Buvo pritrūkę E. Jūclūtės 
Pėdos Mirties Zonoje, dabar 
tą knygą vėl galima gauti.

Gerai perkamas naujas 
Mariaus Katiliškio novelių 
rinkinys Apmąstymai.

Gausiai perkama Liet. K. 
Bažnyčios Kronika- trečias 
tomas jau spaudoje. Visi tą 
knygą nori turėti kaip doku
mentą. JI Išleidžiama Ir 
anglų kalboje.

Bal. Brazdžionis

Išspausdinta 30.000 egz. 
Pradžioje pažymėti jo re
daktoriai Antanas Gedminas, 
Pranas Gudynas, Jonas Kuz- 
mlnskls, Lionginas Šepetys 
Ir dali.Kostas Dočkus.

Toliau, po visą puslapį 
užimančios Čiurlionio nuot-i 
raukos, seka L.Šepečlo įžan
ginis žodis lietuviškai, ru
siškai, angliškai, prancū
ziškai Ir vokiškai.

Pačioje pradžioje Šepetys 
nurodo, kad 1967 m., Kaune 
pastatytame muziejuje buvo 
sutelkti visi M.K.Čiurlionio 
/1875-1911/ paveikslai, gra
fikos darbai Ir muzikos kū
rinių rankraščiai. Autorius 
pripažįsta, kad Čiurlionio 
paveikslai buvo nutapyti 
pastele Ir tempera ant nepa
tvarios medžiagos.

Šio dailininko vardas Ir jo 
darbai garsėję Rusijoje, 
Lenkijoje Ir Vokietijoje 
prieš pirmą pasaulinį karą. 
Vėliau* buvo lyg Ir pamiršti, 
tik paskutiniaisiais dešimt
mečiais vėl žadina didelį 
susidomėjimą. Toliau au
torius nurodo, kad per 35 
savo amžiaus metus dali. 
Čiurlionis sukūrė apie 400 
paveikslų Ir muzikos dar
bų. Tiksliau pasakius, Čiur
lionis į dailę atėjo bevelk 
savamokslis, turėdamas 29 
metus Ir tik vienus metus 
telankęs Varšuvos dailės 
mokyklą. Iš visų dali.Čiur
lionio kūrinių, jam gyvam 
esant, bevelk nieko nebuvo 
parduota.

Toliau apibudindamas 
Čiurlionio darbus, įžangos 
autorius nušviečia dailinin
ko Imlumą didžiosios gam
tos Išgyvenimams Ir nepa
sitenkinimą tradicinėm ta
pybos formom,bet stengian
tis aprėpti kosmosą Ir žmo-

gų. Ypač dėl laiko elementų, 
aiškiai suvokiamų ritmo 
ypatybių. Čiurlionis sukuria 
muzikalios harmonijos nuo
taiką Ir perduoda klausos 
dialogo įspūdį.

Apie stalą susibūrę pie
tautojai, skaito įžanginį 
straipsnį,apžiūrinėja dailiai 
atspausdintus, įvairiaspal
vius pave Besius Ir stebisi. 
Kaip jie ten, Vilniuje, galėjo 
taip gražiai padaryti?

ūsai LIETUVIU NAMAI

VASARIO 16 MINĖJIME CHICAGOJE AUDITORIJA IR KONGRS.

Kovo 13 d., šeštadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje į- 
vykęs dailininko Antano Ta
mošaičio 70 metų sukakties 
proga pagerbimo pobūvis vi
sais atžvilgiais pasisekė 
dailininko gerbėjų susirinko 
gaus lai, pats Antanas Tamo
šaitis buvo žavingas,kalbos 
gana įdomios Ir programa 
graži bei nuotaikinga.Or - 
ganlzatorės vakarienę Ir 
programą pravedė pavyzdin
gai.

Savaitgalyje Gedimino Pi
lies Menėje vykusi dailinin
ko Antano Tamošaičio pa
veikslų paroda buvo įdomi. 
Joje buvo galima pamatyti A. 
Tamošaičio savitą dailę.Pa
roda sus Gaule ė daug lankyto
jų, kurių nemažas skaičius 
lenktyniaudami skubėjo įsi
gyti daUlnlriko paveikslų.

