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BENDRUOMENYEJĖS
BALTIEČIU VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE

Sadat ir Kissinger
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SADAT'P POSŪKIS
APSIGINKLAVIME

Sadat’as žada praleisti 15
dienų Vakarų Vokietijoje,
Prancūzijoj, Italijoj,Austri
joj Ir Jugoslavijoj. Oficia
liai patvirtino, kad Sovietų
laivynas nebegalės naudoti
Aleksandrijos uostų laivų
taisymams ar poilsiui.
Jis taip pat pasakęs,kad
JAV-lų pardavimas E glpt il
6-lų transporto lėktuvų yra
smulki transakcija Ir kad Egyptas tu lįs teisę pirktis ap
sigynimo ginklus- prleštan^
kinius
pabūklus, karinius
džetus /jet fighters/ Ir kito
kius, kuriuos ankščiau galėjo
gauti Iš Sovietų Sąjungos.
Kai kurie diplomatai ma
no, kad tokioms deryboms
laikas neparankus, nes JAV
užimtos prezidento rinkimi
niais pasiruošimais, o dldž los ivs E ui opos valstyb ės
yra spaudžiamos vidaus po
litinių Ir ekonominių prob
lemų.
KODĖLMASKVA ARBA
KINIJA ?

Komunistinė rytų Vokieti
jos spauda, pagal įsakymą Iš
Maąkvos teisinasi dėl Ango
los užgrobimo. Atsieit, Mt.sk
va tui ėjusi įsikišti į civilinį
karą Angoloje, kad užbėgus
už aklų Kinijai.
Panašius spaudos aiškini
mus galima rasti Ir kitoje
Sovietų
pagrobtų kraštų
. spaudoje.

,

NAUJAS VYRIAUSYBĖS
' KABINETAS
ARGENTINOJE

sakoma, kad Sovietų Rusijos
įvykdyta nelegali Baltų vals
tybių aneksija yra nepripa
žįstama.
Antras Komiteto pirminin
kas Chas.L. Caccla, parla
mente narys Italų kilmės Iš
Toronto, savo sveikinimo
žodyje pabrėžė,kad daug iš
čia susirinkusiųjų yra kana
diečiai pagal pasirinkimą,
bet ne pagal gimimą,kuris
nepriklauso nuo mūsų pačių
valios.
Žymūs svečiai
Vakare dalyvavo truputį
konferencijos metu..
virš 200 kviestų svečių; tiek
klek buvo vietų banketo sa
J. DIEFENRAKER1S
lėje. Tarp jų buvo J. A. V.
LONDONE
Ambasadoriaus atstovas pir
John Dlefenbaker’Is atvy
masis
sekretorius S. B.
ko į Londoną, atsiimti žyBartlett su žmona, Venezuemens-ordeno Compagnlon of
los
ambasadorius Dr. R.
Honor,kurį jam paskyrė ka
Carplo Ir karo attache pulk .
ralienė Elzbieta
Lammers do rf su žmonomis
Dlefenbaker’Is taip pat su
Ir Vokietijos Ambasados at
sitiks su Anglijos politikais ,
stovas mlnlsterls R. Wolffe .
kurių dauguma yra jo seni
Atsilankė 21 senatorius ir39
draugai Iš tų laikų, kai ”Dleparlamento nariai; jų tar
fas”-trumpal Ir populiariai
pe buvo senatorė Renaud La
vadinamas- buvo Kanados
pointe, Speaker of the Se
premjeras.
nate, sen. R. Perrault vy
riausybės atstovas senate,
mln. pirmininko pavaduoto
IRA TERORAS
jas Mitchell Sharp, v.užsie
LONDONE
nių reikalų mlnjsteiIs )A .
Namų gamybos parodoje,
MacEachen,darbo Irdaugla yakarlnlame Londone, IKA Daugelis šeimų turėjo Išsl - kultūrinių reikalų mlnlsterls
Išsprogdino bombą, kuri su kelti, rūsiai Ir mašinos ap John Munro, žemės ūkio
žeidė 85 žmones, jų tarpe semti, Ir vanduo dar tebeky mlnlsterls Eugene Whelen,
bent 8 valkus.Tuo metu pa la. Jeigu prisidėtų lietus
sveikatos Irgerbūvlo mlnls
rodoje lankėsi apie 15.000 potvynis būtų didžiausias pei terls Mart Lalonde Ir opo
žmonių.
paskutinį dešimtmetį.
zicijos lyderis Joe Clark.
Chirurgų Ir slaugių grupė
Taip pat buvo baltlečlų kon
SUSIRŪPINIMAS
dirbo visą naktį, sutelkdami
sulai: lietuvių Dr.^J. Žmul-=EPIDEMIJA
nukent ėjus lems pagalba. .
džinas, Estų,- I.Helsoo Ir
Gallmj/bė naujos rūšies e- latvlų-dr.Upnleks, Ir kele p Idem įjos ateinantį rudenį tas žymių spaudos atstovųMIRĖ IŠRADĖJAS
kelia * rūpesčio
Kanados Charles Lynch, P ariame ntaSveikatos
mlnlsterlul
Mare ry Press prezidentas, Lubor
Wurlltzer vargonų, elek
trinio pianino Ir kitokių mu Lalonde.
Zlnk- Parlamentary Press
Iki savaitės vidurio bus Gallery, John Best- Bestzikos Instrumentų bei radijo
pagerinimų Išradėjas,Benja nutarta, kokiu būdu mąslnls Worldwide
Press Ir D.
min Franklin M less ne r, mi gyventojų skiepijimas galėtų Warrlngton-Canadlaq Press
rė, sulaukęs 85 m. amžiaus.. būti įvykdytas Ir kaip tokį' Didelė dalis svečių buvo su
Jis, baigęs JAV jūrininkų turėtų suorganizuoti.
žmonomis.
Ši epidemija atkeliautų Iš
elektrikų mokjklą, studijavo
Pagrindinės kalbos
elektros Inžineriją Purdue JAV. Proz.Ford’as jau pas
Šių metų vakaro tema buvo
kyrė didelę sumą pinigų "Baltlečlų pasiekimai Kana
universitete.
Įsteigęs savo Mless nėr In skiepams.
doje per 25 metus". Šia teventions kompaniją, ne tik
Išrado elektroninės muzikos
įtaisus, bet taip pat buvo p lpnlerlus aviacijos radijo, e lektrlnlų radijo priimtuvų ,
vairuojamų mikrofonų po
vandeniniams laivams Ir kt.
srityse. Jis pardavė virš
150 patentų. Radio Corpora
tion of America yra nupir
kusi virš 50 jo Išradimų.
Kovo 1O d.
Parlamento
Runguose
Ottawoje
Įvyko
Baltų Federacijos ruošiamas
vaka ras. Jo glob ėja l buvo
senatoriai P. Yuzyk , C.W.
Carter, G.L. Mulgat, A .
Thompson Ir parlamento na
riai Chas.L.Caccla, S.Haldasz, L. Alexander, E. Al
lard, Jake Epp, O.Jelllnek ,
K. Robinson, J. Roy Ir M.
Salts man.
Tai jau ketvirtas Baltų va
karas parlamento rūmuose.
Jais stengiamasi parlamen
tarus Ir kviestus svečius su
pažindinti su Lietuvos,Lat
vijos Ir Estijos esama padėti
mi. Senatorius Paul Yuzyk ,
vienas Ir parlamentarinio
glob ėjų Komiteto pirmininkų,
savo sveikinimo kalboje pa
minėjo, kad šie metai yra 58
-ji metai nuo Lietuvos,Latvijos IrEstljos nepriklauso
mybės atstatymo Ir kad nuo
karo pabaigos jes yra Sovie
tų Rusijos okupacijoje. J.A.
V.kongresas 1975 m.lapkri
čio 20 d. Ir Kanados parlamentaą 1976 m. vasario 28 d.
priėmė rezoliucijas,kuriose

Kariškoji junta Argentino
je, susidedanti Iš 3 kariškių,
paskyrė du civilius Ir 6 ge
nerolus Ir admirolus į pir
mąjį po-peronlnį kabinetą.
Kariuomenės vadas Itn.
gen. Jorge Vldelaprlsaikdln-t
NE VIEN TIK DŽIAUGSMAS
tas kabineto vadovavimo
GAMTOS MALONUMAIS
pareigoms.
Vietovės Į rytus nuo Mont
Įvykęs
perversmas
be
kraujo praliejimo, telkta real lo, pagal Richelieu upę,
vllčjų, kąd kraštas pasieks kiekvieną pavasarį sutinka Ir
ekonominės tvarkos Ir Iš su nerimu: stalgus tirpimas
vengs žiaurumų bei prievar sniego Ir ledo sukelia potvy
tos. Maisto kainos šiek tiek nius. Jeigu dar prisideda
nukrito Ir Industrijos darbi lietus - tuomet pasidaro gelokal nuostolinga Ir pavojin
ninkų darbo praleidimas, pa
ga.
ŠĮ pavasarį potvynis jau
kilęs Iki 50%, nukrito Iki
bevelk 5%.
pasireiškė visu stlpiumu .

rlul Iš Toronto, Įnešusiam
šią rezoliuciją į parlamento
posėdį. Senato i ’u s C. W-.
Carter panašią ’-3?olluclją
įnešė kovo 2 d. į Kanados
senatą Ir ji buvo vienbalsiai
priimta. Toliau paminėjo,
kad yra skaudu žiūrėti,kai
tiek daug tikimasi Iš detan tės.
Latvių pirmininko vardų
baigiamuosius vakaro žo
džius pasakė dr.L. Lukss ,
Baltų Federacijos vlceplr mlnlnkas. Jis pabrėžė,kad
baltlečlal nori perduoti kanadlečlantfs savo patyrimą aple laisvės nustojimą kraš
tams patekus į Sovietų anek
siją. Tai kartu yra įspėjimas
visiems, gyvenantiems de-•
mokratlnluose Ir laisvuose
kraštuose.
Banketas Ir koncertinė
programa
Vakaras prasidėjo priėmi
mu,kurį sekė Iškilmingavakarlenė. Jos speciali dalis
buvo ” baltlečlų dezertas ’’.
Ant gėlėmis, žvakėmis Ir
tautinėmis lėlėmis ,papuošto
stalo buvo didžiulis raguolis,
lietuviški ’'grybukai", i> abut
skanėstai paruošti A.Arštlkaltlenės Iš Brampton’o,bei
lietuviški žagarėllal Ir tor tai, paruošti o*tawlškių V .
Radžluvlenės Ir D. Dante n ės.
Kepsniai, ypač / raguolis Ir
"grybai" kanadiečiams buvo
naujiena Ir turėjo didelį pa
sisekimą.
Koncertinę dalį atliko vtsos trys tautybės. Lietuvius
g raž lai atstovavo Mont real lo
Gintarėlis, J. Žurkevl. lauš i
Gintarėlis, vadovaujamas J.
Žurkevlčlaus Ir Z.Lapino.
Šešios jaunos kanklininkės Ir
keturi berniukai su birbynė mis, skudučiais Ir tabalais,
labai darniai atliko 4 liau
dies dainas. Visus domino
originalus liaudies Instru
mentų panaudojimas.
Penkios žinomo estų To
ronto "Kalev-Estlenne" gim
nasčių grupės atstovės tiks
liai atliko sudėtingą gimnas
tikos-šokio programą. Lat vlų dvigubas vyrų kvartetas
"Kąlvls" Iš Toronto gražiai >
padainavo keturias tipiškas
latvių liaudies dainas. Kon
certinė programa buvo Iš
skirstyta tarp kalbų Ir visų
atsilankiusių Buvo labai šil
tai priimta.
Šis ketvirtas
Baltlečlų
Vakaras parlamento rūmuose
praėjo labai sklandžiai ir su
laukė č|aug gerų atsiliepimų
iš atsilankiusiųjų. Šį kartą
lietuvių dalyvių skaičius bu vo žymiai didesnis kaip
ankstyvesniais metais. Be
paskaitininko prof. R. Vaštoko Ir dr. J. Vaštoklenės, dar
buvo Iš Toronto-14, Hamilto
no 1, Ottawos-lO Ir Iš Mont reallo-6.lr Gintarėlio daly vial.
J. V. Danys
LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ I
<

Baltiečių vakare P arlamento Rimuose sėdi iš kaires: senatore Renaude L apointe/Speaker o f the
Senate), dr. į. ^muidžinasĮ lietuviu konsulas), U. f* etersoof estų pirmininkas), ii! dešinės: L.
Cullen, R.Petersoo ir P. Ąloldre ir kt.
N uotrauka L ado Giriūno.

