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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

MIRĖ AKTORĖ
Denise Pelletier mirė 

operuojama. JI buvo žy
mi ne tik teatro scenoje, bet 
Ir lelevizijos ekrane, sukū
rusi nepamirštamų vaidme
nų, ypač serijoje Šeima 
Plouffe. Paskutinioji rolė - 
Dieviškoji Sara- buvo jos 
aktorės gyvenimo viršūnė. 
Quebec’o teatro pasaulyje, 
kuriam netrūksta puikių ak
torių, Ilgai teks laukti pana
šaus kalibro talento.

EUROPOS VALSTYBIŲ 
SĄJUNGA
Jau prieš 1939-45 m.karą 

vakarų Europos žymūs po
litikai, kaip W.Churchill, 
Spaak Ir kiti, planavo Įgy
vendinti Europos valstybių 
Sąjungą- Paneuropą.

Po šio karo, vakarų Eu
ropos valstybės tą mintį sie
kia įgyvendinti. MUltarlnė 
sąjunga-Nato-jau yra; ūkinė 
-Europos valstybių prekių 
paskirstymo rinka sėkmin
gai veikla. Dabar, balandžio 
mėnesį, Liuksemburge įvy- 

k ko suvažiavimas Europos 
’’’Rinkos valstybių atstovų.

Buvo svarstomi ne tik ūki
niai klausimai, bet nutarta 
1978 metais rinkti bendrą 
Europos Parlamentą/ Išsky
rus SSSR valdomus kraštus/. 
Parlamente būsią 198 nariai, 
po 36 Iš didžiųjų valstyblų- 
Dld. Britanijos, Prancūzijos, 
Vak. Vokietijos, Italijos. Gi 
Belgija, Danija, Airija, Olan
dija po 1O, o Lluksmeburgas 

\ -6 atstovus.
Mielai būtų prisidėjusios

"prie šios Sąjungos Estija tęs, Air France Concorde Iš relgūnal sako, kad tai dl- tų. vakarių kalnus Ir upes, ku-

ŠAULIŲ. SĄJUNGOS ATSTOVŲ. SUVAŽIAVIME TORONTE, MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKO ANSAMBLIS "GINTARAS" KURIAM 
VADOVAUJA J. G- KARASIEJAI IR R. PAULIONIS. Is kairės orkestras groja, mergaitės dainuoja tr dešinėje šokėjai.

Latvlja, Lietuva Irkltl SSSR 
satelitai. Deja, jie yra oku
puoti. ,.

ARKIVYSKUPAS
PASISAKO
Paul Gregoire, Montrea- 

llo arkivyskupas viešai pas
kelbė savo nepasitenkinimą 
dėl unijų taktikos ligoninių 
tarnautojų atžvilgiu Ir Įsiūlė 
peržiūrėti Ouebec’o darbda
vių Ir dirbančiųjų santykius k 

Savo griežtame žodyje, 
pirmą kartą komentavo dėl 
1O mėnesių trunkančių de ry- 
bų. Pabrėžęs, kad Ir būda
mas objektyvus, jis norįs 
užtarti sergančiuosius ’ku
rie kitaip būtų be jokio bal
so.Kiekviena žmonių bend - 
rija, ve rta to vardo, įsipa
reigoja neatidėliojant rūpin
tis se rgančials ir senais 
žmonėmis. Šio principo lai
komasi net ir karo atve jais”, 
kuomet ir sužeistas priešas 
yra slaugomas."

Toliau arkivyskupas pas
tebėjo, kad "streiko teisė li
goninių personalo savaime 
suprantama negali būti nau
dojama per dažnai, su įtūži- 
mu Ir rafinuotom technikom, drs*sos mergaltėlalmėjo ša
be I griaunančia taktika,kaip vo kaimynų simpatijas. Jie 
kad kartais priimta kituose šaukojo apie IO ’ tūksUnčlų 
sektoriuose. Se rgantle ji tu
ri būti apgaubti rūpesč lu, o 
ne netikrumo ir piktumo at
mosfera". Toliau, pastebė
damas apie kitų profesijų 
streikuojančius, jų takti
kas pavadino "nežmoniško
mis" Ir savo žodį baigia 
taip: " Akivaizdu, kad nėra 
jokios proporcijos tarp rei
kalaujamų laimėjimų ir ne
apsakomos žalos, daromos 
sergantiems, seniesiems Ir 
studentams".

TIK KETURIOS 
VALANDOS

Du supersonlškl lėktuvai 
anglų- prancūzų Concorde , 
skrido greičiau už garsą.

Anglų Concorde Iš Londo
no per Atlantą pasiekė ame
rikonų Dulles International 
Airport pe r 3 vai. 53 mlnu-

Paryžiaus skridimas truko 
porą minučių trumpiau. .

Britų Imtuvas atgabeno 76 
keleivius, Iš kurių 40 mo
kėjo pilną kalną, prancūzų 
atgabeno 80 keleivių, Iš jų 
70 mokėjo pilną kelionės 
kalną.

PREKYBA SU KINIJA
Žinovai kalba, kad prekyba 

tarp Amerikos Ir Kinijos 
dviejų metų laikotarpyje žy
miai Išsiplės. Dabar preky
bos biudžetas siekia 500 
milijonų dolerių į metus.

Svarbiausia tokiai preky
bai paskata- greita Kinijos 
Industrializacija, ypač atra
dus tenai didelius alyvos re- 
ze rvus.

NEPAPRASTA 
CHIRURGIJA

Amerikoje,Oregone 15 m . 
mergaitė gimė su dideliu 
veido defektu: jos akys buvo 
nepaprastai toli viena nuo 
kitos.

New Yorko Universiteto 
ligoninėje chirurgai operavo 
8 valandas, atstumdami šiek 
tiek aukštyn Ir atgal smege
nis, padarydami vietos prl- 
a'rtlntl akis.