P ra ėjus lo s ekm adle nlo po- 
pletė buvo gausi ats Garik lu
stais-dalyvavo apie 250 as
menų. Svečių knygoje pasi
rašė 5-R. Ir A. Valtlekalčlal 
Iš Detroit, G.Poderytė Ir S. 
Poderlenė Iš Sudbury Ir A. 
Kaunaltė Ir HamUton.

Kovo 21 d., sekmadienį , 
3 v.p.p, Karaliaus Mindaugo 
Menėje įvyko LN narių me
tinis susirinkimas. Susirin
kusieji pavaišinti kava Ir 
pyragaičiais.

Moterų Būrelis puošia Ir 
toliau LN. Dabar Išdažė Ir 
sutvarkė užuolaidas blngo 
raštinėje Ir reikalų vedėjo 
kambaryje.

Svetainė Lokys veikla Ir 
sekmadieniais nuo 6:00 Iki 
10:00 v. vakaro.

Biblioteka gavo Iš J. And
riulio 3 egzempliorius gra
žaus leidinio Maironio Mo
kykla. Biblioteka dėkoja.

Nario įnašus įmokėjo: G . 
Jankaitis, V. Vingelytė, T. 
Savickas, A. Slmonavlčlus- 
po $ 1OO. A. Žalpys-$75, Ir 
L.TUlndls- $ 5.
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dvasiniai su savo tautie
čiais.

Užkandžių metu vyko pa-
PAMALDOS VIEŠBUTYJE

Vasario 22 d. sekmadienį 
kelių viešbučių savininkas 
B. Sergautls buvo pakvietęs 
į savo privačią rezidenciją 
savo gyventojus-vasarotojus 
lietuvius pamaldoms.Mišias 
atnašavo Toronto Prisikėli
mo parapijos klebonas Tėv. 
Augustinas Simanavičius, 
kuris Floridoje atostogavo 
su savo brolio šeima. Erd
viame kambaryje tilpo labai 
gražus būrys vasarotojų. Iš 
šio kambario durys vedė į 
kitą, "zakrastlją", kuriame 
reikiamai buvo parengtas 
altorius, papuoštas gėlėmis. 
Nuotaika buvo šventiška Ir 
pakili.

Po pamaldų mūsų šeimi
ninkas visus pakvietė užkan
džių. Stalas buvo turtingas 
įvairiais sumuštiniais Ir py
ragaičiais. Užsigerti galėjai 
kavute, arbata Ir pienu.

Slurpryzlnėje Išvykoje pa
kviestieji buvo sustiprinti 
dvasiniai Ir fiziniai. Už šią 
malonią viešnagę, vasaro
tojai liko dėkingi B. Sergau- 
člul su žmona Ir Tėvui Au
gustinui, kuris Ir poilsio 
metu rado laiko pabendrauti

s įkalbėjimai Ir susipažini
mai. Iš čia paaiškėjo, kad 
gerą dalį atostogautojų su
daro atvykę Iš Montreallo, 
Toronto, Hamiltono Ir kiti 
Iš pačios Amerikos.

Tėvas A. Simanavičius 
daugeliui buvo matytas tik 
pirmą kartą. Tai dar jaunas 
kunigas, bet jau aukštose 
bažnytinėse pareigose, pa
prasta Ir nuoširdi asmeny
bė. Jo smakre kyšojo kelio
lika šviesių plaukų. Be klau
simo Tėvas paaiškino, kad 
pagal atostogų planą, numa
tyta užsiauginti barzdą. Tai
gi, grįžusį į Toronto, daug 
kam bus suriku atpažinti sa
vo kleboną. B.Sergautls yra 
sukalbamas Ir paslaugus 
šeimininkas. Noromis - ne
noromis, jis sava mašina kas 
sekmadienį nuveža norinčius 
vykti į lietuvių klubą, atstu
mu 1O mylių.Tuo dažnai at
sisakydamas malonumo sek
madienį praleisti su savo 
šeima. Zp.

sudbury
VASARIO 16 MINĖJIMAS

LB valdybos suruoštame 
Lietuvos Nepriklausomybės

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1976
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE

Kaina nuo $849.00(laukiama patvirtinti) 1

IŠVYKIMO DATOS: Gegužis 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 !
Mes paruotiame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui jūsų 

gimines ii Lietuvos į_ Kanadą.