' Lietuvos >

M.MaiNydo

ma kalbėjo prof .Romas Vaštokas Iš Trent U-to. Savo
suglaustoje
kalboje labai
planingai Ir vaizdingai apta
rė bendrą Imigrantų įtaką
k raštui Ir besikeičiančias
nuomones dėl Imigracijos
Ir Imigrantų savos kultūros
Išlaikymo. Didžioji lietuvių
Ir ypač estų Ir latvių Imi
gracijos banga buvo po karo
maždaug prieš 25 metus ;tal
buvo politinė emigracija,
Visi naujai atvykusieji pradėjo nuo paprasčiausių darbų, bet dabar gerbūvio atžvilgiu stovi aukščiau kaip
bendras Kanados vidurkis;
turi savo bažnyčias, kredito
unijas, prekybos Ir pramo
nės įmones. Balt Iečiai be
sunkumų įsiliejo į Kanados
gyvenimą, bet kartu Išlaiko
savo tautinį kultūrinį paliki
mą. Daug balt Iečių pasiekė
aukštas vietas, sporte Ir ki
tur atstovauja Kanadą. Pro centais Imant baltlečlų stu dentų Ir profesorių skaičius
universitetuose yra tolygus
Kanados vidurkiui, bet dvi
gubai daugiau gydytojų Ir In
žinierių, kelis kart daugiau
dantistų Ir architektų.
Minis te ris John Munro sa
vo kalboje plačiau palietė
daug lakultū r Intus reikalus ,
Išryškino pagrindinius da
bartinės politikos bruožus
dauglakultūrlškumo atžvil
giu. Lietuviai, latviai Ir es
tai Kanadoje yra ypatingoje
padėtyje, nes jų kultūrinis
gyvenimas negali būti sus
tiprintas emigrantais Iš jų
gimtųjų kraštų. Pasldžlaug'ė baltlečlų gražiais atsleklmals Kanadoje. Vyriausy
bė nemažins paramos dauglakultūrlnlams reikalams ,
nors kai kurios pirmenybės
gali būti klek pakeistos.
Baltlečlų atstovų
mintys
Įžanginį žodį tarė J. R.Slmanavlčlūsi, Baltų Federa
___________
cijos pirmininkas. Padėkojo
Kanados Parlamentui už va
sario 26 d.priimtą rezoliu
ciją, kad Lietuvos, Latvijos
Ir Estijos valstybių legalInė
de jure padėtis dėl Helsinkio
susitarimo nėra pakeista.
Ypatingai padėkojo dr.Sian-
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NL Bendroves Valdyba yra nutarusi
lalkraktj, siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po ulslsakyma metus, t. y.
nau|loms skaltvtojams.
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pirmosios Kanados lietuviu.dainu ir tautiniu.
ŠOKIU ŠVENTĖS PAGRINDINĖ PAJAMŲ IR IŠLAIDU
APYSK AITA
PAJAMOS:
LIETUVIAI VEIKLA REIŠKIASI VISUR. . .
Meno parodos pelnas.....................................
$
296.65
16-tojl.
Minėjimas
pradėtas
Kanados
Valdžios
parama
................................
Florida
šiltas,
saulėtas
.1
2.330.
OO
( i Lietuvos i Si ai švinini ą! L i iStikimvbę Kanadai!
kraštas, amžinai žaliuojan vasarlo 13 d. vakare Bay Carlings Foundation parama...........................
Pour la liberation de la Llluanie' Lox aute an Canada!
3.5OO.OO
ti augmenija, sūri jūra, trau Front Park, Miami amfi Talka Cr.U. Ltd.prirašyti proc......................
Par liberation of Lithuania! For loxaltx to Canada!
9.78
130.
OO
teatre,
kuriame
ddyvavo
Aukos
šešt.Susipažinimo
V-ro
loterijai
.
kia
šiauriečius
maloniai
Ir
LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS eENOPOvf
patogiai praleisti žiemos nemažai Ir amerikiečių pu Visų parengimų įėjimo bilietai......................
16. 997.00
atostogas arba nuolat pabėg blikos. Programą Išpildė Visų rūšių gėrimai........................................... •
9.331.80
Second Class Mail Registration No.
1952. Return postage
ti nuo šalčių Ir sniego. Už miesto orkestras, diriguo Amerikos valiutos skirtumas........................
guaranteed.
Postage paid at Lochine, Quebec. Published
20.82
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722
jamas
Ceasar
La
Mohaca,
tat
kas
tik
gali,
masiniai
Leidinio
Hamiltono
Lietuviai
Išplatinimas
1.135.00
George
Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.
ten važiuoja, ypač pensinin pagrodamas Ir lietuvių kom Parduota loterijos bilietų................................
760.40
pozitorių kūrinius, maršus. Rūbinė ......................................................................
kai.
86.00
Metinė prenumerata Kanodoįe - $9.50, visur kitur — S 10.00.
Rėmėjo prenumerata nuo S 15.00. Adreso pakeitimas 25 c. Atski
153.00
Amerikos didmiesčiuose Buvęs Metropolitan operos Sekmadienio Koncerto programos . . . .
ras
numeris 25 «.
Adm. Ir redaktorius F. Pr. Paukžtaitis
1.21
. .
dėl
rasinių,
krlmlnall- solistas A. Brazis padainavo Ženklai automobiliams.........................
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE *I8F IC4,Que.
kells
dalykus
Iš
operų.
Pu

Procentas
Iš
Ottawa
Meat
&
Catering
.
.
50.00
nlų
prležąsčlų
gyvenimas
’
.
Tel. (514) 366-6220
yra nesaugus, pavojingas. blika žavėjosi solistu, plojo, Sportinių marškinių Išplatinimas ....
169.00
Bendradarbiu ir koresponuenti* spausdinamos mintys nebūtinai
Tat kai kurie bėga į užmies šaukė blss.
VISO......................................................................
44.970.66
$
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir
IŠLAIDOS:
čius, kiti į ramesries, šiltes
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąžinami tik iš
Pranešėjas
labai
vykusiai
anksto susitarus. Už skelbimą turint redakcija ir leidykla
$ 2.812.00
Salių nuomos........................................................
nes vietas.
neatsako.
vedė
Vakarą,
įsiterpdamas
1.079.42
Meno paroda . . 7..........................................
Floridos pusiasalio pajū
per
pertraukas
su
praneši
512.44
Ženklai, gėrimų Ir loterijos bilietai . . .
riuose auga naujos vasar
mals
apie
58
tą
vasario
2.304.63
Kelionės Ir nakvynės........................................
vietės, kuriose vis atsiran
16-tos dieną, atpasakodamas Raštinės reIkm., telefonas Ir pašto ženki.
419. C
da Ir lietuvių.
trumpai
lietuvių
tautos
is

Salių apstatymo,prožektorių,garsiakalbių
Tačiau daugiausia lietu
toriją.
Tuo
visi
svečiai
trum

4.108.17
Ir kt. nuomos . . . .
Sunku pasakyti ar Ir ki člų tokiu mažu, tiesiog ne vių dabar yra Miami apylin
pai,
bet
vaizdžiai
buvo
su

Leidinio
Hamiltono
Lietuviai
Ir
kt.spaus
toms tautinėms grupėms yra reikšmingu dėmesiu vidi kėse. Čia prlskaltoma gal
tuvių darbai.....................
4.113.80
būdingas bevelk visiškas ne- nėms krašto problemoms , apie 2000 lietuvių. Čle lie pažindinti apie Lietuvą.Sve
570. OO
Sekmadienio Banketas Jaun. Centre . . .
virtinė kasmet Itin tuviai turi savo namus, klu čiai žavėjosi tokiu koncertu
sldom ėjimas gyvenamosios kurių
236.25
aplinkos kasdieniais reiški gausėja Ir visa darosi dau bą,kuris vadinamas "Miami Ir mūsų tautinės šventės“ Forumui drobė ...................................................
180.10
Medžiaga Tautinėms Vėliavoms ....
niais, bet, mes,lietuviai,ko giau komplikuota. Socialiniai Lithuanian American Citi minėjimu.
Vasario
14
d.
šeštadienį
113.50
Dešimtas
procentas
leidinio
platinimui
.
klausimai,
Integralinės
prob

gero šioje srityje galėtume
zens Club" - Lietuvių Ame
303.
75
St.
James
katalikų
bažnyčio

Šeštadienio
vakarui
Indai
..............................
būti tikrais pirmūnais! Tie lemos, ekonomija,ūkinis gy rikos Piliečių Klubas. Ten
145.
OO
je
buvo
Iškilmingos
pamal

Jaunimo Užbalgtuvlu Vakarui.....................
siog reikia stebėtis,kai as - venimas, mokesčiai, toki ar kas sekmadienį yra duodami
328.55
menys, Išgyvenę mažiausiai kitokį įstatymai,ekologiniai pietūs nuo 5 vai. vakaro Ir dos, kuriose solo giedojo Krašto Tarybos Suvažiavimui......................
500.00
Spalvotas televizijos aparatas loterijai .
dvi dekadas/paprastai net Ir nesklandumai, nesulaikomas veikla . įvairių gėrimų bufe sol. A. Brazis.
1.010.00
Vasario
15
d.
Miami
lie

Orkestrai...........................................................
porno
plitimas
žengiąs
ran

tas.
Ir
vietiniai
Ir
vasaro

ttglau/naujajame krašte, ta
6.581.8'*
pę piliečiais Ir pilnateisiais ka rankon sumorallnlųprin tojai sekmadieniais gausiai tuvių klube buvo Vasario 16- įv. rūšių gėrimai..............................................
tos
minėjimas,
kur
kalbėjo
250. Ov
Sumuštiniai
Forumui
...................................
balsuotojais, tiek mažai dė cipų žlugimu, nusikaltimai atvyksta pietums Ir kitoms
633.60
dr.
Graldy
Ir
V.
Bražėnas
.
Viešoji tvarka..................................................
mesio skiria kraštui,kuria didėjimas, labai jau liberali pramogoms. Dažnai būna Ir
698.00
Meninę
programos
dalį
Iš

Saitų Išvalymas...............................................
me, neretai, jau Ir jų valkai esamų įstatymų Interpreta įvairūs parengimai, koncer
3.716.78
pildė
Irgi
sol.A.Brazis.Sve

Reklama...........................................................
yra gimę, gal net Ir užaugę. cija, dažnas palankumas nu tai, tautinių švenčių, įvykių
42.00
čių
buvo
pilna
salė.
Rūbinės
prižiūrėtojams..............................
paminėjimai.
Gražus
papro

sikaltėliui
Ir
per
mažas
dė

Tiesa, vienur kitur veikla
40.00
Sporto rungtynių teisėjams........................
lietuvių demokratų, respub mesys nukentėjusiam,tai vis tys yra visus svečius įeinant
800. OO
Šiais
metais
į
Miami
lie

Leidinio H.L.honoraras . . . •»
likonų ar net konservatorių svarbūs reikalai.lygia greta suregistruoti, o paskui per
82.40
klubai, bet didžiumoje, visa liepiantieji mūsų kasdienybę, pietus perskaitomos pavar tuvių Ame rlkos klubo valdo Sekmadienio Koncerto bilietų skirtumas
31.581.25
$
jų veikla daugiau /nemažiau./ mūsų šeimas, mūsų augan - dės Ir svečiai yra pristato muos lūs organus Išrinkti šie VISO IŠLAIDŲ...............................................
13.389.41
direktoriai:
pirmininkė
J.
NEPASKIRSTYTI
PINIGAI/PELNAS/.
.
mi.
Taip
visi
sužino,
kas
Iš
člą
jaunąją
kartą.
Tokios
orientuojasi užsienio politi
kos kryptimi. Tiesa,pasitai rūšies negalavimai, atrodo, kur yra atvykęs. Per sezo Yanklenė, vlceplrm. K. Še- V-BOS nutarimu PASKIRSTYTA :
940.00
ko Išimčių, bet jos Ir nela - yra gana bendri Ir artimi ną visad būna keli šimtai puta, sekr. B. Bukauskas, 1. Jaunimo Kongresul-Braztlįjoję . . . $
400.00
2. Londono Baltijai.........................................
bal garsios Ir nelabai gau Jungtinių Valstybių Ir Kana pietautojų. Paskutiniu metu finansų sek r. Ir kultūros rei
458.00
.
sios. Visa kita, tapo maž dos lietuviškos loiųs visuo labai daug svečių būna Iš kalų vadovė K. Kodat le n ė, 3. Toronto Atžąlynul ......
828.00
Ižd. P. ŠHas, narė A.Marsh.
Gintarui............................
4.
daug lyg taisykle tesirūpinti menėms. Tačiau, kažkodėl, Kanados.
Prisikėlimo
parap.
chorui
174.20
Dabartinis
direktorių
pir

5.
Lietuvių
klubas
atlieka
Ir
dažniausiai
mes
uždarome
Ir tęsIslelotl, svarbiausia,
Varpas
chorui
......
370.00
mininkas
yra
Frank
Gus.
Ą.
užsienio politikos kryptimi. akis Ir užkemšame ausis,lyg didelį lietuvybės darbą, pa
160.00
7.St.Catharines Nemunas grupei .
Žinoma, neturėtume apie tai visa tal miisų tiesiogiai ne nti In ėdamas svarbiausius Klubas gerai veikla, turi ne
1.140.00
kalbėti kaip apie kokią nei liestų, nes pagrindinė kon įvykius, tautines šventes Ir mažai kapitalo. Vasaroto 8. Montrealloz Aušros Vartų chorui
930.00
giamybę, jei visa kita mūsų centracija rikiuojasi Wa panašiai. Jie sugeba įtrauk jams visada smagu, atsilan 9. Montreallo Šv.Kazlmlero chorui
190.00
veikla, kryptis, spaudimas Ir shington*© Ir Ottawos veda ti vietinės valdžios parelgū- kius į klubą. Tėnal yra gera 10. Londono Lituanistinei m-klal .
500. OO
. •
energija būtų daugiau balan- mai tradicinei politikai pa nūs Ir visuomenę, supažln- proga sutikti senai nematytų 11 . Kanados Lietuvių Fondui ...
100.00
Nepriklausomai
Lietuvai
lalkr.
.
.
•
12
dlnant
sulletuvlų
tautos
reldraugų,
pažįstamų
Ir
llnkssuota.Tačlau visą mūsų svo veikti, Ir, jėl būtų Įmanoma ,
100.00
Tėviškės
Žiburiams
lalkr.
.
.
.
•
kalals.
mal
praleisti
sekmadienio
13
rį Ir reikšmę mesti vien tik pakeisti. Tai, žinoma,milži
300.00
Hamiltono
chorui
Aldas
............................
Šiais metais labai vyku- popietes.
J.Krk. 14.
vienon svarstyklių pusėn, niška užduotis Ir, nežiūrint
300.00
Parap. chorui.........................
15.
s
lai
buvo
paminėta
Vasario
visų
šaunių
pastangų,
ne
visa

taktiniais Ir pripažinimo su
300.00
Gyvatarul...............................
16.
metimais,kažin ar yra verta da sėkminga. Mūsiškiai ne
H
300.00
Sporto Klubui Kovas
. .
17.
norime Ir pagalvoti,kad, ra
Ir teisinga.
tt
100.00
Aukurui '.................................
18.
si, gavę didesnį pripažinimą
Parap. Ir FUljos kunl 19.
Tą reiškinį, galvodami e- Ir reikšmę vidinės politikos
225.00
gams
. .
sant nesveiką Ir neparankų arenoje, kaip stipri Ir gerai
" Dauglakult. pastate Lietuviš
20
visiems lietuviškosios bend organizuota spaudimo grupė,
3.000.00
kosios Sodybos įrengimui
. .
ruomenės tikslams, jau se galėsime sėkmingiau veikti Ir
2.000.00
Kanados
Llet.B-nėe
Krašto
V-bal
.
.
21
niau pastebėjo mūsų jaunes- sostinių politinių sferų už
12.815. 20
VISO
PASKIRSTYTA:
......................
nlos los Ir, dalinai, Vidutin le nugary, siekdami savų tlkshį
574.21
22. Atsarga nenumatytoms s-toms
sios kartos atstovai. Gaila Vietiniai užsiangažavimai Ir
13.389.
$
BALANSAS...........................................
tik, kad jų balsas lyg Ir nus galimi laimėjimai, visada tu
(pas J O. Stas lulls
kendo kitų lietuviškų reikalų rės pakankamai įtakos įgau
V-bos Iždininkas
komplękse Ir labirinte.
tą patyrimą Ir svorį perkelti
MIAMI
AMERIKOS
LIETUVIU
Teko girdėti pastabų Ir Iš aukščiau,kur sprendimai Ir
pelės biznierių pasaulinės
PILIEČIU KLUBO
gyvenamosios aplinkos kai jų vykdymas Itin svarbūs Ir
valdžios priedangoje.
NAMAI
Ištirpino perlą / žemčiūgą /
mynų Ir bendradarbių. Ir jie reikšmingi
Mes patys klaidiname ki
bendriesiems
NL REDAKCIJAI
stebisi lletuvlųkllmės pilie- re tkalams.
tus, nesugebėdami tinkamai paimtą Iš vieno auskaro, yrą.
Šiandien gavau Nepriklau
nušviesti tą skirtumą tarp žinomas ne vienam skaity
caro ruso Ir raudonojo. To tojui. Tačiau, mokslas turį somą Lietuvį. Skubiai per
dėl nenuostabu,kad nesupra- pataisyti pasakojimą, pažy verčiau, apžiūrėjau antgaltėlls jankis rašo:pabaltljo mint,kad perlo visai negali vius, kas įdomesnio parašy
tautos Išbuvo virš 1OO metų ma Ištirpdyti rūgščlame vy ta. Kaip Ir visada, pirmiau
rusų valdžioj Ir nesiskundė ne, kol jis prieš tai nėra su siai žvelgiu į "Gerai Ir Blo
taip žiauriai traktuojami.Ko maltas į miltelius.
gai" skyrelį, nes čia randu
Bet,
Scientific
American
jle
dabar
nori
Iš
raudonojo
ką
nors įdomesnio. Ne veltu*
Kitoje vietoje skaitome: galimybių.
NEAPGAUDINĖKIME
straipsnyje
yra
užsatkusl
ruso?
To
skirtumo
vaizdą
pavadinta tuo vardu...
Churchill’Is su Roose veltu aTų niekšybių suslėpti ne-SAVĘS
žlpla
apie
tikrą
atsitikimą,
mes
turime
nedelsdami
Kovo 3 d. numeryje raši
tldavė
rytų
valstybes
rusų
beįmanoma. Tad "liberalų"
Dažnai mūsų spaudoje pakai
buvo
Išgertas
brangus
pristatyti
pasauliui.
nys
pasirašytas Inicialu J. L.
vergljon,
kad
laimėtų
karą
spauda rašo apie buvusias
sįrodo dviprasmiški, o kar
Dėl
filmo
Dr.
Ž
Ivagoperlas.
Viešpataujant
kara