Skamba fantastiškai, ta
čiau operacija gerai pavyko, 
mergaltėyra dar Intensyvios 
priežiūros skyriuje. Intell- 

i gentiška ir didelio ryžto bei 
rlrncna mn rcrn lt Ala lw nin OP-

' dole rlų, sudarydami sąlygas 4 
nuvykti į New York’ą Ir ko - 
votį prieš gamtos padarytą 
skriaudą.

RŪPESTIS DĖL DARBO
sąlygų

Quebec*o Darbo Mlnlste ris 
Gerald Harvey pranešė,kad 
ruošiama reforma įstaty
mams, prižiūrint lems darbo 
sąlygas. Iki rudens tikimasi, 
kad tekstai bus paruošti.’Įs
tatymai daugiausia lies dir
bančius industrijoje ir 
priklausančius unijoms.

ne-

PAŠTO VAGYS
New York’e sulaikyti paš

to prižiūrėtojas ir viena 
mote ris, dirbusi raštinėje už 
vagystes Iš pašto siuntų , 
ateinančių Iš užsienio.

Federalinė valdžios pa—

IŠ ELTOS INFORMACIJOS:

JAV Senatas gegužės 4-5 
dienomis ilgai svarstė šio 
krašto su Sovietų Sąjunga 
santykių klausimą. /Rezo
liucija N.406/.Buvo svars
toma Ir' senatoriaus Curtls 
Rezoliucija No.319 Lietuvos, 
Latvijos Ir Estijos reikalu.

Po Ggų diskus ljų buvo su
tarta priimti vieną 406 - ją 
rezoliuciją, Į ją įjungiant 
rezoliucijos No. 319 tekstą. 
To panašaus turinio rezoliu
cija No. 864, kaip ši No. 319, 
Atstovų Rūmų buvo jau se
niau priimta.

Žemiau duodame dalį re
zoliucijos No.406, liečian
čios Baltijos valstybes :

/ See. 5. /a/ Kongresas 
nustato, kad 1. Trys Pabal- 
tljos tautos Estija,Latvija ir 
Lietuva nuo antrojo pasau
linio karo pradžios buvo ne
teisėtai Sovietų Sąjungos 
okupuotos ; 2. Atrodo, kad 
Sovietų Sąjunga laiko, kad 
Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferenci
jos Baigiamasis Aktas, pa
sirašytas Helsinkyje, sutei
kia pastovų statusą Estijos, 
Latvijos Ir Lietuvos sovie
tinei aneksijai Ir 31 No re ry
šium su Baigiamojo Akto pa
sirašymu Helsinkyje nei 
Prezidentas, nei Valstybės 
Departamentas neišleido 
specifinio paneigimo, pa
ryškinančio, kad Jungtinės 
vis dar nepripažįsta Sovietų 
šių tautų užgrobimo jėga 

džiausią pašto istorijoje va
gystė- apie 800 tūkstančių 
dolerių sumoje.

SUSITARIMAS DĖL ŽUVŲ
Buvo Iškilę nemaži nesu

sipratimai dėl perdldello Ir 
nelegalaus sovietų žvejojimo 
Kanados pakrantėse. Pas
kutiniu laiku, tačiau, susitarė 
dėl abipusių kvotų. Tokiu 
būdu žuvų Industrija New
foundland’e Ir Nova Scotla 
nenukentės.

Kanadiečiai sutiko palai
kyti sovietų didesnę paklau
są 1977 m. žuvauti Hamilton 
Bank, prie Labradoro kran-

kraštų sovietinės okupacijos, 
o Šių metų gegužės 6 d.The 
New York Times įdėjo gydy
tojo E itan Flnkelštelno iš 
Vilniaus laišką. Finkelštel- 
nas nori emigruoti Į Izraelį, 
betprąėjo penki metai Ir vis 
dar negauna leidimo išvykti. 
Jis savo laišku kreipiasi į 
teroristus žydus,kad jie nu
stotų vartoti teroro aktus 
prieš Sovietų Sąjungos insti
tucijas laisvajame pasauly
je, nes tai tik apsunkina žy
dų Išvykimą Iš Sovletljos. 
Savo samprotavimus laiško 
autorius dėsto taip; "Teroro 
aktų organizatoriai Ir vyk
dytojai turi žinoti, kad čia 
Sovietų Sąjungoje mes rei
kalaujame savo teisių. Įsta
tymas ir teisė yra mūsų pu
sėje. Tiktai tie, kurie slo
pina žmogaus teises, grie
biasi beteisiškumo, sauva
lės Ir teroro. Mūsų stiprybė 
yra kieta laikysena Ir atsi
sakymas eiti ,į kompromisą. 
Tai stipriau už terorą".

"Sovietų žydai Ir kiti So
vietų Sąjungoje gyvenantieji 

Latvijos Ir Lietuvos žmonės ,kurie kovoja už sa
vo teises, reikalingi tarp
tautinės pagalbos. Mes ją 
gauname, ja džiaugiamės,bet 
atmetame terorą, baigia 
laiško autorius.

tlėkPiezldentas savol975 m 
liepos 25 d., pareiškime 
tiek Ir Assistant,Secretary 
of State f orE u rope an Affairs 
savo pareiškime Subcom
mittee on International Po
litical and Military Affairs 
of the House Committee in 
International Relations visai 
aiškiai pasisakė, kad Ilga
laikė oficiali Jungtinių Vals
tybių politika nepripažinti 
Baltijos Valstybių aneksijos 
ir inkorporacijos į Sovietu 
Sąjungą nėra paveikta Euro
pos Saugumo Konferencijos 
re zultatų.