RUOŠIESI L M/AM/ ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS, 
tik f 133.00, į ten ir atgal I

KELIAUK ŠĮMET PRO MONTREAL!
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MŪSŲ MIESTE.

Rašyti angliikai: %
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
s MONTREAL P.Q. H 2W 1Y7 CANADA

Tel: 844 -5292 ir 844-5662.

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

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

(Lietuviam, duodame spec i ai i nuol aido)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Suiinskas & Son, tel.389-0571.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchato* Street, La Salle,P. Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dalymos. Darbas 
otliekumos sąžiningai ir arieinamomis kainomis.
- tel. 366-6237- 3896.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6J96 Bonnettlvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre L 
Viskas moderniems nariams 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gariniu prie
monių pardavimas ir-iren* 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktoHus.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976.111.24

58 metinių paminėjime, LB 
pirmininkė J. Labucklenė jį 
atidarydama, pakvietė visus 
sugiedoti, Tautos Himną. J. 
Staškus trumpu žodžiu api
būdino minėjimo reikšmę, 
komunizmo siekius -pastan
gas mūsų tėvynę Ištrinti Iš 
Europos žemėlapio. Sveiki
no ukrainiečių, latvių Ir es
tų atstovai. Meninę progra
mą Išpildė Giedros Podery- 
tės vadovaujama tautinių šo
klų grupė "Ramunėlė", kuri 
atliko: Klumpakojį,Kepurinę 
Ir padainavo tris liaudies 
dainas. "Ramunėlės" šokėjų 
grupę sudaro: T.Starikutė, 
V. Stankutė, J. Stankutė, D. 
Stankutė, P. Tolvaišą, J. 
Tolvalšaltė, A.Stepšytė Ir 
Kiti. Eilėraščius deklama
vo: T. Stankutė « "Vasarlo-

16", V. Starikutė - "Tėvynė 
Lietuva". P.Tolvaišą skam
bino gitara - "Meilės daina", 

|A. Gatautls, pritardamas 
akordeonu, padainavo liau
dies dainelę. Šių metų mi
nėjimo programą atliko gry
nai vietinės meno pajėgos. 
Programai pas Ibalgus, tęs ės l 
linksmi šokiai, loterija Ir 
vaišės. Dalyvių buvo mažo
ka. Kad Sudburyje lietuviai 
mažėja skaičiumi, žinome, 
bet kad kartu Iš mūsų šir
džių blėsta lietuviškumas, 
nesinorėtų tikėti. Argi ar
tėjanti senatvė, materiali
niai reikalai, ambicingumas, 
pletkal galėtų į tai veikti... 
Vasario 16 - toji mums Ir 
ateinančioms kartoms liks 
Istorija Ir kelrodis į tautinę 
laisvę. J. Kručas

reallo lietuviai Ir visos Iš- me darbe, nors Ir menkai 
elvljos lietuviai. Retas Iš uždirbdami, rėmėme jo Iš-
mūsų nesame šio laikraščio 
kritikavę. Bet pozityvi Ir 
negatyvi krltlkatlk rodė,kad

sllatkymą finansiniai. Pra
ėjo trisdešimt metų nuo anų 
laikų, kada suvažiavome Iš

| L GIRINIO-NORVAIŠOS ŽODIS NL SUKAKTIES MINĖJIME^

Susitinkame įvai
riomis progomis. Pas (ma
tome parengimuose, pikni
kuose, vestuvėse, sukaktu
vėse, o kartais susitinkame 
Ir visai be progų. Bet šlan- 
dlenlnįmūsų susitikimą tek
tų vadinti ypatinga proga 
Šiandien susitikome paminė
ti mūsų laikraščio "Neprl- 
kįaųąoųaųs LAčtUV°s" nueito 
kelio Ir atliktųjų tikslų - 35 
metų sukaktį.