Iš
Montreallo.Stralpsnls
ra
tais klaidingi pareiškimai, prieš Hitlerį. Tai nesąmonĄ Roosevelto klaidas, kurių
ar
pasisakė
mūsųspauda,kad
lienei
Elžbietai,seras
Tomas
šytas širdies krauju,tautų
kurie sudaro keblumų su nes karas buvo jau laimėtas priedangoje jis vykdė neap
Giecham* as, kuris turėjo pirkliams ir "neklaidingai ’*
tai
falsifikavimas
autoriaus
prie
Stalingrado
Ir
EI
Alasakomas
niekšybes,
Ir
tuo
prasti tikrą tiesą. Vieni
Idėjų, mūsų "liberalų" su garsų perlą, .įvertintą 15. Romai. Niekas taip suglausklaidina nesuprasdami tik meln’o. GI toji Išdavystė at nori pateisinti padarytus nu
suktas
filmas, kuriame de - OOO svarų,sumalė jį į ma tal/trumpal/ nėra aprašęs Ir
rosios padėties, kiti gi su likta daug vėliau,dalyvaujant sikaltimus prieš Išduotas
monstruota
caro žiaurumai, telius Ir išgėrė jį į savo aiškiai Išdėstęs pavergtų
klaidinti radikallnės spaudos raudoniems Roosevelto pa - tautas. Šiandieną "libera
glkomunlzmo
balslklalkuma viešpaties sveikatą, kai jis tautų likimo. Norisi tikėti,
kuri atkakliai Ir apgalvotai tarėjams H. Hopkins Ir A. lams" jau nebegalima joti
lieka
nepaliesta. Per tai linksmino Ispanijos pasiun kad šis straipsnis liks mūsų
stengiasi apgaulę bei melą Hlss Vokietijai visai žlugus, ant ’’ klaidų arkliuko ", nes
mūsų
tėvynė
tapo kapinynu, tinį pietų metu. Jo tikslas Ir kitų tautų Istorijoje.Tai
po Ilgų pastangų paversti o visgi rašome Ir mes patys toji priedanga Iššifruota.
Ir
joje
žmogaus
siela Išplė buvo parodyti Ispanijai,kokią yra lyg dokumentas prime
’’Jaltos klaidos”- ar tai ne- Taigi pradėjo skelbti kitas
tiesa. Skaitome:
Kl.Čeputls prabangą Anglija galėjo sau nantis galingųjų sUpnybes.
Iš
MUncheno
atvykus apgaudlnėjimas ąavęs? Jei versijas gana Išpopuliarintu šiama teroru.
Iš širdies dėkoju J. L. už
Muskegon, UI. JAV leisti, Ir turbūt,taip pat,įro
Chamberlenut buvo pasiekta' gu nebūtų tos apgalvotos Iš "detente" vardu Ir taip tos
dyti, kad Anglija turi turto tokį vertingą straipsnį. Jei
reikalo niekšybės tęsiamos toliau .
talka. Gt Iš tikrųjų, tos kon davystės, nebūtų
TIKRAI PRAGĖRĖ
pasistatydinti
laivyną Ir ap kas neskaitėte, patarčiau
ferencijos tikslas buvo ap šiandieną kalbėti apie "de Toji " Kissinger*lo detente ’’
ŽEMČIŪGUS I
perskaityti.
p
siginti.
gauti
Hitlerį, kad laimėtų tente”* nes rusų meška tai Irgi užmaskuotas apgau
Arėjas
Vitkauskas
į
Pasakojimas apie Kleopat
laiko pasiruošti karui*kas po šiandieną snaustų savose ri lingas kelias siekti pasauli
Portage La Prairie, Man.
New Jersey,USA
rą,
Išgėrusią vyną,kuriame
nės
hegemonijos
mažos
grubose be jokių ekspansijos
metų Ir įvyko.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
2 psl.

NeptiHaumui

rn^NORAMA

ATSIKRATYKIME IGNORACiJOS

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

2

3

Ir avelių vilnos.
O tie mūsų brolių Ir se
nelių rankų medžio droži
niai: kultuvės, verpstei lai,
skrynios, rūpintojėliai, pa
kelės kryžių modeliai,kryž
kelių koplytėlės, toliau vėl
įvairūs namų pagražinimai.
Skubame vėl kitur.
Žengiame senelio Vilniaus
gatvėmis bei
gatvelėmis.
Kiekvienas narnas tai vis Is
torinis meno paminklas.Ke
lių šimtmečių plytos dabar
puikiai atnaujintos, restau
ruotos .
O žmonių daugybės. Gat
vės vis pilnos jaunimo Iš
įvairių Lietuvos vietų. Čia
ansamblių dalyviai -vyrukai
Ir merginos - skuba į bai
giamuosius pratimus, pasku
tines varžybas, nes užporyt
reiks pasirodyti amfiteat
ruose, Kalnų Ir Vingio par
kuose. Ar tai vėl svečiai,
žiūrovai, suvažiavę Iš visų
Lietuvos kampelių Ir Iš užslenlo kraštų: Kanados, JAV,
Pietų Amerikos Ir kitur.

( Pradžia 8 numeryje)

Užsukame į suvenyrų par
duotuves, kurių čia gausu.
gražiausi raštai. Iš tikrųjų, Mano palydovai pagaliau no
juk tai mano paties t sesės ri parodyti Ir kitas praškūrė panašaus meno šedev mat nybes - Vilniaus pože
rus Iš Suvalkijos laukų lino minius restoranus. Nuosta

Trečioji diena
/Rytas Išaušo ūkanotas. Po
pusryčių dangus praslblalvo.
Vykstame apžiūrėti Lietuvos
meno įstaigos - muziejaus
na Ir pramoginių vietų, kaip
teks pamatyti vėliau.
Dailės muziejus
Tai gan
Impozuojantls
masyvus pastatas.Eilės gra
nito pakopų veda prie prie
kinių durų. Didžiulės kolonos
puošia pastato priekį. Vidu
je, pirmame aukšte - įvai
rių vyresnės kartos lietuvių
dailininkų paveikslai: Šimo
nio, Galdiko, Varno, Kalpo
ko Ir daugelio kitų. Kiekvie
nas autorius turi savo ats
kirą kambarį ar padalinį.
Paveikslai neįkainuojamos
vertės, daugumoje prieška
rinės tapybos, Išdėstyti labai
skoningai. Viskas vedantu,
nuosekliai, pagal tapytojo
stilių Ir laiko eigą. Labai
gaila, kad viskas buvo re
gima. nepaprastoj spartoj.
Daugelį kūrinių teko matyti
pirmą kartą. Skaitytojas pui
kiai supras, jog neįmanoma
tokius meno darbus tinkamai ‘
apžiūrėti, įvertinti Ir at- į
mintyje užfiksuoti tik per
porą
valandų. Čia reiktų
dienas ne valandas praleisti
norint žmoniškai tuos kūri
nius įsisąmoninti.
.u
Antras aukštas yra skir
tas / viena jo pusė/ gintaro
Istorijai. Čia matome ginta
rą žalioje Įr apdorotoje for
moje. Už storų stiklų, ar f
net visai atvirai stovi gra
liai įformuotlgabalai Lietu
vos aukso - gintaro. Čia pa
rodoma galbūt didžiausi gin
taro gabalai, rasti natūralio
je formoje. Didžiuliai tai
luitai, amžių tėkmės išmar
ginti Ir nematomos dailinin
ko rankos nuostabiai didžiu
lėmis kriauklėmis pagrą
žinti. Tarsi mumijos, rymo
įvairių vabzdžių siluetai. O
Ir jau apdirbto gintaro Iš
dėstyta įvairaus dydžio vltrlnėlėse, stiklo spintelėse.
Nuostabiai gražiai gintaras
įmontuotas brangių karolių,
apykaklių Ir tljarų formose.
Tai vėl gintaro luitai stovi
ant pjedestalų.
Yra Ir
ankstyvesnių šimtmečių Iš
dirbinių, priklaususių tū
liems didikams ar jų žmo
noms.
Kitoje antrojo aukšto pusė
je - medžio skulptūros Ir
raštai - audiniai. Čia matai
Lietuvos liaudies tikrą meno
pasireiškimą nuo prlmytlvlų darbų Iki pačių tobuliau
sių. Čia stebiesi savo sesių
Ir motinų puikiais rankų
darbais.Stebiesi, kaip Iš tos
kaimo dukros vaizduotės Ir
rankų, tarsi magtka, gimė

biai restauruoti dviaukščiai
narnai su kiemeliais žir
gams pastatyti, kur kadaise
buvo gyventa kokio aukštes
nio luomo savininko. Nuosta
bu. Prie įžangos durų jau

lūkuriuoja būreliai svečių.
Sako, teks lukterėti valan
dėlę, tačiau laukti verta teigia mano glm inalčlal.Pa
galiau sulaukiame Ir savo
eilės. Kiekvienas žingsnis

yra pilnas nuostabos. Se
nove ' dvelkia sunkūs mūro
skliautai. Šonuose vis stam
būs stalai su sunkiais krės
lai, prie kurių sėdi grupelės
pietautojų.
Bus daugiau.

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS
UGDO STIPRESNĘ
KANADĄ.
/
Kanada didžiuojasi faktu, kad jos piliečiai yra
įvairių kultūrų žmones. [y airus talentai, kultūros,
technikos specialistai, kuriuos turime, ugdo
Stipria, dinamiška sali — Kanada.

□

Pagalba organikojantiem
DAUGIAKULTURINIUS CENTRUS.

u

Pagalba imigrantams per IMIGRANTU
INTEGRAVIMO PROGRAMĄ.

Jusu Kanados vyriausybe, vykdydama pastovia
daugi akulturi škumo pol itiko, skatina skleisti
kulturinius lobius, kad visi kanadiečiai jais
pasinau datų.

.—.
LJ

Finansavimas savanoriškų grupių per
PAŠALPŲ PROGRAMA PROJEKTAMS. ,

IParuošimas daugiakulturiu filmųper
LJ VALSTYBINE FILMŲ VADYBA^

ŠTAI KELETAS BŪDŲ, KURIAIS
DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS PADEDA JUMS:
■ -j Organizacinė ir komunikacinė pagalba per
U ETNINIŲ GRUPIU RYSlNĘ TARNYBA.

.—i Žadinimas mūsų kultūrinio įvairumo sąmonės
per KANADIEČIŲ
IDENTITETO PROGRAMĄ.
□ Patariamasis komitetas nustato gaires ETNINĖM
KANADIEČIU STUDIJOM.

□ Finansavimas paruošimo priemonių
OFICIALIOM KALBOM.

mokyti NE

.--I
LJ

Daugi akul tūri nė s istorijos dokumentaci ja
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZEJUJE.

r-)

Suradimas ir saugojimas etnokultūrinės
medžiagos VIEŠUOSIUOSE ARCHYVUOSE.
Į sigijimas knygų neoficialiom kalbom
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE.

r]
"

v

N orintieji pareikšti savo nuomones
prašomi rašyti:

Multiculturalism, P.O. Box 36S,
Station “A”, OTTAWA, Ont.
KIN 8Z9
i

’.976. 111.3!

3 psi.

3

4

Jurgis

JANKUS

apjub
/ Kalba dailininko A.T. 70 m.amžiaus sukakties minė
‘jtme š.m.kovo 13 d.Toronte, Lietuvių Namuose /
Ne žinau, kaip y ra. čia, šia
pus vandenų,bet anoje pusė
je pas mus, Jungtinėse Vals
tybėse, Tamošaičiai yra įsuptl į mitų debesis. Kas
važiuoja į rytinę Kanadą, bū
tinai suslleškoTamošalčlus,
pagalšlna juos kokį pusdienį,
o smalsesnieji gal Ir Ilgiau,
Ir, parveža ne po vieną, bet
po kelias pasakas. Va, pra
eitą vasarą, viena tokia jauki
moteriškaite supasldldžla vlmu pasakojo,kadTamošalčlal ją priėmė kaip didelę
viešnią, kad visur Išvedžio
jo, viską Išrodė. ’’ Ir grei
tumas žmogaus, negali spėti.
Nusivedė prie įlankos, pats
nušoko nuo vieno
akmens
ant kito, o aš rengiausi jau
šokti Iš paskos, Ir kad sušu
kau, kad suklykau. Tarp ak
menų tiesiai po kojomis gy
vatė rangosi. Ponas Tamo
šaiti, ponas Tamošaiti, gyvatė’.-šauklu, o jis tik nusi
šypso. ’’Nes Igąsč lok, ponia,
čia tik žalčiukas, jis nieko
nedaro. "Žalčiukas ? O Iš
kur aš gailu žinoti, kad žalč’\ikas?'’ "Labai paprastai .
Paimk į rankutę,pažiūrėk Iš
arčiau, pamatysi,kad pakau
šyje yra Gedimino Stulpai".
" Žiūriu ", sako moteraitė,
" Ir nesuprantu, ar čia tei
sybė, ar tik ponas Tamošai
tis mane erzina. Sakyk,pats
gal daugiau apie
kirminus
Išmanai " - jau kreipiasi į
mane. "Ar tikrai žalčio pa-'
kaušyje gali būti Gedimino
Stulpai"? Klausia Ir žiūri tie
siai į akis tokiom didelėm ,
mėlynom, teisybės Ieškan
čiom. Kaip gi jas nuvllsl Ir
kaip pasakysi,kad Tamošai
tis kartais Ir nebūtų dalykų
rietuves prlrlečla. "O kaip
gi, girdėjau. Savo akim ne
mačiau, bet girdėjau, kad
Kanadoje atsirado nauja žal
čių rūšis. Ir vardą girdėjau.
Tai Canadlen VUnensls.Tik
rai
nežinau, įtariu,kad
pats Tamošaitis juos kažin