/b/ Nepaisant, kaip So
vietų Sąjunga ar kita kokia 
valstybė bemėgintų inter- 
pretuotlEuropos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Baigia
mąjį Aktą, Helsinkyje pasi
rašytą, Kongresas laiko /l/ 
kad Jungtinių Valstybių il
galaikė politika nepripažinti 
trijų Pabaltljų valstybių Es
tijos
neteisėto Sovietų užgrobi
mo ir aneksijos nėra pasi
keitusi ir /2/ kad Ir toliau 
Jungtinės Valstybės jokiu 

LIETUVIS TYRINĖTOJAS
Olegas T ru chanas-pirma- ml europiečiams 

sis lietuvis tyrinėjęs Tas
manijos salą Australijos že
myne. Jis gimė Šiauliuose , 
1923 m. Tasmanljoje apsi
gyveno 1948 m. ir domėjosi 
jos istorija ir geografija.

1958 m. jis valtele keliavo 
Gordon upe Ir tyrinėjo plet-

rte Iki to laiko buvo nežlno- 
Vlsas ke

liones Ir tyrinėjimus jis at
žymėjo žemėlapiais, skaid
rėmis Ir nuotraukomis,kurių 
jis yrapadaręs apie 30.000, 
Ilgainiui jis tapo Tasmanijos 
valdžios Irįvalrių organiza
cijų patarėju. Jis mirė tra
giškai / prigėrė apėję/ pas- 
kutlnlų tyrinėjimų metul972 
metais.

Praeitais metais T ruchano 
gerbėjai Išleido gausiai jo 
nuotraukomis iliustruotą 
knygą The World of Olegas 
Truchanas, o šįmet National 
Times savaitraštis patalpino 
ligą, jo nuotraukomis ilius
truotą straipsnį, iškeldami 
šio lietuvio keliautojo ir fo
tografo nuopelnus Tasmani
jos Ir Australijos žemyno 
Istorijai. V. K .Vilkaitis

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

<
NL Bendrovės Valdyba yro nutarus! 

laikroltį siuntinėti tik uz $5.00 p i ri
muosiu* po u Įsi sakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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{ji 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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Nekaltiname kitų.
’’ Naujienų ’’ dienraščio 

praeitos savaitės vienas ve
damasis teisybę sako, kad 
laikraštis, stodamas kitiems 
į pagalbą, dažnai gyvybinius 
savo reikalus nustumia į ša
lį... Taigi Ir *NL*' šioje 
vietoje pasisako Ir duoda ki
tiems pasisakyti kitų reika
lais, savo reikalus nuklšda- 
ma į . ne taip reikšmingus 
puslapius arba Ir visai nu- 
delsdama. Bet "NL" ne kaip 
anas dienraštis, / kuris už 
savo nepasisekimus kaltina 
kitą dienraštį/už savo bėdas 
bei kokius nors nepasiseki
mus kitų nekaltina. Jei mes 
ko nors neatlikome, neįvyk- 
dėme, esame patys kalti, 
nežiūrint kieno tos kaltės 
buvo - redaktorių, admi
nistratorių ar Bendrovės 
valdybos žmonių.

ft

kaip Ir šiuo tarpu ’’Naujie
nos”, nekartą buvo užsibrė
žusi sukelti finansų Mašinų 
Fondui,bet vis tie fondai ne
buvo sukelti Iki reikiamos su
mos. O pagal laiką gyvenimo 
standartai kelt ėsi,ne s spaus
dinimo technika vietoje ne

Nepriklausoma Lietuva”, daug

stovėjo. O gal gerai, kad 
anais laikais nebuvo sukelta 
didesnių sumų, tai nebuvo 
užpirkta modernių afsetlnlų 
mašinų,kurios būtų davusios 
tučtuojau nuostolį. Nesino
rėtų tikėti Ir dabar, kad ne
žiūrint koks Ir kur bebūtų 
lletuvlškas laikraštis lei
džiamas, ar jo spausdinimui 
naujai įsigyti savas mašinas 
būtų prasminga ? Pagal šių 
dienų spausdinimo techniką 
verčiasi tik tokios spaustu
vės /įmonės/, kurios dirba 
dieną Ir naktį/keliomis pa
mainomis / Ir šimtais spe
cialistų žmonių.

Nekaltiname kitų Ir dėl 
paskutlnlo"NL" 20.000 dol. 
užsibrėžto vajaus, nes jei

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

DAR APIE RUSTEIKA 
t

Jau nemažai buvo "NL" 
rašyta apie Rusteiką. Ma
nau, kad šį kartą bus Ir man 
leista truputį apie tat pakal
bėti.

Aš nesuprantu, kodėl kai 
kas užslgauna, kai tūli as
menys yra pavadinami tik
rais vardais. Pvz., "NL" K. 
Lukas rašo, kad Rusteika Ir 
Štencells nebuvo laikomi 
tikrais lietuviais. Blogai, 
kad Lletuvlų E nclklopedljo- 
je nėra parašyta apie jų kil
mę Ir dėl to dabar yra sun
ku sužinoti, kokios kilmės 
jie buvo.

Mes žinome, kad tais lai
kais Lietuvoje buvo tūks
tančiai sulletuvėjusių lenkų, 
gudų, rusų Ir kitų, kurie 
2p si. 

iki šiol nesukėlėme nei pu
sės sumos, Irgi esame mes 
patys kalti. Štai žvilgterė
kime, kodėl pirmieji tūks
tančiai taip greit susikėlė. 
Ogi, to latlęp bendrovės val
dyba buvome Iniciatyvi. 
Sudarėme specialią komisi
ja Iš aktyvių asmenų, kurie 
tinkamai Išaiškinę laikraš
čio leidimo padėtį, sužadino 
visuomenę įsigyti akcijų-To
limesnis anos numatytos 
sumos sukėlimas sustojo, 
nes bendrovės valdyba apie 
tai daugiau nekalba. Apslgy- 
nėme to laiko pagrindines 
bėdas, paremontuodami re
dakcijos namus. Jaučiame, 
kad namoaptvarkymas akci
ninkų neapvylė, nes įdėti 
pinigai į remontą, daugiau 
pakėlė akcininkų turto ver
tę. O juk buvome užsibrėžę 

daugiau, bent kuo nors 
pagerinti laikraščiui paruo
šiamąją techniką Ir 1.1.