Niekuomet nesutikčiau, jei 
kas tvirtintų, kad mūsų lie
tuviškoji kolonija nėra pajė
gi atlikti didesnių tautinių 
uždavinių. Žvelgiant į kelių 
dešimčių metų laikotarpį, 
matome, kad čia įsikūrė 
KLB-nė, čia įsikūrė Ir gra
žiai vilkta dvi parapijos, ei

lė organizacijų. Čia Išaugo 
Ir subrendo pirmasis Kana
doje lietuviškas, demokra
tinės minties laikraštis "Ne
priklausoma Lietuva".

Šis, ne taip jau mažas 
tarpas mus suartino, sukal- 
mynlno Ir padarė, tartum, 
vieną didelę šeimą.Kaip šei
ma kartkartėmis susėda ap
tarti dirbamuosius darbus, 
taip Ir mes retkarčiais su
sitinkame Išgirsti, sužinoti 
kaip .einasi mūsų vienoki ar 
kitokį užsibrėžtieji tikslai Ir 
rūpesčiai. Šį laikraštį "NL" 

4nes Išauginome, subrandi
nome, pastatėm jam patal
pas Ir per trisdešimt penkis 
metus Išbrandlnome, tvirtai 
pastatydami į Išeivijoje lei
džiamų laikraščių tarpą. Čia 
Ir atsispindi mūsų kolonijos 
vieningo darbo reikšmė. 
Lietuviškoji patarlė sako: 
kurioje gryčioje nėra dūmų. 
Buvo jų Ir pas mus, bet jie 
buvo per menki sutrukdyti 
užsibrėžtam darbui.

Niekad nesutiksiu, jei kas 
tvirtintų, kad laikraštis iš
silaikė ar Išsilaiko,tik to,ar 
ano asmens dėka. Koks be
būtų buvęs redaktorius, ar 
kokia laikraščiui leisti bend
rovės valdyba, nebūtų galėję 
jo leisti, jei nebūtų susida
ręs tam užnugaris. O užnu
garį sudarėme mes, Mont-

jis mums rūpi,kad jis mums 
reikalingas Ir mes norime, 
kad jis egzistuotų.

Žvelgiant į laikraščio gy
vavimo 35 - rlų metų per
spektyvas, tektų kalbėti Il
gai Ir gal nuobodžiai. Tektų 
suminėti eiles pavardžių, 
gyvų Ir mirusių, eiles nu
veiktų darbų, eiles nugalė
tų rūpesčių. Bet tai tebūtų 
daugiakartis kartojimas. Be 
to, kas gi Iš mūsų nežinotų 
"NL" nueito kelio Istorijos. 
Juk kartu su juo subrendo
me, kartu daromės nebe jau
ni, kartu šventėme deštmt- 
metų, dvidešimtmetį, trls-

įvalrlauslų žemės vietų.Ta
pome nebe jauni Ir Iš ener
gingų, tapome mažiau ener
gingi Ir daugiau susirūpinę. 
Kam gi atiteks mūsų paliki
mas ? Bet kaip matome, pri
auga jaunoji karta, auga Ir 
mūsų viltys.

Kaip anksčiau minėjau, 
nesu linkęs čia minėti eiles 
vardų Ir datų. Žinau, kad Ir 
geriausioms norams esant, 
jų visų ne Išminėsiu. Dirbo, 
rėmė visi klek kas Išgalėjo. 
Bet ryškesnieji dirbusieji 
lieka Ir jų jau Iš laikraščio 
Istorijos niekas nebelš- 
brauks.

dešimtmetį. Atrodo dar taip 1941 metų vasario mėnesį, 
nesenai, kas sekmadienį, netrukus po mūsų krašto 
rinkdavomės į laikraščio Lietuvos paverglmo,Toronte 
rengiamus piknikus, talki- pasirodo nedidelis, rotato-