kokiu būdu Išaugino. "Mote
ris valandėlę žiūri į mane ,
Ir aš laukiu pikto, tikrai pel
nyto, žodžio, bet ji tik dar
labiau nustemba. "Tai Ta
mošaitis. . .O aš maniau,kad
jis paveikslus piešti temoka.
Kai kitą sykį užvažiuosiu ,
žinosiu su kuo kalbu.Tegu
papasakos, ką jis daugiau
pras įmano. ’’
Kai buvau pakalbintas šia
Iškilminga proga pašnekėti
apie Tamošaitį, buvo atėję į
galvą paruošti pašnekesį aple Antaną Tamošaitį Ame rtkos lietuvių pasakose Ir
padavimuose, bet ponia Ire
na Metklejohn ėmė Ir mano
planus sumaišė /kada mote
rys mūsų planų nemaišo/ .
JI liepė šnekėti apie Tamo
šaitį kaip žmogų, visuomeni
ninką, kultūrininką Ir t.t., Ir
t. L. Tema platumo verta jei
gu jau ne kelių temų, tai bent
keliolikos šimtų puslapių, o
Ilgumo nuo člallgl pat Barz
dų, Tamošaičio paliktų toli
Sūduvos lygumose ant, gal
jau melioracijos grioviu pa
versto, Šlekštuplo k±anto.
Sunku tokio turiningo žmo
gaus pora gyvenimo metų
perbėgti per vieną minutę, o
tiek
pergyventų metų per
pusvalandį. Todėl leiskite
man tik stabterėti prie vieno
kito ryškesnio momento, Iš
keliančio jį Ir kaip žmogų Ir
kaip kovotoją už reikalą. Ir
kovotoją ne žodžiu, ne kalbo
mis, bet darbu, o kur buvo
reikalas, net savo paties ta
lento auka.
Gero dailininko sugebėji
mus Tamošaitis rodėdar te
bebūdamas Meno mokykloje .
Jau
prieš penkiasdešimt
vienerius metus jis su daili
ninku Sam uoliu dekoravo
Vandžiogalos bažnyčią, Ilius
travo knygas, dirbo e m llbrls
/tarp kitko, jis Ir ateitininkų
ženkliuko autorius/. Suge bėjlmus rodė, bet į grynuo sius dailininkus Lietuvoje

meną. 1926 netals.taljaubus
lygiai prieš penkiasdešimt
metų, į tokią ekspediciją pa
tenka ir .Tamošaitis, tada
Meno mokjklos studentas .
ne Išėjo didelių grynosios Nupiešė, nuspalvino, nunešė- Patenka
į Žemaitiją. Čia
dailės darbų tenai nesukūrė mdkytojas pagyrė. Kad būtų
Savo tikrąjį dailininko talen- tik pagyręs, bet parodė jo pasijuto patekęs į nuostabų,
tą Išskleidė tik čia,Kanadoje, piešinius visai klasei Irpaš- naują, nepažintą pasaulį.
Koplytėlės,
stogastulpiai,
Lletuvoje jam, tur būt .tautos nekėjo, kokių gražių darbų
kryžiai,
rūpintojėliai,
viso
gyvybę sauganti dvasia buvo galima rsstl, Išėjusių Išmūkie
šventųjų
šventieji,seni
sų prastų, nemokytų žmonių
lėmusi kitokį kelią.
medžiuose paskendę augštaKai žvelgi atgal, tos lem rankų. Per laimingą sutapi
stoglal namai, skrynios Ir
ties pradinis momentas la - mą, matyti, Ir mokytojo, be
jose sukrauti arglnlų margi
bal ryškiai atžymėtas jau rods Staugaičio, būta gero
niai. Jeigu kitiems liaudies
vaikystėje, dar pradžios mo kai šviesaus žmogaus, kad
savo šviesa sugebėjo už - meno rinkėjams kartais bū
kykloje.
davo sunku su kaimiečiais
Vienų Velykų metu moky krėsti Ir Antanuką. Jis nuo
susiprasti,
tai ne Antanui.
tojas paleisdamas valkus a- to laiko Ir ėmė raustis po
Jis
visada
buvo
pilnas jau
tostogų, liepė visiems ką savo motinos skrynias,pas nupiešti. Nesvarbu ką, kad kum net Ir po kaimynių, pie kios kalbos, visokiausių pa
tik būtų nupiešta. Mokytojui šėjuose rastų audinių raštus sakų. Šneka sukeldavo šnenet nepajusdavo, kai
pasakyti lengva, bet valkui Ir nešė parodyti mokytojui. ką
jam
atsiverdavo
skrynios,!
padaryti jau kitas reikalas . Kaip būtų įdomu, jeigu šian
kurias
tik
labai
artimi
tega
Ypač, kad nežinai, ką pada dien šalia jo šiuolaikinių
lėdavo
pažvelgti.
Skrynios
ryti. Toks galvosūkis kelias darbų kabėtų Ir tie pirmieji
dienas gulo Ir Antanuką,kol piešiniai. Bet jų, tur būt, Ir su metų metais sutaupyto
Tamošaitis mis staltiesėmis, rankšluošakis užkliuvo mamą su sesu rūpestingasis
člals, lovatiesėm, jupom, ženebe
Išsaugojo.
te bemarginančias margu
kėm
Ir vlsdklausluikltu turtu.
Tais
laikais
Čiurlionio
čius. Tada jam Ir topterėjo:
o kodėl nenupleštl tuos mar galerija Ir kiti muziejai, jau Tik fotografuok,tik piešk,tik
gučius mokytojui. Gal patiks. buvo pradėję rinkti liaudies • aprašlnėk.tlk lšklau3jfc,kam
Ir kada kuris daiktas buvo
vartojamas, kadi Ir keno
austas.
Po tos vasaros, kurią Ir
pats sukaktuvininkas prisi
mena su nostalgija,visos ki
tos jau buvo skirtos vien tik
ekspedicijoms. Ekspedicija
joms tik surasti, pažinti Ir
tyrinėti liaudies meno ver
tybes. Iš pradžių jis ėjo ki
tų, dažniausiai mokytojų, va
dovaujanti ?.s, bet greitai Ir
pats tapo tokių
ekspedici
jų vadovu.
Nors tuo metu sus Idomėji
mas
liaudies menu mūsų
dailininkų tarpe Ir buvo di
delis, bet to susidomėjimo
tikslai buvo gana riboti. Ja
me Ieškota įkvėpimo savo
pačių kūrybai Ir norėta surinkti geruosius liaudies kūrybos pavyzdžius į muziejus,
arba pačius geilausluš net į
savo asmeniškas kolekcijas,
To niekas nedraudė, nekont
roliavo, Ir kiekvienas jautė
garbę turėti savo rinkiniuo
se per amžius tautos dvasio
je susikaupusio kūrybinio
genijaus švystelėjimus.
Tamošaitis Irgi rinko ki
Iškilmių rengėjų vaidu sveikina jubiliatą Ir įtei
kia gėlės A.Tamošaitienei Irena Šernaltė-Metkletiems, , rinko sau, bet čia jo
john Ii Sofija Balsienė. Žemiau- parodą atidaro
mintis nesustojo. Jam knie
tėjo Ištraukti, ypač tą skryHenrikas Nagys.

Taip pat po tė/o mirties valkai- sūnūs Ir dukterys- nega
li būti nušalinti nuo tėvo Ir senelio dvarų. Tuos jie Ir jų įpėdlnlal pilna teise gauna, lygiai kaip Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos kunigaikščiai, ponai vėliavininkai,bajorai Ir
miestiečiai, Ir naudoja juos savo reikalams.

PAŽINKIME PRAEITI l
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Iš:
PIRMASIS LIBTUVOS STATUTAS
/tęsinys/

’

15. JEIGU KARO METU KAM ARBA KIENO ŽIRGAMS PY
LIAVŲ NEUŽTEKTŲ,
Jeigu esant kam kare, jam pačiam arba jo žirgams py
liavų nepakaktų, tai jis su etmono vižlu gali važiuoti ar eiti
kur tinkamas Ir pagal reikalą paimti maisto sau Ii pašaro
žirgams, bet už tai turi apmokėti pagal Išleistą potvarkį.
O malkų gali imti, kur stovės, tačiau negali ardyti na
mų Ir deginti tvorų, kūdrose žvejoti arba vandenį išleisti ,
mindžioti žiemkenčių arba vasarojo Ir tenai ganyti.
Jeigu kas tokį nuostolį padarytų, tai mūsų etmonas tu
ri tokius sukaustyti grandinėmis, o toks turi tą nuostolį at
lyginti Ir smurtinę sumokėti.
O jeigu kas, būdamas kare, mūsų tarnyboje, užpultų ki
tą karį arba vilkstinę, arba stovyklą Ir ką nors sužeistų arba užmuštų, toks, kaip smurtininkas, galvos netenka.

TREČIAS

SKYRIUS

APIE BAJORŲ LAISVES IR DIDŽIOSIOS LIETUVOS
KUNIGAIKŠTIJOS PRAPLĖTIMĄ
1. VALDOVAS PASIŽADA JO MALONĖS VALSTYBĖS, DI
DŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS, IR TARYBŲ PONŲ
NIKU NEPAŽEMINTI.
Taip pat, jeigu Vuešpats Dievas teiksis duoti mums kitą
valstybę, lygiai Ir karalystę, tai mūsų valstybės, Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos, Ir mūsų
tarybos ponų
niekaip nepažeminsIme Ir,kaip garbingo atminimo mūsų
tėvas laimingo savo viešpatavimo metu darė,
saugosime
šią valstybę nuo visų paniekinimų Ir pažeminimų.

nlose amžiais sukrautą tau
tos grožį Ir jį grąžinti tai
pačiai tautai atgal.
Praeitais metais be šven
čiant Valančiaus sukaktį Iš
kalbų Ir spaudos kūrėsi mi
tas, kad Valančius Išrado Ir '
blaivybę, Ir parapijines mo-;
kyklas. Tai netiesa. Irblal- ’
vybės draugijos Ir parapljl- ’
nės mokyklos buvo Ir prieš "
Valančių, bet velkė tik spo radlškal, tik kur ne-kur, o
Valančius jas tik suvisuotiną
jomis
užtvindė visą savo
vyskupiją.
Taip pat neteisybė būtų
sakyti, kad Tamošaitis plr- >
mss atgaivino liaudies meną. '
Buvo bandymų Ir seniau
Toji mintis kilo kartu su '•
atlprėjančlu tautiniu atglml- '
mu. Apie tą šenkėjo Ir T
Čiurlionis Ir Basanavičius ,s
Ir ypač Antanas Jaroševičius.
Jau 1914 metais Vilniuje bu
vo įkurta Mažosios pramo
nės liaudies dirbinių draugi
ja, Kaune Dailiųjų amatų
mokykla Ir dirbtuvė. 192Om. I
Skapiškyje buvo įsteigta tau
tinių juostų Ir kilimų dirb
tuvė, kuriai vadovavo daili
ninkas Antanas Žmuidzina
vičius, vėliau Valerija Karužlenė-Č turilonytė, bet, ne
turėdami paramos Iš švieti
mo įstaigų, taip Ir nusibaigė.
Tais pačiais reikalais daili
ninkai yra prirašę visą eilę
memorandumų
Lietuvos
švietimo įstaigoms, net pa
čiam Valstybės prezidentui,
bet, nesulaukę atgarsio,taip
Ir paliko. Anų laikų Lietu
vos biurokratija, pati ką tik
nusimetusi miliukus Ir čer
kasėlius Ir apsirengusi šau
niomis užsieninėmis med
žiagomis, negalėjo suprasti,
kokiems galams reikia vėl
grįžti prie to, kas visiškai
neseniai su tokiu malonumu
numesta. Kokia čia gali būti
kažin kokia tautinė namų
pramonė ? Jeigu jau steigti^
tai steigti tikrus medžiagų
fabrikus, kad mažalu terel- f
kėtų Iš užsienio įsivežti ge
lumbių Ir šUkų.
Švietimo įstaigų blurck ratams buvo lengva dorotis
su tokiais, kurie tik ka
lė mintį, nurodinėjo svaxbą,
bet norėjo, kad viską darytų
pačios švietime įstaigos.
/b. d./

Taip pat nemažinsime to, kas priklauso Didžiajai Lietu
vos Kunigaikštijai, bet kas bus neteisėtai atskirta, neteisin
gai atimta ar Išprašyta, norėsime grąžinti Ir , grąžinsime
šiai kunigaikštijai.

3. VALDOS IR GARBĖS VIETOS NETURI BŪTI DUODAMOS
SVETIMŠALIAMS
Taip pat Iškilmingai pasižadame Ir prižadame,kad Dl d žios los Lietuvos, Kunigaikštijos ribose žemių Ir pilių, Ir
miestų, Ir bet kokių paveldėjimų bei dvarų, o taip pat bet
kekių pareigų ar titulų, ar dlgnltorysčlų jokiam svetlmša llul nedavlnėslme, bet vien tik Iš mūsų, aukščiau įvardytų,
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos žemių
člaglmlams Ir
čiabuviams; Ir mūsų įpėdiniai neduos laikyti Ir naudotis.

8. VALDOVAS SUTEIKIA THSĘLAISVAI IŠVYKTI IŠ VAL DOVO ŽEMĖS RITERIŲ POELGIŲ IŠMOKTI VISOSNA ŽE M ĖS NA, IŠSKYRUS PRDŠO.
Taip pat sutelkiame teisę ,kad anksčiau įvardytieji kuni
gaikščiai Ir ponai vėliavininkai, šlėktos Ir bajorai turėtų
nevaržytą gailą Išvykti Iš šių mūsų Didžiosios Kunlgatkš tljos Ir kitų žemių geresnės laimės Ieškoti Ir riteriškų po
elgių Išmokti visos na svetimos na žemės na, Išskyrus mūsų
priešo. Tačiau, kad Išvykstantieji neapleistų mūsų tarny bos, bet kad ji būtų atliekama mums Ir mūsų
įpėdiniams
tclp, kaip jiems esant namie, tiek kartų, klek tai bus rei
kalinga pagal žemės potvarkį. Bet jeigu sūnus Išvyktų rite
riu Ir savo vietoje paliktų tėvą, o tėvas mirtų, n« nepalikda
mas dvarų globėjo, tai mes, valdovas, turime paskirti , tų
dvarų globėją, kuris žemės tarnybą atliktų. Tačiau dėl sū
naus ar brolio neatvykimo dvaras neprarandamas.