Nekaltiname taipgi kitų, 
kai prenumeratoriai atsilie
ka nesusimokėję prenume
ratą. Ir ne tik prenumeratą 
uždelsia, bet Ir pasilieka 
skolingi. O dar nemaloniau, 
kai tokie skolininkai pasi
traukia Iš gyvųjų tarpo.Mūsų 
pačių kaltė, kad pe rUgal to
kiais pas įtik ėjome o Bet Ir 
vėl,, juk lietuviai esame am
bicingi žmonės.O juo labiau, 
kai pasijuntame kur nors ne
pasitikėjimą. Kaip pvz.,ra
šo prenumeratorius, gavęs 
paskutinį paraginimą susi
mokėti apie 25 dol. skolą: 
”... nuo tamstų gavau laiš
ką su nuvertinimu manęs Ir 
daugiau prašau ~ laikraščio 
nesiuntinėti, gavęs praneši
mą, Išplikau money orde
rį". Atrodytų, lyg teks pre
numeratorius nebūtų gavęs 
prieš tai', jokio priminimo? 
Yra įvairiausių pasiaiškini
mų Ir vis tik apsigynimui 

dirbo Ir kovojo už Lietuvą Ir 
buvo lojalūs Lietuvos val
džiai, bet kadangi jie buvo 
ne lietuvių kilmės, todėl ne
būtų tikslu juos vadinti tik
rais lietuviais.

Jei K. Lukas sakytų, kad 
Steponas Rusteika Ir Bruno
nas Štencells nebuvo geri 
Lietuvos piliečiai, tuomet 
jau būtų jų įžeidimas Ir tada 
tektų stebėtis, jei kai kas Ir 
užsigautų už tai.

Kadaise Ir aš girdėjau 
žmones kalbant Kaune, kad 
B. Štencells esąs vokiečių 
kilmės, o apie S. Rusteiką 
man teko šiek tiek sužinoti, 
kai atostogų metu nuvykau 
pas savo dėdę, kuris gyveno 
Stonaičiuose, Kurtuvėnų pa
rapijoje. Netoli Stonaičių 
buvo didelis, su gražiais

savo ambicijos. Jeigu skola
yra užsimokama, tai ne
svarbu kokie yra pasiaiški
nimai dėl jos atsiradimo. 
Tačiau, kaip reikėtų elgtis 
su tokiais, kurie žadėdami 
susimokėti, vlstlek lieka 
skolingi Ir tą savo skolą pa
didina Iki tekios sumos, kad
toliau, atrodo, lyg nebepa-
Jėgūs susimokėti. Nors jie, 
žiūrėk, kituose atvejuose, 
elgiasi neslaurlau už tuos, 
kurie reguliariai prenume
ratą apsimoka.

Šiandieninė lietuviškų 
laikraščių padėtis yra ap
gailėtina. Daugelis mūsų 
tautiečių, nežiūrint luomo 
Ir užimamų vietų, nesupran
ta laikraščių būklės. To
kiems svarbu, kad laikraš
tis ateina, jo laukia Ir net 
priekaištauja dėl pašto pri
statymo netobulumo, bei 
reiškia nepasitenkinimą jo 
turiniu. O kai prireikia pa
mąstyti apie prenumeratos 
skolą, lengvai pasiteisina 
prieš savo sąžinę. Atrodytų 
taip, kaip anais senais lai
kais Lietuvoje paslklrtus 
medį Iš miško — ne vagystė 
— miškas valdžios *.

Kas kalbėta apie prenu
meratą, tą pat galima būtų 
kalbėti Ir apie skelbimų pa
dėtį. Laikraščiui yra sko
lingi įvairūs lietuviai ko
mersantai, neišskiriant Ir 
medicinos daktarų bei or
ganizacijų. Berods, neatsi
skaitė KLCT veikusiųjų ke
lių skyrių kasininkai. Žino
ma, jie supranta įslsenėjlmą; 
bet laikraščiui jokie skoli
ninkai nebus niekad pamirš
ti...

Pravartu būtų tarti keli 
žodžiai Ir apie mandagumo 
principą. ”NL” skelbia pusę 
prenumeratos kainos nau
jiems skaitytojams už pir
muosius metus. Daugelis 
lietuvių, pasinaudodami šia 
nuolaida, laikraštį užsisakė 
Ir po metų atsinaujino. Bet 
yra Ir nemandagumo žymių, 
kai skaitę laikraštį metus 
laiko, pas įgalil net pašto 
ženklo pranešimui, kad to- 
itau laikraščio neskaitys. 
Taipogi, tą patį reikėtų pa
sakyti Ir akcininkams, ku
riems laikraštis Ilgus metus 
siuntinėjamas buvo veltui. 
Paskutinieji akcininkų susi
rinkimai padarė nutarimą, 
kad siuntinėti veltui latkraš- 
tį tiems, kurie turi pilną 
charterlu leistą 50 akcijų 
skaičių.

Taigi, visais suminėtais 
atvejais "NL" nekaltina o tik 
Išsiaiškina. Kaltinti savo 
tautiečius ar kitus laikraš
čius, kartu yra savęs apsi
kaltinimas. "NL” Irgi ati
tenka dalis to blogio, pasi
reiškiančio pas mus , lietu
vius. P r. Paukšta lt Is 

trobesiais Kybartų dvaras, 
kurio savininkas buvo Rus
teika. Mano dėdė su Rustei
ka buvo geri bičiuliai, nes 
abu buvo bajorai Ir todėl su
sitikę visuomet kalbėdavo 
lenkiškai aiba rusiškai.