’nlnkavome jo ekspedlclnla- __ (Nukelta 1 8 p si.)
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 LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RA D I O 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
l_ Stankevičius. 1053 Albanai Cr., Duvernay. P.Q. TEL. 669-8834

c fm:

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams i
— pusė koinor. .
Angį ilka medžiaga 100”. vilnonė. Viįnone arba polyester'io - nuolaida iki 60 %. 
Skarelės vilnones arba Silkines ir naujausiais Moliniais.
Megztukai, galiui ir puloveriniai - didžiausios pasirinkimas specialiomis 
kainomis. «<• .. . ««
Moteriai paltgi-Borgana (art. fur) įvairaus dydfio tik S49.JU- 
Vyritki mėgsti marlkiniai (konoditki) - puse komos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu, roikolingg Lietuvuįe.

• šimtaprocentinė ruiis

TEL.: 694-1037

IMIKK RUTKAUSKAI)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISEAUPOINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
3 1,75 už kv. j ardę).

• Mano specialybė ir laiptu bei sienų i škic jimas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau į namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

©./• PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
nrtf.L. Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tol. 844 - 9098.

7661 -A CENTRALE 495-90e Avė. 
365-7146 366-1143
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NL REIKALAI
Atsilankę į NL 35 m. su

kakties minėjimo vakarą , 
-dar dabar prisimena Ir pa
kalba apie puikią meninę 
programą, kurią atliko sol. 
Gina Čapkausklenė Ir Vac . 
Verlkaltls. (Gerb. svečias 
solistas Iš savo pusės buvo 
patenkintas publikos šiltu 
priėmimu Ir labai gyrė savo 
globėjų V. Ir J. Bieliūnų nuo
širdumą Ir vaišingumą.

Minint laikraščio sukaktį, 
specialiai paaukojo po $ 1O- 
Guobys M., M. Ir St. Pet - 
rauskal Ir Beleckas P.Spe- 
ęLalus ačiū

Į vakarą buvo atvykę Iš 
Bostono K. Petrulienės se-

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA"

I
Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

šuo Adomavičienė su^dukra 
Birute Ir K. BaltaItėf Jau
nosios viešnios jautėsi ge - 
ral montrealIečių jaunimo 
tarpe, t

RĖMĖJO PRENUMERATĄ, 
nemažiau $15, - sumokėjo

Kęsgailą Stp., Klezas P., 
Plečaltls P., Lukošius K., 
Valiulis J., Barlsa R., Za- 
bukas Alb., Tamkevlčlenė 
M., Jonelis Alb., visi Iš 
Montreal lo.
AUKOJO:

LatvaltlsP.-$ 5, Botyrle- 
nė Ad. -$3,50, Kuprevičius 
J. - $ 2,50.

Širdingas ačiū*.

naujom skaitytojui 
tik už $ 5-00 metams *

f P (tvardė ir vardas)

I

L. GIRINIO ŽODIS. . .
(Atkelta iŠ 7 psl.)

rlum spausdinamas Ir nere
guliariai Išeinantis leidinė
lis, užvardintas "Nepri
klausoma Lietuva". Pirma
sis jo redaktorius Viktoras 
Dagilis. Klek vėliau "NL" 
jau matome Montrealyje. 
Redaguoja Marija Paukštal- 
tė, leidžia Kanados Lietuvių i 
Centro Taryba,kurią sudarė- 
tuometiniai veikėjai: A. Na
vickas, Vilimai, Leknlckų 
šeima, J. Kuprevičius, L. 
Gudas, J.Trumpa, Petroniai 
Ir eilė kitų žmonių. Vėliau 
redaguoja ponas Yla. Jam Iš
vykus į JAV , redagavimą 
perima Marija Arlauskaitė. 
Šiame laikotarpyje Iš Euro
pos pradeda pasirodyti nau
jieji ateiviai, jų tarpe Ir 
L. Glrlnls-Norvalša, Jo re
dagavimo laikotarpis niekuo