2. VALDOVAS IŠKILMINGAI PASIŽADA DIDŽIĄJĄ LIE TUVOS KUNIGAIKŠTIJĄ PLĖSTI IR VĖL VALSTYBEI GRĄ 9. TĖVUI MIRUS, VAIKAI- SŪNŪS IR DUKTERYS- NEGALI
BŪTI IŠ TĖVIŠKĖS NUŠALINAMI.
ŽINTI, KAS IŠ JOS BUVO NETEISĖTAI ATIMTA.
4 psl.
'
4

12. JEI KAS ĮŽEISTŲ SAKYDAMAS,KAD JIS ffiĄS NETBSĖTAS SŪNŪS.
Taip pat nustatome: jeigu kas kam pasakytų: ’Tu esi ne
teisėtas sūnus", o to prieš jį neįrodytų, tai įsakome, kad
toksai turi šitokį šmeižtą teisme nuvalyti šiais žodžiais:
"Kad pareiškiau apie tave, kad tu esi neteisėtas sūnus, tai
aplojau tave, kaip šuo".
O štl kokiu būdu turi būti pavainikis įrodomas: kai tikra
sis tėvas jo atsisako Ir pareiškia, kad tai ne jo sūnus, arba
testamente tai įrašo, nušalindamas jį nuo viso turto, arba
jeigu jį būtų turėjęs su nesantuoktlne žmona, tai toks turi
būti laikomas pabalnlklu. Ii' jokiu kitu būdu negalima Į rodyti.
Tačiau tėvas prie pamotės negali nei sūnaus nuo turto nu
šalinti, nei jį pavainikiu laikyti, jeigu motlanl gyvai esant,
jį laikė sūnumi.

14. APIE BAJORO SUMUŠIMĄ IR TĄ, KURIS MUŠĖ.
Jei bajoras bajorą sumuštų, tai pagal įstatymą turi su mokėti dvyliką rublių grašių.
Jei paprastas žmogus arba miestietis sumuštų bajorą ar
ranką Į jį pakeltų Ir jį sukruvintų, o nukentėjusysis tai teis
me įrodytų,tai niekaip kitaip neturi būti baudžiamas, kaip
rankos nukirtimu; taip pat baudžiamas ir miestietis, jeigu
jis nebūtų
tarybos narys , o jeigu būtų tarybos narys ir
sumuštų bajorą, tai turi sumokėti 12 rublių grašių,bet ran- j
ka ne nukertama.
•

I

17. VAIVADOS TUXI ATIMINĖTI SLAPTAS SMUKLES
Taip pat nustatome ir įsakome mūsų Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos vaivadoms, seniūnams Ir visiems laikyto
jams, kad jie neleistų laikyti slaptai netinkamose vietose
smuklių, o ypač tiems,kurie neturi leidimo, mūsų
arba
mūsų prosenių raštais sutelkto.
/ bus daugiau /
*
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MOKESČIŲ

PAKEITIMAI

B. VAIČAITIS

Ateina pavasaris Ir Iki
balandžio mėnesio 30dienos
asmenys privalo sumokėti
likusius mokesčius federallnel Ir provincinei valdžiai
už praėjusius metus. Tai
kiekvieno gyventojo pilietinė
pareiga, užpildant Income
Tax Returns pasiųsti įOttawą, pridedant likusią sumą
prie užpildytų anketų.
Kiekvienais metais Kana
dos mokesčių sistemoje yra
naujų pakeitimų. Su mokesčlųformomls visuomet siun
čiama Instrukcijų knygutė,
kurią
reikia
perskaityti
prieš
užpildant mokesčių
anketą. Jeigu Ir ne pats mo
kėtojas pildo, vis dėlto rei
kia perskaityti Instrukcijas,
kad galėtume teisingai su
telkti žinias agentui, kuris
pildys jūsų mokesčių blan
kus.
Mokesčių sistemoje, tam
tikrais atvejais, yra daug
palengvinimų Ir prlvelegljų.
kurias reikia agentui nuro
dyti Ir jis, pasinaudojęs įs
tatymo
lengvatomis, gali
žymiai sumažinti mokesčių
sumą.
Čia paminėsiu 1975m.mo
kesčių sistemoje pakeltlmus. Infliacijai
didėjant,
yra didinamas kasmet mo
kesčiais neapdedamų pajamų
minimumas /
personai
exemption/. Praėjusių metų
minimumas yra sekantis:
viengungiui $ 1878, vedusiam
pridedamas $ 1644, užvaiką
Iki 16 metų pridedama $352,
virš 16 metų Iki 21 metų prl|dedama $ 646. Lankančiam
universitetą Ir turinčiam
vtrš 21 metų amžiaus dar
pridedama už kiekvieną mė
nesį po $ 50 jeigu valkas
gauna tėvų Išlaikymą.
•,
kuriem9
Pensininkams
pernai suėjo 65 metai am
žiaus, dar pridedama $1174
minimum prie neapmokamų
mokesčiais pajamų.
Jau 1974metais buvo įves
tas nuostatas, kad už gautas
palūkanas Iš banko dlsposltų, bonds, morgedžlų Ir ki
tų
panašių paskolų
Iki
$ IOOO, palūkanos neapde
damos
mokesčiais. Tam
tikslui užpildoma lentelė 4
/Schedule 4/.
Užpildant 1975 mokesčius,
tas palengvinimas patobulin
tas dviem atvejais. Pirma
sis, jeigu mokėtojas neturi
palūkanų už pilną $ IOOO,
tai gali pridėti Ir dividen
dus, gautus Iš korporacijų
už šėrus, Iki susidarys pil

nas tūkstantis.
Antras mokesčių paleng
vinimo atvejis yra tada, kai
vedusi pora, kuri pildo mo
kesčių blankus atskirai, bet
vienas Iš jų neturi palūkanų
Ir dividendų pilno tūkstančio,
o antroji poros pusė turi
1975 m. palūkanų Ir dividen
dų daugiau negu tūkstantį, tai
pirmajai poros pusei gali
perleisti dalį savo dividendų
Ir palūkanų tiek, kad būtų
pilnas tūkstantis Ir pirma
jam, nes Iki tūkstančio ne
reikia
mokėti
mokesčių.
Pav.: Augustina / žmona/
gavo palūkanų $ 400, divi
dendų už bonus $ 300, gi
Antanas gavo palūkanų $ 800,
dividendų $ 1200, todėl Au
gustina užpildo lentelę 4 se
kančiai ;
Palūkanų $ 400,
Dividendų $ 300,
Pervestais vyrodlv.$300
$ IOOO.
Augustinai už pirmą tūks
tantį palūkanų Ir dividendų
nereikia mokėti jokių mo
kesčių, nes ta prlveleglja
įvesta paskatinti visuome
nėje taupumą.
Antanas pasinaudoja nau
jai įvesta prlveleglja sekan
čiai:
Palūkanų $ 800,
Iš dividendų už bonus $200,
$ IOOO.
Tūkstantį įrašo į lentelę 4 Ir
už pirmą tūkstantį nereikia
mokėti mokesčių.
Bet Antanas metų bėgyje bu
vo gavęs:
Dividendų $ 1200,
Pervedė žmonai $ 300,
Sau prie palūkanų $ 200,
Likutis : $ 700.
Jo dividendų likutis sudaro
$ 700, kuriuos pagal įvestą
prlveleglją turi teisę įrašyt!
kaip pajamas Iš kapitalo
/ Capital gains / į lentelę 2
linijoje Bonds Ir Other Pro
perties $ 700. Pusė tos su
mos, tai yra $ 350, Iškelia
ma į mokesčių blanką Ir
įrašoma ant linijos 17 Ir
pridedama prie pajamų tik
$ 350, vietoje $ 1200 divi
dendų.
Reikia žinoti, jeigu Au
gustina /žmona/ pildo savo
Income Tax return formas
tai Antanas netenka vedusio
statuso prlvelegljos Ir nega
li į savo blanką įrašyti
$ 1600 vedusio prlvelegljos.
Pagal įstatymą leidžiama
vieną ar antrą būdą panau
doti, kuris mokėtojui yra
naudingesnis.

VE/OftoOZ/AI
IŠTRAUKOS IŠ DIENYNO. . .

Aukščiausia valdžia yra nuosavas protas.
Dievas visatos sutvėrėjas , valdžių Ii valdikių aukš
čįaustas teisėjas.
Žmogus - pats savo buities kūrėjas , nes
Valdžia atsakinga valdiniams, valdiniai teisėjui.
Kongresmanas Martin Russo minėj ime tarp lietuvaičių.
Nuotrauka C.Genučio.

programą. Al. Brazis, Illi
nois- Indiana apskr.plrm.
tarė sveikinimo žodžius Ir po
jų prasidėjo šauni vakarienė
Oficialiojoj dalyj vedėjas
Wells pristatė visus prie
garbės stalo Ir žymesnius
salėje.Iš Indianos,sukun .
Urbonu atvyko 82 vyčių kuo
pos atstoval.Gen. Konsulė J.
Daudzvardlenė pasveikino vi
sus giliais tėvynės meilės
žodžiais, vysk. V. Brlzgys
prasmingais laisvės troški mo žodžiais sujungė visus į
bendrą pergyvenimą.
Salėje buvo Ir du Lietuvos
s avanor lalsplk. K. Ališauskas
Ir Itn.Ig. Petrauskas. Jie
buvo pagerbti, kaip laisvės
atnešėjal Lietuvai anais 1918
metais. Lietuvos praeities
Ir ateities mozaika neturėtų
Išnyktu Išeivijoj. Melo klas
ta,kurią daro Sovietų Rusija
Lietuvos adresu, turi būti atldengta-talp pareiškė kong
resmanas Anauzlo, o kongr.
Russo skelbia Lietuvos Ne
priklausomybės reikalą rei
kėtų iškelti J. T autose. Tel -

Kyšininkas į dangų neįeis
Nežiūrint kuo teps - maldomis ar lašiniais.

»

sėjas Wells perskaitė Chlcagos mero Daley sveikini
mo telegramą.
Jaunųjų Vyčių šoklų grupė
ved. Roberto Žapollo, sušoko
grakščiai kelius tautinius
šoklus. Akordeonu pritarė J.
Nocbu’as. Gražu,kai jauni
mas stoja į vyčių grupes.
Baigiantis programai, drr
trumpai sveikino dr. Z. Da
nilevičius Ir dr. Dargls.o
teisėjas Wells džiaugėsi,kad
jis galėjo Išpildyti tą darbą
Ir tuom prisidėjęs prie Lie
tuvos laisvinimo veiklos.
Lietuvos Vyčiai, UI. India
na apskrities Valdyba, jau 15
tokių Iškilmingų Lietuvos
Prisiminimų surengė. Kiek
vienais metais vis parenka
naują pasižymėjusį lietuvį.
Jau trys Iš tų pagerbtųjų Iš
mūsų tarpo pas įtrauk ė:kun.
J. Jufckevlčlus, kon.dr. P.
Daudzvardls Ir dr.Wlltrakls.
Ačiū rengėjams, taria visi
dalyviai už tokius prisimini
mus. Sėkmės Ir toliau veik
ti, dirbti*. Bal. Brazdžionis

Absoliučią tiesą savlnasl fanatikai, tironai
Ir kiti antisocialiniai balvonal.
Tik dėl tos priežasties pasaulyj siaučia karas,
Tik dėl tos priežasties žmona su vyru baras.
B. Bačlūnas

ALGBVIANTO
DĖMESIO I KOMUNISTAS
MŪSŲ TARPE
L

Po šita trankia ar net pro
vokuojančia antrašte, mieli
skaitytojai, matysite gana
ramų įrašinį,bet pakankamai
opia tema. Gaila, labai gai
la, bet mūsų spaudoje /Iš
skyrus
’’Vienybę” / labai
menkai buvo paminėtas ypa
tingai įdomus Ir šių laikų
bendrosioms nuotaikoms bū
dingas reiškinys. Tai dar
sausio mėn. New Yorke Batūno Iniciatyva buvo suruoš
tos viešos diskusijos, da
lyvaujant Simui Kudirkai Ir
Vaclovui Sevrukul. Buvo kal
bėtasi, klausta Ir diskutuota
visiems mums svarbiais Ir
neatidėliotinais klausimais:
padėtis Ir nuotaikos Lietu-1
voje, Išeivijos vaidmuo, po
litinė padėtis čia, Vakarų
akcija ar neakclja, Kinijos
vaidmuo Ir pan.

* KUNIGUI DR. JONUI GUTAUSKUI 70 METŲ AMŽIAUS J
********************************************************

Delhi, Ont. Lietuvių klebo- žlauš Primatą. LavalloU-te
nul kun. dr. Jonui G OT AUS- Quebec’e gavo 1953 m.dak KUI SAUSIO
-----------------16 d. suėjo 70. taro laipsnį už temą prancūmetų Parapljlečiat tą sukak- zų kalba Religinis Valko
inėjo sauslol8
‘<5^uklejlmas
Ryšium su
su jo
jo
tįpaminėjo
saūstdl8 d.
d.Delhl
Delht*^^if
{Įėjimas Ryšium
bažnyčioje pamaldomis Ir įdvasinę Raida.
salėje- prakalbomis,sveiki
Dar L letuvo je gyvendamas
nimais bei vaišėmis.
rašė įvairiomis temomis į
Šioje parapijoje jubllljatas laikraščius, žurnalus.Ir da
klebonauja nuo 1959 m.dau - bar dar teberašo į spaudą.
glausta tarp lietuvių,tabako Yra vienas Iš T. Ž.steigėjų.
ūkininkų.Iki jo čia 1 lietuvių . Yra parašęs kelias moks
parapijos nebuvo.Tad kleb . lines knygas:Valko Dievas Ir
kun. J. Gutauskas atliko labai Religija, Dievo Valkas/mal
didelį darbą šioje apylinkėj
daknygė valkams/, Religi
nė Pedagogika, Dievas Šian
religinėje Ir lietuvybės dL
dien, Krikščionybė Lietuvo
voje.
Dešimtimis ’’paklydusių a- je, Didžiųjų Bažnyčios Tėvų
vellų” atvedė į gerą kelią. Ir Rašytojų Žodžiai Šių Die
Šiandien Delhi ap-kės lietu nų Žmogui, Irkt.
Kun. kleb. dr. J. Gutauskas
viai pirmauja, ne tik kaip ge
ri tabako aug tojai, gerlka- buvo Ir vikaru Ir kapelionu,
nadlečlal, bet Ir kaip stipri Ir profesoriumi kunigų se
lietuvybės tvirtovė, prlešku- minarijose, Ir klebonu.
rlą lenktą galvas Londono
Aktyviai dalyvavo kunigų
vyskupas, vietiniai bankai, S-je,Kanados LB veikloje Ir
politikieriai Ir kitų tautybių kitur, kur tik buvo reikalas
tabako augintojai. Kun.kleb. lietuviams vadovauti ar juos
J. Gutauskas* yra artimas atstovauti.
draugas Londono garsaus
Jubllljatas planuoja Išeiti
vyslupo
J.
Cody.
pensijon
Ir atsidėti mokslo
kaip visada Iškiliu Ir galingu
Kun. J. Gutauskas yra gi darbams, bet parapijiečiai
balsu Al. Brazis
sugiedojo
męs 1906 m. sausio mėn.16 neranda pakaitalo ir maldau
Amerikos Himną, po jo Lie
d. Katlerlšklų km., .Anykš ja pasilikti Iki bus gyvas.
tuvos. Kan. Zakarausko Inčių valsč., Utenos apskr. U-t
Aš asmeniškai,kaip buvęs
vokacljos
žodžiais ” nie
tenos gimnaziją baigė 1925 Anykščių gyventojas, džlau kas negalės palaužti lietuvio
metais, Kauno Kunigų Semi gluos l kunigo prae Itu kellu,
kovos, teisės Ir sąžinės,tau
nariją 1932 m. Tęsė studijas artimu vysk.A. Baranauskui,
ta gyva vis am e pasaulyje... ”
V.D.Universitete. Teologi Ir linkiu dar Ilgai garsinti
J. Brans, bank lėto pirmi
jos daktaro laipsnį gavo 1940 anykštėnų vardą, turtinant
ninkas, pakvietė teisėją Al.
m. už tezę- V. Solovjovo lietuvybę mokslo veikalais.
Wells pravesti šią svarbią
JonasKa.
Mokslas Apie Romos Pople-