Kartą, kai dėdė pasakojo 
apie Rusteiką, aš, prisimi
nęs, kad mūsų vidaus reika
lų mlnlsterls yra Rusteika, 
paklausiau dėdę, ar jis nėra 
šio Rusteikos giminaitis. Į 
tai dėdė atsakė: "Taip. Jis 
yra Iš čia kilęs Ir yra mūsų 
kaimyno Rusteikos brolis, 
kuris dažnai atvažiuoja į 
Kybartus paviešėti Ir dėl to 
mūsų kaimynas labai di
džiuojasi, turėdamas brolį 
mlnlsterį". Grįžęs tėviškėn, 
paklausiau apie tai savo bro
lių, kurie Irgi tai patvlrtl-*

l~ PANORAMA
PRELATAS JURAS -

Praėjusią vasarą du žy
mūs prelatai - Pranciškus 
Juras Ir Jonas Balkūnas, abu 
Apaštališkieji P roto-nota
rai, bendrai turį daug nuo
pelnų Katalikų Bažnyčiai Ir 
tėvynei Lietuvai, už nema- 
žesnlus nuopelnus Ir Lietu- \
vos Pranciškonų provincijai, 
Pranciškonų generolo Tėvo 
Konstantino Koše r buvo abu 
priimti į Mažesniųjų Brolių 
Ordiną garbės nariais.

Oficialus jų įvilkimas į 
pranciškoniškus abitus įvyko 
1975 m. rugplūčlo 21 d.Ken- 
nebunkporte vienuolyno kop
lyčioje .

Šiomis eilutėmis - saki
niu ar kitu - norisi užsimin
ti apie garbės pranciškoną 
prel. Pranciškų Jurą, kurio 
asmenybė man buvo Ir tebė
ra labai patraukli.

Jis gimęs 1891 m. birželio 
16 d. Brldų km.Šiaulių apskr. 
būdamas 21 m. jaunuoliu pe r- 

Prel. Jonas Balkonas, P.A. Prel. Pranciškos Juras, P.A.

no.
Bet dabar kai kas rašo, 

kad S. Rusteikos kilimo vie
ta esanti kažkur apie Tel
šius. Žinome, kad kai kurie, 
vadinamieji dvarponiai,turė
jo Lietuvoje net po kelis 
dvarus. Tai galimas daiktas 
kad Rusteikai Irgi turėjo ne 
tik tą vieną Kybartų dvarą... 
Dėl to dabar yra sunku su
žinoti tikslią jo kilimo vie
tą.

Bet tai mums Ir nėra taip 
jau svarbu Ir užtenka to,kad 
mes žinome, jog Steponas 
Rusteika buvo geras pilietis, 
daug dirbo, kovojo ir kentė
jo dėl Lietuvos ir todėl mes 
neturime jo niekinti, bet 
priešingai turėtume su mei
le Ir pagarba apie jį kalbėti 
bei rašyti, nors jis Ir būtų 
ne lietuvių kilmės.

Manau, kad K. Luko vadi
nami netikrieji lietuviai,kaip 
S. Rusteika, B. Štencells Ir 
kiti nusipelnę Lietuvai yra 
mums daug brangesni, negu 
šio krašto pažangieji lietu
viai, kurie tarnauja mūsų 
priešams ; negu bolševiko 
Kapsuko kariai, kurie kovojo 
prieš savo brolius už Krem
liaus Interesus; negu sužvė
rėję stribai, kurie Išdavinė
jo Ir žudė laisvės kovotojus; 
negu tie blaurūs skundikai, 
kurie skundė okupantams 
patriotus; lietuvius, dėl ku
rių kaltės buvo nužudyti 
tūkstančiai lietuvių, įskai
tant mano dėdę Ir brolius ; 
Ir negu tie Kremliaus patai
kūnai bei e nke ve distal, ku
rie šiandien persekioja, te
rorizuoja Ir žudo mūsų bro - 
liūs pavergtoje Lietuvoje.

Rokas Petkevičius 
Lewiston, USA

GARBĖS PRANCIŠKONAS

skrodė Atlantą Ir atsidūrė 
Amerikoje. Tačiau čia, šia
pus Atlanto, nepasiklydo tarp 
didmiesčių dangoraižių, bet 
Ieškojo tie saus Irlalmėn ve
dančio kelio Ir jį, tą kelią, 
surado.

Amerikoje jis siekė kunl-
gystės Idealo Ir jį pasiekė. 
Ameriką P. Juras pasiekė 
1912 m., o kunigu įšventintas 
1922 m. Taigi, dešimčiai 
metų praslinkus šio jo j aukso, 
šaly. Kodėl taip Ilgai moky
tasi? Todėl, kad buvo su
tikta gyvenime Ir moksle 
įvairių kliūčių.Svarbiausioji 
Iš tų kliūčių - susirgimas 
džiova. Vienok, viskas buvo 
nugalėta, ne tik balsi džiovos 
Ilga, bet Ir kitos - kltoklau- 
slos kliūtys svetimame 
krašte.

Nežiūrint sunkių Ir vin
giuotų gyvenimo aplinkybių, 
prel. Pr. Juras jau yra be
baigiąs 85 - tuosius amžlausi

ATSIRANDA IR IŠGAMĄ

Tėvynėje Lietuvoje Ir mes 
galėjome džiaugtis Ir net 
pasldlžluotl savo muziejais 
Ir net paminklais. GI Išei
vijoje, kol neturėjome ati
tinkamų patalpų, tai neturė
jome galimybės kur pasika
binti net būtiniausio paveiks
lėlio. Bet laikui bėgant, at
sirado įvairių patalpų su 
įvairia paskirtimi.Gan veik
li Hamiltono lietuvių kolo
nija, šaulių kuopos Iniciaty
va, papuošė Jaunimo Centro 
salę kunigaikščių, buv. p re
zidentų Ir kitų žymūnų port
retais. Kaip kad gražiame 
rugių lauke atsiranda kūka
lių, taip Ir Hamiltono lietu
vių kolonijoje atsirado vie
nas kitas Išgama, kuriam 

V-tos TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTES LĖŠU
TELKIMO KOMITETAS rengia loteriją. K vie
piami visi lietuviai aktyviai įsiįungti/ir lai - 1
meti/ j Si<J kilniu tikslą loteriją.