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas— • —

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

(Tikslus adresas) 
____________________ ________ I

i

ypatingu nepasižymi, Išsky
rus tai, kad laikraštis virs
ta savaitiniu Ir jau spaustu
vėje spausdinamas. Tuo pat 
metu įsikuria laikraščiui 
leisti Bendrovė. Šeštuoju Iš 
eilės redaktoriumi tampa P. 
Rudlnskas. Jis šiame darbe 
nebėra naujokas Ir jam se
kasi laikraštį daugiau suak
tyvinti Ir ypač pasistūmėti 
B-vės organizaciniame dar
be.

Sekančiu redaktoriumi 
matome šviesios atminties 
Jpną Kardelį. Čia tektų klek 
stabtelti Ir jo redagavimo 
laikotarpį klek daugiau ap
žvelgti. J. Kardelio laiko
tarpis palietė ne tik mūsų 
koloniją, ne vien Kanadą, bet 
stipriai Išsiplėtė visoje lie
tuviškoje kolonijoje. Šis žmo
gus gali būti lyginamas su 
mūsų santūriuoju Vydūnu 
arba gali būti vadinamas 
lietuviškuoju Gandhl. Būda
mas visa galva aukštesnis 
ne vien ūgiu, bet Ir savo hu
maniškumu, visuomenišku
mu, patriotiškumu savo žur
nalistiniame^ darbe. Šis žmo-

Jonas ir Marija Leknickai apšiūri spaudos parodėlės stalą. 
Juodu buvo pirmųjų NL numerių išleidimo bendradarbiai

' , N uotrauka H. 4 domonio.
gus paaukojo viską savajai matome Romą Maziliauską 
tautai. Prie laikraščio dirbo Ir po jo rašytoją J. Petrė- 
Iklpaskutiniųjų savo pajėgu- ną - Tarulį. Ir dabartinis 
mo valandų. Jo netekę, grel- redaktorius Ir admlnlstra- 
tal pasigedome. Deja, tauto- torius Pr. Paukštaltls, su- 
je ne dažnai gimsta įžymūs Šliaukęs talkos Iš Birutės 
žmonės. * Naglenės, tęsia pramintą -

žmonės.
Tikėkime, kad "NL" Iš

silaikys Iki susilauks taunos 
talkos, jaunų Idėjų Ir jėgos.

Iš pavergto krašto per 
slaptai spausdinamą spaudą 
dažnalpaslglrsta šauksmas : 
Jūs tie, kurie Išlikote Ir gy
venate laisvėje, skelbkite 
laisvajam pasauliui,kad mes 
kenčiame, kartais Ir žūs
tame tik dėl to, kad mylime 
g Imtąjį kraštą.Spaus dinamas 
žodis Ir yra skelbimas lais
vajam pasauliui. Todėl, mie
las jaunas Ir pagyvenęs lie
tuvi, kuriame pasaulio kam
pe tu būtum nublokštas, ku
rioje geležinkelio stotyje ar 
pasaulio aerodrome tu stab- 
teltum, Išgirdęs lietuvišką 
žodį ar pastebėjęs skaitantį 
lietuvišką laikraštį, prieik 
ir pasisveikink. Žinok, kad 
jis yra tavo tautos brolis. 
Žinok, kol tu gyveni Išeivi
joje Ir kol gimtosios kalbos 
rašytas ar ištartas žodis 
bus laikomas mūsų tautinio

Junkis, talkininkauk, pa
dėk savam spausdintam žo
džiui. Visuomet prisimink, 
kad laikraštis, neturėdamas 
Idėjiniai flnanstnlo užnuga
rio, nelengvai verčiasi, o jo 
leidimas ne taip jau daug 
priklauso nuo tų žmonių, 
kurie ten dirba, bet nuo mū
sų visų rūpesčio, paramos 
ir dėmesio. Priešingai tu 
nebebūsi naudingas savąjal 
tautai, o kitoms tautoms tu 
tapsi bereikalinga dažyta 
medžiaga.,

• Montreallo lietuvių Ir savo 
vardu KLB Montreal lo A-k ės 
V-bapasvetklno dali. Anta
ną Tamošaitį jo 70 m.su
kakties proga nusiųs darni 
menišką adresą. Jį supro
jektavo Ir aplanką atliko 
Kristina Bendžlūtė, tekstą į- 
rašė dr. J. Daugirdas.