< ■
'
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Net Ir kitų diskusijų metu
lyg Ir paaiškėjo savotiška
Tačiau šio straipsnelio prielaida, kad, rasi, gal Ir
tikslas kitoks. Norime čia nereikėtų bijotis kontaktų
Iškelti Ir pabrėžti ne anų net Ir su Lietuvos komunis
diskusijų turinį ar esmę, tais. Buvo užuominų, kad net
klek pačių dalyvių parinka Ir Lietuvai keliantis, liks,
mą. S. Kudirka, aišku, nėra daugiau ar mažiau komunis
jokia kontra ve rainė asme tų, komunistiškai galvojan
nybė. Visur jis mielai lau čių Ir nebūtinai toki turės
kiamas, priimamas, su jo būti palikti pogrindyje.
nuomone skaitomasi. T ai vi
sai normalu Ir neglnčltyna.
Tas Irgi būtų šis tas naujo
Tuo tarpu Vaclovas Sev- Ir skirtingo nuo tradiciniai
rukas jau yra kitokio kalib kieto, bekompromlslnlo Ir
ro. Jis visur Ir visada pa principinio
nusistatymo brėžia
esąs komunistas, niekur, niekada neturėti nič
Ir, jei to kai kam neužten nieko su komunistais ar jų
ka pasibaisėjimui sukelti, jis slmpatlkals. Atseit, V. Sevsave laiko ne tik ne agnos rukas atnešė mūsų tarpan
tiku, bet tiesiog ateistu.Ir lyg Ir revizuotus įsitikini
su jo žodžiais, nuomone Ir mus, kad komunistų tarpe
visomis mintimis skaito esama antlsovletlnlal nusi
masi, jis lieka mūsų dėme stačiusių Ir galvojančių as
sio centre, niekas jo nelai menybių. Tikriausiai, mūsų
ko suteptu, nepageidauja pačių konservatlšklejl
mu, niekas nemėto jo pusėn sluogą n lai su ^okla Inter
akmenų, neplla dervos ar pretacija nesutiks Ir bandys
raudonojo
rašalo. Taigi, veikti
Išelvlškąją viešąją
kas čia pasidarė su Išelvlš- opiniją neužslangažuotl jo
kaja galvosena ? Kur dingo kiais ryšiais su tautiečiais
tie, kurių ’’filosofija’’ dar Iš maiksIštinto lagerio.

chicagos dangum
Lietuvos Vyčių Vasario 16
d. mlnėjlman įvyko Vasario
8 dieną. Laimei, pasitaikė
neapsakomai gražus oras. Į
Martinique viešbutį prisi
rinko virš 300 svečių. Salė
pulki, Išpuošta Amerikos Ir
Lietuvos vėliavoms. Garbės
stalas puikiai papuoštas. OrKestrul, dr. L.
Šimučiui
prie pianino pritariant,savo

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

JEIGU
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IR GALI GERTI

BET JEIGU GERI

- TAVO

IR MATAI.,KAD GĖRIMAS IMA

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
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NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę,
neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.
KAINUOJA: Chlcagoje ir Kanadofe metams — $30.Gu, pusei metų — $16.00,
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JA." vietose metams
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

NAUJIENOS,
1739 So. Hals ted St.,
Chicago, IU. 60608
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Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietuj
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Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

REIKALAS;

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI.
_______________________________________

taip nesenai prasidėdavo Ir
baigdavosi paprastu Ir triuš
kinančiu : ” Sutikai kur bol
ševiką, rėžk į snukį Ir vis
kas ”...
Atrodo, kad gausiai susi
rinkusieji newyoik Iečiai Į
tas diskusijas, net Ir toli
miausiame savo galvų už
pakaly neturėjo net Ir pana
šios minties apie bet kokį
daužymas! ar smurtą.Ar tai
nuotaikų pasikeitimas, visuo
meninis subrendimas ar dar
kitokie motyvai diametraliai
keičia lietuviškosios visuo
menės galvoseną ? Kas žino
tikruosius Išelvlškųjų min
čių užkulisius ? Tačiau, rei
kalui esant, siekiant naudos
Ir supratimo,, berods, būta
lietuviškų kontaktų Ir su Al
banijos, Ir su Klnljop komu
nistinių rėžimų atstovais.
Atseit, vyksta kažkas, ko,
tarkime, prieš dvidešimt
metį negalėjome Ir vaizduo
tis.
J"

BO$TON,

MASS.

02127

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

oni^ 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O.

TEL. 525-8971.

Į Į Siunčiu _............ ...... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
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TORONTO LIETUVIŲ
• MKM/VIA
KREDITO KOOPERATYVE
—————

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Prie kito stalo svečiai
kalbasi Ir gėrisi sėkmingu
šaulių teatro "Aitvaras" pa
sirodymu. Kas buvę įdomu,
kad žiūrint A. Rūko sulietu
vintą, A. Dargytės-Bysžklevlcz režisuotą 3 v.komediją,
buvo labai daug geros nuo
taikos. Nuo pat vaidinimo
pradžios Iki pabaigos suma
ni, jumoru atmiešta Intriga,
veikalą darė pasigėrėtinai
lengvą Ir labai nuotaikingą.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valanda,: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $7.000.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)
6%
santaupas
8'/z %
term, depozitus 1 m. 9'/,%
IMAME UŽ:
asmenines paskolos
nekiln. turto posk.

12%
11 %

skolinkis

Taupyk ir

Šį kartą altvarIečių pasi
rodymas, tiek artistų parin
kimu, tiek scenos papuoši
mu, buvo bevelk profesiona
liškas / su Mohawk baldų
krautuvės apstatymu/. Ma
čius ankstyvesnius Aitvaro
pastatymus, šį "Slidų pus mllljonį" galima pripažinti
kaip Ir Išėjus Iš mėgėjišku
mo. Iš tokio lygio, kuriam
scenos
mėgėjas tepakyla
retkarčiais pasitaikančiuose
atsitiktinuose paslrodymuomuose. Prie esamų sąlygų,
be Išsamesnio pasiruošimo,
gilesnio savo rolės įsijauti
mo, na Ir, dažniausia, nepa
kankamame pas Irepetavlme.

M. Abromaitis, atsargos
majoro Kutros rolėje, savo
gyva valdyba pavaizdavo ka
rininką pilna to žodžio pras
me. Tuo pačiu tenka pasi
džiaugti gerai pasirodžiu
siais jaunaisiais. Ar tai Kut
ros duktė Danutė - V. Bal
čiūnaitė, patraukli, puoš
niai apsirengusi dvaro pa
nelė, Ar jų augintinė Re
gina - R. Glnlotlenė, suma
ni, pirmąja savo meile Iš
siveržusi Ir joje neprlslpažlnūsl mergaitė.Kitas Kutrų
augintinis Aleksas -P.Štur
mas, suktas vaikinas, tikras
vėjo botagas, įsigijęs didelį
palikimą, sumaniais, bet kai
kuriose vietose perdėtais
ėjimais, įnešė daugiausia
humoro. SUlklūras - D. Vai
čiūnas, Danutės garbinto
jas, tiek savo Išvaizdi, tiek
veiksmu sukūrė neabejotiną
miesto dabitą.

Labai trumpai pasirodo
Kutrų bernas Jonas -A. Bal
takis, o vietoj ūkvedžio Garsučlo, mažą rolę Išpildė pa
ti režlsorė A. Dargytė,
Skaitlingiems
torontlečlams atėjus pažiūrėti eili
nio Aitvaro pastatymo, buvo
maloni staigmena, Išvydus
scenoje gerai paruoštą Ir
puikiai suvaidintą komediją.
Prie to daug prisidėjo
scenos paruošimas K.Imbrasaltės, apšvietimas V.
Šilininko Ir A. Byszklewlcz,
butaforija E Juknienės Ir
scenos priežiūra V. Stoš
kaus.
Užbaigai, režIšorę apdo
vanojus gėlėmis, kaip Ir užJsklandal, šaulių pirm. S. Jo
kūbaitis ir Namų pirm. J.
Strazdas tarė po trumpą,
gražias altvarlečlų pastan
gas įvertinantį žodį.
Petraukos metu svečiai
buvo pavaišinti kava Ir py
ragaičiais.

Šiuo atveju altvar Iečiai
pasirodė preciziniu savo
pasirinkto veikalo suvaldlnlmu. Labai tikslingai, vien
tisai, vienom kondensuotom
scenom sekant kitas. Nelštęstom kalbom, be pamoky
mų, bevėtk kaip filme, žiū
Hamiltone įvykusios pirmosios Dainų ir T aut. šokiu šventės
rovas lengvai sekė vieną po
dainų dirigentai. Iš kaires: V. Veri kaiti s, St, G aile vicius, A.
kitos, pro jo akis bėgančias,
Paul ioni s, M. Roch, A. Ambrozaiti s, J. Go veda, E. K ri sčiu nas ir J. V ii iene( Vii c in sk ienė).
vis linksmesnes scenas.
S. Ramanauskas, vaidinęs
dvarininką
Kutrą, ikalp pa
METINIS “TALKOS’ SUSIRINKIMAS
prastai, savo rolę gerai at
Hamiltono lietuvių kredi te/, o likusį pelną palikti liko. Tik jo miegaliaus, su
to kooperatyvo "Talka" me "Talkos'' Ižde. Šis valdybos stabarėjusi, žmonos niūkia
tinis
susirinkimas įvyko pasiūlymas su mažomis dis ma povyza, nesiderino dva
š.m. vasario 29 d. Jauni kusijomis buvo visuotino su
rininko vaidmeniui. Ypač to
mo Centre. Susirinkimą ati sirinkimo daugumos narių kios turtingos vietovės šei
darė "Talkos" valdybos pir priimtas. " Talkos " Iždi mininkui. Tuo labiau, kad jo
mininkas J. Bullonls, pa ninkas paminėjo,kad "Talka" nugrlmavlmL.s jį taip sušar
kviesdamas
sekretoriauti remia lietuvišką veiklą, ypač žavo, o apranga taip suka
valdybos sekretorių A. Rep- jaunimo organizacijas bei jų rikatūrino, kad jis daugiau
čį. Taip pat visi "Talkos" meninius vienetus Ir šiam panašėjo į clowną. Jeigu re- Ue=M LIETUVIU NAMAI
mirusieji nariai buvo pa tikslui 1975 metų bėgyje lie žlsorė tai darė pakelti žiū
gerbti tylos minute - atsi tuviškiems reikalams pa
rovų nuotaikom,tai jai gerai
Praėjusio šeštadienio va
stojimu. Bušo sudaryta balsų skyrė $ 10.050. Susirinki pavyko. Bet bendra apim kare Gedimino Pilies menė
skaičiavimo komisija Iš šių mas šį 'Talkos" užsibrėžtą tim, dvarininko asmuo buvo je įvyko lietuvių profesiona
asmenų: J. Svilo, J. Kriš kilnų tikslą .patvirtino gau sumenkintas, jo rolę atlie lų Ii Verslininkų Sąjungos
tolaičio Ir A. Patamsio.Pra siu plojimu. Kredito komi kant vienam Iš geriausių susipažinimo pobūvis-vaka
ėjusio susirinkimo protoko teto pranešimą padarė jo Il
Aitvaro aktorių.
rienė. Dalyvavo įvairių pro
lą perskaitė susirinkimo gametis pirm. J. Mikšys,
Kutros žmonos Onos, L. fesijų aplelOO asmenų. Ma
sekretorius A. Repčys Ir jis pranešdamas, kad 1975 me
Nakrošlenės valdyba, ypač lonu, kad pobūvyje buvo ma
buvo susirinkimo be jokių tais buvo leista Išduoti pa
jos ryški tarsena, buvo pa tyti gal dauguma mokslus
pataisų priimtas. Valdybos skolų sumoje $ 2.933.050. sigėrėtina. JI buvo visos baigusių šiame krašte.
pirm. J.Bullonls padarė pla Revizijos komisijos aktą veiklos Ir sumanumo cent
Vakarienės metu įdomią
šios komisijos ras Iki to kulminacinio taš kalbą pasak ė Ontario provin
tų Ir Išsamų 'Talkos" perskaitė
valdybos veiklos pranešimą. pirm. R. K o nte n Is , pa
ko, Iki jos augintinis suge cijos Teisingumo mlnlsterls
Iš jo paaiškėjo, kad 'Talka" sidžiaugdamas, kad visos bėjo iškrėsti jai pokštą.
John P. MacBeth. Tai duodąs
įsigijo naują Phillips skai "Talka" operacijos vedamos
čiavimo mašiną, kuri kai labai tvarkingai Ir atsakin
All Seasons Travel, b d
navo arti $ 30. ooo. Valdyba, gai. Iš to jau galima spręsti,
2224
DUNDAS
STREET
W., visais kelionių reikalais
kad
'Talka"
21
metų
bėgyje
matydama kooperatyvo stip
TORONTO,
ONTARIO
betkur pasaulyje skambinti
rų augimą, nutarė pertvar neturėjo jokių nuostolių. Vi
m** >x«tek 533-3531
kyti raštinės patalpas,kur sos paskolos yra rūpestingai
galėtų laisvai dirbti visi tar Išduodamos Ir garantuotos.
Susirinkime buvo pareikš
nautojai. Finansinį praneši " Talka " valdybon Išrinkti
ta nuoširdi pad&a senajai
mą padarė Iždininkas St. J. J. Bullonls Ir V.Leparskas,
klubo valdybai už darbštų Ir
Dailus.Iš Iždininko praneši kredito komltetan - J. Mik
pavyzdingą klubo reikalų
mo matėsi, kad "Talkos" šys Ir revizijos komisIjon NAUJA
KLUBO
VALDYBA
tvarkymą.
1975 m.bąlansas paaugo pus R. Kontenls.
Naujoji Klubo Valdyba
S.m. vasario mėn. 22 d.
antro milijono dolerių, kas'
Geležinio
Vilko praneša, kad metinis Klubo
Šis metinis 'Talka" narių Sudbury
reiškia 27.2% padidėjimą.
Žvejų Ir Medžiotojų Klubo bailus įvjks 1976 m. gegužės
Nekilnojamo turto paskolos susirinkimas buvo gana gau
visuotiname
susirinkime se mėn.l d. Suomių salėje,, 195
Irgi padidėjo virš 5 milijonų sus dalyviais, dalyvavo virš
noji
valdyba
nebesutiko kan Spruce st., Sudbury. Kartu
dol. ,kas sudaro 34.6 %.1975 150 narių Ir praėjo labai
didatuoti sekančiam termi maloniai kviečia visus na
metais gauta pajamų gražioje, darbingoje nuotai
nui. Buvo pravesti balsavi rius gausiai dalyvauti bei
$616.143,0 Išlaidų $ 546.060 koje. Tikime, kad 1976 me
mai
Ir Išrinkta nauja valdy pasikviesti svečių. Visi bus
Žinoma, didžiausią Išlaidų tais "Taikau pasieks aštuo
gardžiai pavaišinti, taip pat
ba
3-jų
metų terminui.
dalį sudarė Išmokėtos už nis milijonus dolerių. J.P.
Naujoji Valdyba pareigo veiks pilnas bufetas,muzika,
narių Indėlius palūkanos,kas
taurių įteikimas, loterija Ir
mis pasiskirstė taip :
sudarė 69. 75% nuo visų gau
PIrm-kas Jonas RE ME T - kitos įvairenybės.
tų pajamų. Gryno pelno 1975 • Pirmosios Kanados Dainų
Kartu pranešame,kad vi
metais "Talka" turėjo IrTautlnlųŠoklų šventės lei KIS, sekt. Eugenijus
PAU
sais
Klubos reikalais kores
$ 79. 260. Valdyba Iš šio pel dinį "Hamiltono Lletuvlal"ga- LAUSKAS, Ižd. Antanas GApondenciją
Ir laiškus siųsti
no pasiūlė susirinkimui pa 1 Ima gauti Ir paštu šiuo adre T A UTIS.
Klubo sportinio
tvirtinti Išmokėti šėrlnln- su: K. Mikšys, 18 BartonSt. šaudymo vadovas-Kęstutis žemiau nurodytu adresu:
J. Remelkls, 305 Nelson
kams
dividendą 7.5% Ir W., Hamilton, Ont. L8L 1A1. PODERYS, revizijos komi
st.,
Sudbury,Ont. P3B 2N7,
Leidinio
su
persiuntimu
—
grąžinti skolininkams sumo
sija- Juozas STAŠKUS ir
Klubo Valdyba
Juozas KRUČAS.
kėtų palūkanų 1O % / reba- kaina $5.00.
6 psl.