LOTERIJOS DOVANOS:

1. 1976 Buick Century Special
2. Zenith spalvota TV — /dovanota Midland Saving-

Frank Zogas, pres./.
3. 7 savaitės atostogos Tabor Farm, Mich. 2 asm.

/Valdo Adamkevidiaus auka/.
4. Dailininko Murino tapyba /autoriaus dovana/.
5. Stereofoninė radio sistema — /Jono Evans ir sūnų auka/.

Ir dar 10 kitų vertingų laimėjimų.

Loterijos bilieto kaina—auka 10 dolerių.
Bilietų reikalais kreiptis į loterijos rengimo pirminin
ką Mr. John Evans, 6845 So. Western, 

Chicago, Illinois 60636. 
Tel. 737-8600.

Su pagarba
Jūsų

Domas Giedraitis, M.D.
Leių Telkimo P irmin inkas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

metus.. o klek per tą Ilgą 
amželį nudirbta Katalikų 
Bendrijai Ir savo tėvynei . 
Lietuvai, kas galėtų Ir he
aps akyti ? Dabruotasl Kris
taus Vynuogyno dirvonuose, 
lietuviškoj visuomeninėj 
veikloj, plunksnos b a ruošė- 
žurnalistikoj, labdaroj, lie
tuviškų knygų le Idyboj / jų 
Išle Idęs pe r 40 pavadinimų/, 
" Alkos ’’ muziejaus kūrime 
Ir 1.1.

Pasaulio muziejai Ir me
no galerijos yra užpildyti 
gražiausiais meno kūriniais, 
kurie sutelkia žmogui dvasi
nio pasitenkinimo.

Dabar dar grįžkime prie 
pranciškoniškos prel. Pr. 
Juro garbės narystės. Jis 
pranciškonus šelpė Ir jų 
veiklą rėmė dar Lietuvoje, 
Kretingoje pastatydamas 
pranciškonų kilę rlkų novlcl- 
jato namus, įkūrdamas ten 
spaustuvę Ir padovanodamas 
pranciškonams kinemato
grafo mašinas .GI Amerikoje 
prel. Pr. Juras savo lėšomis 
Išleido pirmąjį Šv. Pranclš- 
kaus Varpelio numerį Ir 
pranciškonams pe rle Ido 
’’ Darbininko " leidimą su jo 
spaustuve.

Įvykusiose Iškilmėse Ken- 
nebunkporte praėjusią vasa
rą du garsūs prelatai Juras 
Ir Balkūnas prie altoriaus 
nusiėmė Apaštališkųjų Pro- 
tonotarųkryžius Ir nusivilkę 
prelatų drabužius buvo ap
vilkti paprastais Šv. Pran
ciškaus atgailos rūbais.

Čia pat pažymėtina, kad 
prel. Pranciškus Juras dar 
klebonaudamas troško būti 
pranciškonu. Jau buvo prl- , 
Imtas į novlncljatą, bet tuo
metinis Bostono kardinolas 
liepęs palaukti dar vienerius 
metus. Paskui kilęs karas, 
kardinolas miręs Ir taip jo 
troškimas Iki šios dienos 
nebuvęs įvykdytas.

Dabar gi,įsikūnijus trokš
tamam Idealui, linkėtina 
Pranciškui Jurui sėkmingai 
žingsniuoti savo dangiškojo 
Patrono, Šv. Pranciškaus 
Aslžlečlo pramintu keltu.

Pranys Alšėnas

šis gražus užmojis ne prie 
širdies Ir stengiasi tuos pa
veikslus sužaloti. Mes gerai 
dar prisimename, kaip kaž
kada, laike tam tikrų kon
certų, buvo pašalinta nuo 
scenos lietuviška trispalvė. 
Bet tie asmenys jau pasi
traukė Iš lietuvių tarpo Ir 
nukeliavo užmarštin. Bet Ir 
šie Išgamos gali pasitraukti 
Iš lietuviškų salių Ir lietu
vių bendruomenės. GI jų pa
sitraukimo, tikriausiai, nie
kas ne apgailestaus Ir nieka
da jų nepaslgęs.

H-tls
Hamilton, Ont.
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Į Don.BALTRUKONIS

Pulki šoklų muzika aidėjo 
per galingus garsiakalbius, 
Išdėstytus atitinkamose vie
tose. Masinė kompozicija 
T, Petrelklo, muzika R. Ra
ce vlč lauš Ir M.Tamošiūno.

VT Dalls - Draugystės rate
liai.

ŠI programos dalis buvo 
skirta svečių kolektyvams Iš 
broliškų respublikų. Balta
rusių liaudies šoklų kolek
tyvas atliko "Rato kadrilį". 
Šiai respublikai atstovavo 
du Vitebsko rajono ansamb
liai. Toliau sekė du Latvijos 
liaudies ansambliai, abu Iš 
Rygos, atlikę "Vadžių šokį". 
Jų uniformos buvo gan pil
kos Ir neįspūdingos.

Pasirodė net 4 kolektyvai 
Iš Moldavijos. Jlę jau žymiai 
įspūdingesni tiek savo ap
ranga, tiek šoklų technika. 
Jie savo charakteristika la
bai primena bulgarų šoklus, 
kuriuos teko matyti Expo 
metais Montrealyje.

įvairiomis kryptimis. Pa
žymėtina, kad visi orkest
rai dėvėjo vis kitokią uni
formą. Ypač moksleiviai Ir 
pavyzdiniai orkestrai. Jie 
dėvėjo /Š. Amerikoj pavyz-f 
džlu/ įvairius spalvotus 
švarkus, spalvotas kelnes 
Ir aukštas kepures, kiekvie
no orkestro vis kitokias. 