Dali.A.Tamošaitis džiau
gėsi originaliu darbu,klljuo- 
tlnlals šiaudinukais išpuoštu 
adresu.
• Į Kanados Lietuvių Šeš
tadieninių Mokyklų mokytojų 
suvažiavimą Hamiltone, ko
vo mėn. 27 d. Iš Montreallo 
nuvyko ved. M, Jonynlenė Ir

DR. V. G1R10NIENĖ
Dantų gydytoja

- • — 
I 

5330 L*AasoMr-rioN Blvd.
Montreal,

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q- 

T ei. 9 32- 6662*~norn^ 737-9681.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.iO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

G PHARMACIE

cia non
ROBERT GENDRON LPH. pro- 

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742 
------------------------------------------------- 1---------------------------
ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VAU. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

A D V 0'K A T A S

R. J. Išganantis, 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.Jįuite 205.
Tel: 866-2063/ 866-2064
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Po J. Kardelio sekančiu 
redaktoriumi tampa poetas 
Dr. Henrikas Nagys. Jis ak
tyviai ėmėsi darbo, įvedė 
klek naujovių, pakeitė laik
raščio Išvaizdą, jo rašytieji 
vedamieji buvo tiek aktualūs, 
vertingi, nesenstantlejl, kad 
juos galima skaityti Ir šian
dien.

Sekančiu redaktoriumi

jį kelią. Iš visos eilės čia 
suminėtų vardų matome,kad 
nedaug žmonių į laikraščio 
eiles buvo įsijungę su žur
nalistiniais Išsilavinimais. 
Matome, kad nuo pat pir
mojo "NL" numerio Ir to
liau laikraščio darbus, laik
raščio rūpesčius Išnešė Ir 
tebeneša paprastų rankų, 
paprastų gyvenimo mokyklų

atpažinimo ženklu, mes bū
sime savam kraštui Ir vieni 
kitiems reikalingi. Mūsų 
spauda, atėjusi iš praeities 
ūkanų, ar motinų verpiančių 
ratelių, šlandlęn stipriai mokytojos M. Melclenė, R. 
atsirėmusi į praeinamų kul- Danaltytė, R. Lūkoševlčlūtė. 
tūrinių lobių viršūnes. Mūs- "y“ .  ■ ■ ' . .4
sų spauda yra gera, gal ge- 1SNUOMUOJAMA prie ežero-pano-,

i M raminis vaizdas - apartamentai -resnė uz tą, kurią tu skal- 2#utofĮys ] mefoms 
tai ne savo kalboje . Skambinti pas lietuvį 933-7829

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. l. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB* 

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

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune Ups, Brakes 
motor ft Transmission, etc.

TEL.! 536-6417

766 LAKESHORE DRIVE
DORVAL

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

'• fill 
MIMMI

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

' ( Specialybė — sklypai ir žeme )

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Longelier, Montreal, P.O. 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. Montreal, Que.
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK EL IGNAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LEONAS GURECKAS

GM

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

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

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ] 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Managirtu 

LEO GURĖKAS

muj montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
< At the end of Shorter poke Street Wosl)

LEFEBVRE & ROBERT
INC

PARD,AVIMAS

KRAUTUVES

ĮVAIRIU

BALDŲ 

PER

3

’AUKŠTUS

AMfUBLIMfNT - fUKNiruei

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas,

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LASAU! 363-3887 
f~T043 CBNTRAUO 360-1080 (DKCORATION) [

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s- tas 

į Termin. ind. 1 metams
Terrain, ind. 2 metams 
Temiin. ind. 3 metams
Duoda nemokama gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

6.0% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 
10.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 11.0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 8 iki 3 v.; 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
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