V Bačėnas

sudbury
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91/2%
8^4%
7’/i%
8’Z»%
6%

MOKA:
už 2 m. term. dep.
už 1 m. term. dep.
ui taupymo s-tas
už pensijų planų
už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9!/2% už asm. paskolas

91/2% už mortgičius
I

AKTYVAI virš 11 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų
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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir orą paštu
Dovano, be muito: Motociklai, sklb. maširtos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates),
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Sgžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

ĮSTAIGA

Baltic Exporting
Co.Toronto
“2 J, Ontario
r
”

Telefono* LE 1-3098

Savininkai S. ir F. Janavičiai

gražių vilčių pobūvis.
mą, kuriame dalyvavo virš
Pereito sekmadienio po- 300 narių/Iš virš 2000/.
plėtė susilaukė 250 svečių,
Veiklos pranešime Išryšo į knygą pasirašė atvykę iš kėjo, kad bankelis auga,balKallfornljos, Valencia, Eu- gla pasiekti apyvartos kaplgenljus Ir Irena Vilkai susu- talą 9 mil. dolerlų.Tal ženknuml Vyteniu Ir dukterimis las, kad Toronto lietuviai
Alma Ir Regina.
moka taupyti Ir turtėti.
Sekmadienį įvyko LN narių
Nariai deposltuose lalmetlnls susirinkimas. Daly- ko $ 1.47 mU. taupomose svavo apie 400 asmenų. Šiais tose $4.86 mil., term. Indėmetals Iš v-bos lšėjo:V.Sta- lluose-$2.18 mil., šėruose na lt Is, J. Skrebutėnlenė, H. $22.321. Asmeninių paskolų
Steponaitis Ir W. Dauginis. Išduota $. 51 mH. ,morglčlų/
Jų vieton Išrinkti: Audrius mortgage/-$5. 97 mil. NaŠileika, Algis Senkus, Albl- rlams Išmokėta palūkanų už
na Štuoplenė Ir Rimvydas depozitus Ir Indėlius- $ .56
Sonda. Įdomu,kad šiemet ;į mil.
LN v-bą kandidatavo Ir buvo
Visuotinas susirinkimas
Išrinkti jaunesnės kartos at-pagyrė veiklą Ir viską prlė- \
stovai. Revizijos komisija mė be pataisų, ką v-bos ppaltko ta pati.
kas dr. S. Čepas Ir kiti v-bos
Kovo 27 d.
numatytas nariai pranešė. Nebuvo besportlnlrikųsuslartlntmopo- reikalingų ginčų,todėl suslbūvis, 7:00 v. v.
rinkimas greitai užsibaigė ,
Balandžio 6 d., antradienį neužtrukdamas nė 1-os va5;OO vai.p.p. Pensininkų Inndos.. Dar buvo loterija
Klubas rodys gavėnel prltal- laimėti 1O bilietų po 1O dol.,
kytas skaidres.
4 po 25 dol. Ir 1- 50 dol.
Savo 3 metų gyvavimo su— Laimėjusieji buvo patenkinti,
kaktįklubas minės balandžio Bankelį sumaniai tvarko dlpl.
27 d.,antradienį. Reglstruo- ekon. dlr. J. Varanavičius,
tls į pobūvį pageidaujama jau Tuoj po susirinkimo modabar. Dalyvavimas jame^yt* Vyt. Matulaitis rodė
kalnuos 3 dolerius.
naujai pagamlntą/perdlbtą K.
Atvelykio
savaitgalyje ,Matūzo Iš N. Y./ filmą Iš
balandžio mėn. 24 Ir 25 d. d. 1935-38 m. Lietuvos gyvenlGedlmlno Pilies menėje į-m o. Šią filmą verta žiūrėti
vyks
tapytojo— portretlstone tik mokiniams, bet Ir
Vlado Vaitiekūno Iš Chlca- kiekvienam lietuviui,kur jis
gos, Ul.meno darbų paroda . be gyventų, kur jis būtų gimęs
Ją globoja LN Moterų Būre- Ir gyvenęs. Tai Istoriniai
Hs.
de lm ač lūkal-1 letuvybės tur
tas .Pagarba mokyt. V. MatuTORONTO PRISIKĖLIMO lalčlul už Iniciatyvą Ir ačiū4
PARAPIJOS KOOPERATY- liet.bankeliams už paramą
VAS sušaukė kovo 7 d.metb- pinigais tą filmą tvarkant,
nį visuotiną narių susirinkiJ • Ka«
N EPR IK LAUSOMA L IETUVA
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KLB MONTREALIO APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

J

Sekmadienį, kovo 21 d. ,
Auši'os Vartų Parapijos sa
lėje susirinko bemaž tie pa
tys veidai, kaip Ir praeityje
apylinkės susirinkimuose.
Nesimatė netgi visų apylln kės valdybos pareigūnų, ėju
sių vienokias ar kitokias pa
reigas, kuriuos vėliau Išvar
dino V-bos pirm. J. Šlaučlu
lls.
Susirinkimų atidaręs,pir
mininkas pakvietė jam plr m įninkanti Steponą Kęsgailą,
Ir sekretoriauti suslrlnku~šiųjų buvo paslųlytas Algis
Kllčlus.
Ap. V-bos plrm.J.Šlau č lulls perskaitė gana Išsami!
pranešimą, kuris apėmė Vbos veiklą nuo kadencijos
pradžios 1974 m. gruodžio 9
dienos.Kai kurie V-bos as menys buvo pasitraukę Ir į
jų vietas paskirti kiti. Svar
biausia, kad praplečtant vbos sąstatą, įvesta jaunimo
sekcija su valdybos nario
teise. Valdyba turėjus 113
posėdžių, kurių dėka daug
nuveikta. Anot pirmininko "
dirbame Iš širdies, pagal
savo sugebėjimus, turimą
laiką Ir Išgales”.

f

Apyl. V-ba per su virš 2
metų kadenciją yra suruošusl 3 Vasario 16 minėjimus .
Praėjusių metų minėjime
dalyvauti buvo pakviestas
VLIKoplrm-kas dr.K. J. Va
liūnas. Savo kalba Ir viešu
pranešimu Išjudino montreallečlus Ir sustiprino jų pozi
tyvų
atsįnešimą į Tautos
Fondą, prisidedant stipriau
finansiniai.
Taipgi buvo neužleisti Ir
kiti lietuvių kolonijai pri
klausantys
paminėjimai.
Praeitųjų metų Išvežtųjų Si
biran birželinis pamlnėjl m as buvo nepapras tas-pak vlestas atvyko S Imtis Kudir
ka. Suorganizuotas buvo jam
ne tik priėmimas,kurio me
tu įteikta $1200 dovana, o
Ir didelėmis pastangomis su
organizuotas susitikimas su
Kanados spaudos atstovais
bei lietuviško jaunimo orgą-1
nlzacljorųls Ir jų nariais.
Apyl. Valdybos /rėmuose
yra administruojama Balti
jos stovykla. Buvo surengtas
lituanistinei mokjklal remti
koncertas
su Hamiltono
Mergaičių Choiu Aldas
Ir
sol. V. Verlkalčlu. Bendrau-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1976
SEPTYNIOS DIENQS (6 naktys) VILNIUJE

ta su latviais Ir estais, Ir vi
sų balt Iečių vardu surengtas
Baltų vakaras Aušros Vartų
parapijos salėje. Surengtas
Čiurlionio paminėjimas daŪ.
A. Tamošaičiui dalyvaujant
su skaidrėmis Ir paskaita.
Sudarytas komitetas Kana
dos Lietuvių Dienai ąurengtl
bei atlikta visa eilė kitų įsi
pareigojimų.
Pianešlmus padarė Ir kiti
Valdybos nariai bei Revizi
jos Komisija. Malonų įspūdį
padarė kasininko J. Adomo
nio praneš Ima s,kad Montre
al lo Ap-kės finansinis stovis
yra geras. Valdyba kaso
je turinti virš 5.000 dol. L
tik kelias mažesnes neapmo
kėtas sąskaitas.
Vienaip tariant, Ap-kt
veikla gerai, tačiau Iš kitos
pusės- Iškilo sunkumai,kai
susirinkime prisėjo Ieškoti
būdų,kaip sudaryti naują Apyllrikės V-bą. Iš dalyvavu
siųjų susirinkime nebuvo su
rasta kandidatų. J.VUlušls
Ir kt. siūlė grįžti prie buvu
sios sistemos- seimelio Ir
sudaryti rlnktmlnękomlslją.
Vėliau nulėmė Pr.Paukštalčlo siūlymas prašyti senąją
valdybą pasilikti dar vie
niems metams Ir kitam su
sirinkimui apgalvoti’ tinka
miausią būdą sudaryti nau jai Valdybai. Klausimuose Ir
suma nymuose jis kėlė mintį,
kad gal, A-kel esant tvirtai
finansiniuose
relkalur.se,
reikėtų Ieškoti naujų būdų į-

Steponas Kęsgailą dėkoja Ig nui Petrausku ■' norinčiam i teikti dovaną,
per S.ir J. Kęsgailu vedybų 40 metu sukakti, .•lūšnos V artų parap. salėįe.
V uo trauk a A. Kalvaičio.

trauKtl
mont real leč lūs
į
bendiiiomenlnę veiklą. Nes lgailėf l net vieno kito šimto
dolerių Išlaidoms, kaip kad
daro ekonominės organiza
cijos Litas Ir kt.
Susirinkimas baigėsi šei
mininkėms raginant prie dar
šiltos kavos Ir užkandžių.
Gerai vedamas susirin
kimas užtrukokeletą
valandų.
prp,.

• Šeštadienį, kovo 27 d.bu
vo 25 metų vedybų sukakties
proga pagerbti Agutė Ir Vi
tas Gustalnlal. Dukters Ir
sūnaus dėka į jų namus su
sirinko virš 60 asmenų prie
vaišių stalo. Gustalnlal buvo
gražiai pasveikinti Ir jiems
įteikta dovanų;

• J. Norvalša-Glrlnls su
žmona Vanda Ir sūnum Šarū
nu buvo už-” [kvietę eilę ar tlmesnių pažįstamų pas sa ve. Atsilankę, įteikė šeimi
ninkui slurpryzą,prisiminę,
kad jis Juozas, - gražų Ir
vertingą dali. Adolf Inos Zublenės paveikslą.
• Jonas Lukoševičius po la
bai sunkios operacijos grįžo
į namus toliau sveikti Ir
sustlpi ėtl.

• Seniau serga Ir ligoninėje
gydos I VI. Poclukojils.

' Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLAZES FIRING

• Kovo 13 d. Dainai Kerbelytel Šv.Kazimiero parapijos
salėje buvo suorganizuotas
mergvakaris. Dalyvių buvo
virš 180, įteikta nem .ža su
ma naujo gyvenimo pradžiai,
privačių dovanų.
Daina, visų mėgiama akty
vi skautė Ir
buvusi smagi
Gintaro ansamblio dalyvė,
Išteka už Česlovo Vasiliaus
ko.
• Jei kas turi kambarių Ollmpljados lankytojams-pra
neškite Aušros Vartų para
pijai.
• Nori praleisti įdomų vakarą su savo mergina? Na
ši vesk ją į Mcnumeiu Natio
nal teatrą, St. Lawrence gt.,
žemiau Bleury^pas įžiūrėti
originalaus pastatymo Ir ge
ros valdybos,Macbeth, spek
taklio. Vaidina studentai ,
bebaigiantieji National The
ater School mokyklą. Įėji mts veltui, spektaklis įvyks
3 balandžio, 7 vai. 30 mln.
Scenovaizdis Ir kostiumai
atlikti taip pat bebalgla.nčlųjų Valstybinę Teatro Mokykjų Teatro Mokyklą.
Vyresnio amziaus.ar pensinin
kų pora reikalinga prižiūrėti
sirguliuojantį vyra. Lengvas
' darbas. Apsigyvenimas veltui.
S kambinti tel. 273 - 1 928.
<■--*

i&s...... .............

IŠNUOMUOJAMI apartamen
tai prie ežero, panoraminis
vaizdas — 2H — 3'/j—4'/? su
1 metų sutartim. Skambinti
pas lietuvi 933-7829.