Jiems dirigavo R. Tikrai, mūsų akis džiugino 
precizinė orkestrų žygiuotė. 
Ėjo grodami vieni pro kitus 
Ir vis kita kryptlml.Nuosta- 
bu, nuostabu...

IV Dalis - Gaudžia trimitai.

Čia jau grynai pučiamųjų 
orkestrų masiniai pasirody
mai. Pirmiausia nuskamba 

ikslelvlų orkestrai. Jie 
atliko "Moksleivišką siui
tą". Po to juos sekė profesi
niai orkestrai, atlikdami 
'Tarado maršą" Ir "Šokį su 
kardais ", 
Balčiūnas.Toliau profesiniai 
Irpavyzdlnlal orkestrai kar
tu atliko fragmentą Iš E. 
Balsio "Eglė žalčių karalie
nė ", diriguojant Č.Šidlaus
kui. c

Po jų kariški orkestrai 
atliko B.Dljevo "Talkos sar
gyboje " Ir pagaliau visi or
kestrai sugaudžia J.Galžaus-. 
ko fantaziją lietuvių liaudies 
temomis "Augo girioj ąžuo
lėlis",kurią dirigavo E .Bra
zauskas. Mūsų kairėje, sta
diono gale, ant elektroninės 
lentos sušvyti kiekvieno at
liekamo dalyko titulas.

Visą publiką sukėlė B. 
Dvariono "Šventinis mar
šas ", diriguojamas A. Ra
dzevičiaus. Šiuo metu visi 
orkestrai pajudėjo žygiuoti dėme panašius žingsnius

Rusų respublika buvo la
bai skaitlingai atstovauta Iš 
Oriolo s rities dvejais kolek
tyvais. Jų drabužiai Ir šoklų 
technlkabuvo gana Impresy- 
vūs. Pažymėtina, jog rusės 
dėvėjo carinių laikų elegan
tiškas sukneles. Jie atliko 
"Oriolo nėrinius".

Toliau sekė jau grynai 
lietuviški šoklų kolektyvai. 
Visą stadioną užpildė vien 
tik vyriški vienetai, surink
ti Iš visų Lietuvos rajonų. 
Jie nepaprastai įspūdingai 
atliko " Pakeltkojį ". Visas 
stadionas nutratėjo, kai jie 
unisonu sumušlnėjo medinė
mis klumpėmis. Galima buvo 
atpažinti kiekvieną rajoną Iš 
jų atskirų spalvotų drabužių.

Po vyrukų sekė masinis 
me rglnųkolektyvų pas l rody- 
mas. Na, jos jau buvo žy
miai puikesnės savo drabu
žiais. Akys raibavo nuo 
spalvų gausumo. Jos gražiai

V Dalis - "Pasilinksmini
mas.

Iš kairės pusės* Išilgai 
stadiono, ėmė vikriai judėti 
eilės pramoginių šoklų ko
lektyvų. Šauniai apsirėdę 
vyrukai su juodais frakais Ir 
liemeningos Ilgakojės mer
ginos su trumpais sijonu- atliko "Blezdingėlę." - kom- 
kals o taip pat Ir Ilgom ba,- pozicija J. Lingio, muzika 
llnėm suknelėm kerėjo pub
liką savo estetiniais šoklų 
judesiais. .. i

Daugelis Iš žiūrovų prisi
minėme savo jaunystės die
nas, kuomet mes patys ban-

J. Švedo.
Po jų mišrūs kolektyvai 

atliko " Rugučius ", Labai 
puikiai nuskambėjo A. Bra
žinsko sukurtas . dalykas 
"Ant kolūkio lauko". ŠI dalis 
užbaigta "Audimėliu" muzl-

"9 > . •
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APIE dailųjį čiuožimą
R AŠO: ‘B. STUNDŽIA
S .

Baigęs Marijampolės gim
naziją V.Ignaltls Išvyko stu
dijuoti teisės į Kauną. Ten

Ne vienam teko stebėti 
žiemos olimpiados rungty
nes. Gėrėjomės slidininkų 
greitumu,ledo rutulio įtemp- apsigyvenęs, įstojo į LGSF 
tomis rungtynėmis Ir čiuo
žėjų sparta. Gal ne vieno 
dėmesį atkreipė Ir dailusis 
čiuožimas savo grakštumu, 
nepaprasta čiuožimo tech
nika Ir menišku išpildymu.

Kalptlk pas įtaikė,kad kal- 
mlnystėje, Toronte,apsigy
veno V. Ignaitis .buvęs Ilga
metis Lietuvos dailiojo čiuo
žimo meistras. Taip vieną 
kartą jis pasipasakojo apie 
savo nueitą kelią toje sporto 
šakoje, apie dailųjį čiuoži
mą prieškarinėje Lietuvoje
Ir apie tą sporto šaką bend- £ 
ra L

Galima sakyti, kad dailu
sis čiuožimas kilo Iš flgūrl- 
rlnlo čiuožimo. Taip buvo Ir 
Lietuvoje . Buvo ge rų čluožl- 
kų, bet dailusis čiuožimas 
pas mus bevelk neegzlsatvo.

V. Ignaltį paskatino domė
tis dailiuoju čiuožimu brolis 
Andrius Ir vyresnis draugas 
A.Llūdžlus, dabar gyvenan
tis Hmlltohe, Cftt.

Didelį įspūdį pal Iko at- 
mintyje Sonia Henle, Norve
gijos žvaigždės pasirodymas 
1928 m. Ir K. Schelfert 1931 
metais.

klubą, o čiuožti teko eiti į 
LFLS čiuožyklą. Vienas Iš 
tuometinių greito čiuožimo 
meistrų Ir čiuožimo propo- 
guotojų Inž. Bulota sutelkė 
galimybę naudotis LFLS 
čiuožykla Ir be to paskatino 
dirbti Ir tobulintis. Ir buvo 
dirbta nemažai, maždaug po 
5-6 valandas kasdien.