KILNS

'

477-G Delmar Ave..
POINTE CLAIRE. P.O.” HSR 4A5

TEL. 69S-OS70

lietuviška RADIJO

Kaina nuo $849.00(laukiama patvirtinti)

PROGRAMA
RADIO

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

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.
PROGRAMOS VEDĖJAS
l_ Stankov r ?i u s, 105 3 Albanai Cr., Duvernay, P.Q-

14 dienu, su visu išlaikymu

DIDELĖ

— Vilniuje — Minske
(tik 132 mylios nuo Vilniaus) — Maskvoje.

NUOLAIDA

TEL, 669-8834

KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS

t

SKAIČIUS RIBOTAS - REGISTRUOKITĖS !
Mes paruošiame reikalingus dokumentus atsikviesti vizitui jūsų

gimines is Lietuvos

M.dliaęa suknelėms- Crimlenn, kostiumams ir tvarkoms • irmtoprocontinė ralis
- pusė kainos.
,nAnglilko mediiogo 100% vilnoni Vilnonė arba polyester to - nuolaida iki 60%.

Kanada.

Skarelis, vilnone s orbo šilkinis ir ndujWsiois pieSintois.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didiiousias pasirinkimas specialiomis

RUOŠIESI L MIAMI ? - UŽSIRAŠYK PAS MUS,
tik S 133.00, į_ ten ir atgal I

v

kainomis.
. * ,q ««
Moterį Iki paltai - Borgona (art. fur) įvairaus dydžio tik » sv.uu.
Vyriški megzti marškiniai Jkonadiški ) — pusė kainos. Taipgi, daugybė

KELIAUK ŠĮMET PRO MONTREAL!
IR PAMATYK OLIMPINES ŽAIDYNES MUSU MIESTE
Rašyti angliškai:

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

kitu daiktu^ reikalingų Lietuvyje.

LK Mindaugo saulių kuopos Nauju Metu sutikime buvo pagerbti L eonas
irOlga Gureckai. Ju gerbėjai Olgai iteike rožių puokštę jos gimtadie
nio proga. Salia Olgos mamytė ir Vaitkuciai; kairėje jaunimas, bet ne
mato sūnaus dr. V. Gurecko. (, L. Gureckas yra SalesM onager Montreal
West Automobile kompanijoje.
N uotrauka H. Adomonio.

PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Bl»4,
Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

Tel: 844-5292 ir 844-5662.
TEL.: 694-1037
4MIKK RUTKAUSKAtl

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. —

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

Tel. 3 66-7281

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

nuol aido)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS.
Savininkai V. Sušinskas & Son, tai. 389 -0571.

W.' LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchaid Street, La Šalie,P.Q.
[vairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
otliekąmas sąžiningai ir prieinamomis kainom, s.
- tai. 366-6237- 3b?6.

OZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas
•
•
•

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodefiuoju
Vasaros laiko lougoįimoi
(Storage)

6396 Bonnantvne Ave. Verdun, Montreal.

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
&

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
X
7
PRISTATYMAS
C,____ y
VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIS

-

LASALLE

-

365-0770

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

P A R D A V I M A F'
■
Chrysler • Monaco • Charger e Dodge e Dart

Tel. 767-6183

Swinger • Special • Sedan e True

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontraktorlua.

140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,

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

•
•
•
•

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

Skambinkite tel: 7 6 8 -6780 — 7962

1976. 111. 31

7

Mechanizuotos ratų Ir kitų dalių reguliavimo.- ----dažymas naujame garais ir moderniomis priemonėmis. Kr*1
De LaVerendrye, ar e Laoierreir vandeni kanalo. Tel* 365

8

GERA PROGA

NL REIKALAI

P uik i ai. ijengto ir net kilimu išklota
NL redakcijos žemutine patalpa. Iš»
nuomuojama susirinkimams bei kito*
kiems reikalams.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS
VELYKINE PARUOŠA

Atskuba pavasaris su ža
Redakcija prašo neatsisakyti
liuojančiais
medeliais Ir
sutikti dalyvauti. Be to, būtų
saulėta padange.Su juo atei
Laukiu apsimokant
tikrai
malonu, kad Ir visi
na Velykos, kurias pralei
PRENUMERATĄ NL,
skaitytojai prisidėtų patari
sime savo šeimoje Ir arti
mais bei sumanymais. Šis Kudžma. Kredito komlsljon mesnių draugų tarpe. Atve
tradicinis parengimas yra perrinktas Jonas Adomonis lykis taip pat yra svarbi re
ne vien laikraščiui reikalin
Ir naujai pririnktas Steponas liginė šventė Ir jo metu KLK
gas, bet Ir patiems daly
Kęsgailą. Revizijos komlsl Moterų draugija suruošdama
viams maloniau,kai vakaras
jon perrinktas Jonas Masko- velykinį stalą Montrealyje
praeina ne taip, negu kiti, at
liūnas.
mums sudarys gera progą
neša naujumo.
Lito
i aclnlams relka - visiems kartu pabendrauti,
*
lams jau Ilgus metus vado- pasigrožėti mūsų Jaunimo
1
Toronte Spaudos Bailus ,
vauja Pranas Kudlnskas Ir jo atliekama programėle, o taip
kaip Ir ankščiau), įvjks Lie
dėka neturėta operc. didesnių pat pasigardžiuoti puikiais Praeitųjų metu Velykinio Stalo dalis gen bin, X uotrauka\ ■ R agdiiuniencs
tuvių Namuose. Torontlečlal
nuostolių. Todėl Litas kas- velykiniais valgiais,
talentams Ir bus skiriamos met sulauksime daig svečių
bailaus laika pramatė anks met augo nariais Irkapitalu.
trys
premijos geriausiai Iš- Ir norėdami Išvengti didelio
tyvam rudeniui, kai visi po
Šiemet,kaip Ir per praei
Šiais metais pelno- 42.025,
margintiems
margučiams susigrūdimo pele salės duvasaros pramogų gamtoje
tus metus, mūsų velykinis
Oi
dolerių.
Velyklnio
stalo
metu
galėsi- rų, prašome Iš anksto užslsugrįžta į namus.
stalas žada būti turtingas Ir
• Žvejotojų-Medžlotojųklu- puoš nūs. Didysis stalas, pa me p' .matyti visus premijas1 sakyti stalu^ 10-12 žmonių
laimėjusius
margučius o pas P .Adamonį tel: 256-5355
bas Nida ruošiasi paminėti
skendęs pavasario žalumy
'■NEPRIKLAUSOMA LIETUVA naujom skaitytojui
Ir pas D. Staškevlčlenę tel;
pirmąjį savo gyvavimo de nuose, lauks lankytojų su taip pr.t Ir kitus.
tik už $ 5.00 mėtoms 1
Taip pat šio parengimo 769-1557.
šimtmetį Aušros Varių Pa - zuikiais, paršiukais, įvai
me'u veiks turtinga loterija
Tad Iki pasimatymo Vorapljos salėje,gegužės mėn. riais vynlotlnlals,
,
Prašome iškirpti ir prisiųsti
viščiu
1
,
■
Ir
kitos
pramogos.
lykinio
stalo parengime AV
1 d.
su virs nurodytu
kais, raguoliais, kaktusais,
'Pavardė ir vardas)
I
prenumeratos
Velykinio stalo parengi- parapijos salėje 25 balanProgramoje dalyvauti su ežiukais Ir kt. Gabių lietu
tiko rašyt. A. Gustaitis, ži viškų rankų Išmarginti mar mąs p irelkalaii'i labai daug džto‘1976 m. po II vai.mišių
>
mokesčiu.
'Tikslus adresas)
Nijolė Bagdžlūnienė
nomas humoristas, satyrikas. gučiai, grybukai, velykiniai Ištvermės jį organizuojant,
i
paaukojama
di.ig
brangaus
• Pas M. Mažeikienę atvyko avinėliai papildys šventišką
I •
P l TAISYMAS:
'
laiko.Kiekvienais metais jis
buvęs moncrealIetis, dabar velykinį stalą.
V
r.
12
laidoje
G
irinio
k
albos
sutraukia pilną salę žmonių
rlams prie
vaišėmis pa gyvenantis Toronte sūnus Al
tdk-ste sumin eta redaktore Ma
Kadmūsų mažieji dalyviai
o Iš toliau atvykusieji ir ap
t: jaP aukštai te, turėjo būti M.
ruoštų stalų.
gimantas su šeima.
Ir visa publika nenuobo
Aukštai te i r po to seke red.
Šių metų susirinkime ma • A„ Dvarionas
darbovie džiautų, Montreal lo jauni lankę jį, yra tos nuomonės,
Jonas lla; \ r. 9 Montrealio,
kronikoje rašant apie i.čšožiau girdėjosi kritikos vado tę pakeitė gavęs kompanijos mas atliks specialiai šiai kad Mcntrealyje yra rengia
LITO METINIS
terienes kelione j P .Amerika
mas
vienas
Iš
geriausių
Ve

vaujančių asmenų adresu ir paaukštinimą
Ir Išvyko į progai paruoštą programą.
praleista, kad ji dėkoja ben
SUSIRINKIMAS
lykinių stalų.
susirinkimas praėjo gana Waterloo, Ont.
drakeleiviui Algirdui
LITO, Lietuvių Kredito
Kazlauskui- Atsiprašome A L.
Tikėdamiesi,
kad
Ir
šlesklandžiai. Gal todėl, kad
Ruošiant velykinį stalą,
draugijos metinis susirinki-; Valdybos pirmininkas nota • Arvydas
Blauzdžlūnas,
KLK
Moterų d-ja šeštadie
mas įvyko kovo 20 d.,Šv.
dirbęs garaže prie automo
ras J. Bernotas savo prane
Kazimiero parapijos salėje .
aptarnavimo, perėjo ninėje mokjkloje surengia
šime detališkal perstatė Li bilių
Šiuo metu organizacijai pri
dirbti šoferiu Newm n Am - margučių dažymo-konkursą.
to veiklą,
patiekdamas Ir
klauso imponuojantis 1695 ateities veiklos projektus.
bulance. Taip pat lanko Ir Šiem< taip pat bus duodam b
proga pasireikšti vaikučių
Pontiac + Buick Ar Astra
narių skaičius,įvairaus am
Šiuo metu aktualiausias greitosios pagalbos kursus .
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
žiaus Ir įsitikinimų...
Lito reikalas- įsigyti tinka
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
Kartą į metus Lito nariai
mas patalpas banko opeiaclGreitas ir tikslus patarnavimas!
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
susirenka Ir apsvarsto meti
joms. Buvo svarstoma val
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
nį
finansinį stovį, aptaria
dyboje Ir sus trinkimo pasiū
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI.
Tel. Bus.: 722-3545
Valdybos 1 pasiūlymus bent
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
lymas įsigyti Litui nuosavus
vienų metų veiklai ir priren
PASITARNAUS I
namus. Tad,kaip atrodo, šių
Re*.: 256-5355
LEONAS GURI.CK AS
ka asmenis į valdybą, vieton
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
metų valdyba Ir imsis rea
baigusių kadencijas. O gal
PASINAUDOKITE I
lių ir tinkamiausių priemo
PETRAS ADAMONIS
pats smagiausias Ir mėgia nių šiam lelkalul įgyvendinti
C. I. B.
PASIKALBĖKITE SU
GM
miausias vis augančios or
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBt
Iš visų valdybos i narių
Menegenu
ganizacijos suslrlnklmomoLEO GUREKAS
pranešimų matėsi, kad val
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
mentas-tai pabendrauti na dyba yra pajėgi ii organiza
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
mu montreal west automobile
cija pakankamai tvirta įsi
gyti savo namus, tik reikia
DT. J Maližka
PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MŪSŲ
tvirtesnio pasiryžimo vi
11 WESTMINSTER SOUTH
489-5391
Dantų gydytojas
(At the and ofSharbročke Street Watt)
~.
siems
nariams.
***'
>
PASITARNAVIMU !
— • —
Į valdybą perrinktas Algis
1440 ri<e Ste-Catherine Oitest
RENDELL'S AUTO REPAIRS
Kllčlus
ir naujai prlrlnktlSuite 600
GENERAL MECHANICAL NEPAIMS
Vlncas
Plečaltls
Ir
Vytautas
Tel: 866 - 8235, namų 488 - 8528
Tune Ups. brakes

Su artėjančiu gražiuoju
gegužės mėnesiu, paminėję
gražiai NL 35 metų gyvavi
mo sukaktį, matome, kad 8
gegužės nebe taip jau toli.
Tad atėjo laikas pradėti In
tensyviau rūpintis šių metų
Spaudos Balium,kuris įvyks
gegužės 8 d. šeštadienį, Šv.
Kazimiero parapijos salėje.
N L Bendrovės V-ba pasi
ryžusi sudaryti šiam baliui
paruošti Ir pravesti atskirą
komisiją. Tikimasi įtraukti
daugiau jaunimo su jaunes
nėmis Idėjomis, patraukles
nėmis ne tik jaunimui bet Ir
vyresniems. Tad, kviečia mus į talką, į tokią komisiją,

MONTREAL WEST
AUTOMOBILI

■■

...........

............

.......................................... ..........................................

TEL.! 630-6417

DR. A. O. JAUGELIENĖ

DR. V. G1R1ŪNIENĖ

Dantų gydytoja

Dantų gydytoja

—•—

— s —

1410 OUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P.Q.

6330 L’Asiomption Buvo.

Montreal,

Tel

265-3535

Tel. 932- 6662; namų 737-9681.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.O.. C.M., M.Se., L.M.C.C*. E.R.C.S.(c»

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

Tel. 931 -4024

ATIDARA

NUO 9 V AL. RYTO IKI

VIETA GERAI

11 VAU. VAKARO

PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.
ADVOKATAS

R.J. ISganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q
— Tel: 871 -9644, namų 678-3660.
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building
Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER, ba, B.C.L
768 Notre Dome Street E. Suite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

8 p s 1.

1

AMfUBUMfNT ■ fUBNITUet

PARDAVIMAS

DORVAL

-— —

ĮVAIRIU
v**

@ Royal Trust g

BALDU

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
t ( Specialybė — sklypai ir žeme )

3270 Boul, Langelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

366-9742

LEFEBVRE & ROBERT

736 LAKKSHORK DRIVE

TRUST GENERAL DU CANADA

7626 CENTRALE LASALLE

1

......... -...........r-

Motor • Transmission, etc.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

v. pėteraiTis
• 254-4566

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

7635 CEMTRALE

r 4e AVENUE

j 7643 eatITRAUe

LAŠALU 363-3887
366-r282 (DECORATION) Į

/ 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.

1465 DE SEVE STREET^ MONTREAL.,QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766 5827
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781
A g e ntūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas
I

Termin. ind. 1 metams
Termin. ind. 2 metams
Terciin. ind. 3 metams

DUODA PASKOLAS:
6.0%
8.25%
9.5%
9.75%
10.0%

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

Asmenines
Nekiln. turto

Čekių kredito
Investacines nuo

11-0%
10.75%
12.0%
11.0%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.01)0
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo B iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama
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
8
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