Laikas nebuvo eikvotas 
veltui ; 1931 m. V. Ignaitis 
laimėjo Lietuvos jaunių dai
liojo čiuožimo pirmenybes,

V. Ignaitis pirmas ii kairės, pasita. 
rime su R.J, SimcnaviSium ir dr. A, 
Pacevitium L ietu viiį F on do reik a-

ka V.Paltanavičiaus,kompo
zicija J. Lingio.
VU Dalis - Finalas

Visą didžiulę stadiono 
aikštę užpildė visi šoklų ko
lektyvai tiek Lietuvos, tiek 
svečių. Na Ir prasidėjo tra
dicinis pabaigtuvių šokis 
"Suktinis". Visa didžiulė šo
kėjų masė pajudėjo pagal E. 
Balsių sukurtus muzikos 
akordus. Vėl nusipelniusio 
lietuviško liaudies šokio 
meistro L. Lingio masinė 
kompozicija. Moldavų, bal
tarusių, latvių Ir nišų šokė
jai puikiai atpylė šį llet.uv.tš- 
kį šokį su nemenkesnių tiks
lumu Ir technika, kaip Ir 
mūsų šokėjai. Ūžė, virė, ban
gavo margaspalvės šokėjų 
masės, atllkdamos šį pulkų 
lietuvių liaudies šokį, už ku-

rlo kompoziciją J. Lingys 
buvo nepaprastai pagerbtas 
tiek šok ėjų, t lėk vadovybės.

Pagaliau šis nuostabus 
reglhys, kaip Ir viskas pa
saulyje , tu rėjo pas Ibalgtl, ta
čiau šokėjai dar Ilgai susi
kabinę raąkomls virė,narstė 
įvairius užbaigos ratelius 
jau savos kūrybos...

Šiai masinei šoklų de
monstracijai pasibaigus, 
prasidėjo oficialūs nuslpel- 
nuslųmeno meistrų Ir vado
vų pagerbimai. Visi kompo
zitoriai bei dirigentai buvo 
Iškviesti į tribūną, prista
tyti publikai Ir apvainikuoti 
ąžuolo lapų vainikais.

Mūsų visų nustebimui, 
stadiono dešinėje atsiveria 
vartai Ir įjoja šaunūs Lietu
vos raiteliai. Jiems šuoliais 
apskrldus stadioną, įrieda 
karietos, traūklam'os ristų 
žirgų. Į jas pasodinami visi 
Iškilūs programos vadovai 
bei nusipelnę meno žymūnai 
Ir vežami ratu aplink sta
dioną, ūžiant Ir plojant šim
tatūkstantinei miniai. Darant 
antrą ratą, grupė jaunuolių, 
programos atlikėju, sustabdė 
karietas Ir pačiupo ant rankų 
jose sėdinčius celebrantus. 
Po to jlę buvo pasodinti ant 
aukštų sostų, kuriuos jau
nuoliai Iškėlė ant savo pečių 
Ir taip nešini bėgo aplink 
stadioną. O kas darėsi pa
čiame stadiono viduryje. Te n 
kiekvienas rajonas kilnojo lr( 
mėtė į padanges savo myli
mus Ir gerbiamus mokyto
jus bei meno vadovus.

Ugal, vai Ilgai dar vis 
publika šaukė Ir plojo šau
niems programos atlikėjams 
bei jų vadovams. Ir pasta
rieji vis plojo Ir 
mums atgalios.

Pagaliau pamažu 
v Iskas. Ne no rom Is
jie pradėjome judėti prie Iš- 
ėjlmų. Ne lengva buvo susi
gaudyti savo grupę Ir gimi
nes tokioje žmonijos masė
je. Vargais - negalais vieni 
kitus susimedžioję, traukia
me įvairiomis priemonėmis 
į savo bazę. Atgal važiavome 
jau kitu ruožu, skersai Nėrį, 
Vilnelės pakrante Ir kita pu
se Gedimino kalno.

Greitai paskutinė vakarie
nė U’ jau teliko tik kelios va
landėlės Vilniuje...

mojavo

aprimo 
mes Ir

o ‘sekančiais metais - vyrų. ■ 
Meistru Išbuvo 12 metų. 1937 
Ir 1938 metais laimėjo Pa
baltijo pirmenybes,© 1937 m 
Tnnsbrucke Aust rijoje-pasau
lio studentų olimpiadoje, Iš
kovojo 5-tą vietą. Tai buvo 
nemažas laimėjimas, nes 
pirmose vietose buvo Ir pa
saulio čempionų.

Sekė tobulinimasls.l937m. 
, su kitu meistru L. Zelkuml 
stebėjo Prahoje pasaulio 
dailiojo čiuožimo pirmeny
bes ; 1938 m. Berlyne vyku
sios jaunių pirmenybės irgi 
nebuvo praleistos ; 1938 m« 
buvo pasiųstas dar pasito
bulinti į Berlyną.Ten dviejų 
prityrusių mokytojų prie
žiūroje teko nemažai padir
bėti Ir daug ko Išmokti.

Iš šono žiūrint,atrodo.kad 
Čiuožėjai viską lengvai at
lieka, bet Ištlkrųjų grožiui * 
Išgauti reikia nemažai ir jė
gos pavartoti. Iš kitos pusės 
dailiajame čiuožime, grei
čio, jėgos Ir plofo atžvilgiu, 
yra didesnė galimybė pasi
reikšti,negu*, sakysime, ba
leto šokėjui scenoje.

1936 metais V.Ignaltls įs
teigė čiuožimo mokyklą Ir 
kiti Lietuvos miestai,norė
ję pasitempti dailiajame 
čiuožime,- .vis kviesdavosi 
parodyti dailiojo čiuožimo 
meną. Sunku buvo visur pri
būti, todėl reikėjo daugiau 
čiuožėjų. Jau 1939 metais 
mokykla turėjo, apie 300 
mokinių. Buvo pradedančių 
Ir pažengusių klasės. Inst
ruktoriai- mokykloje buvo 
G. Vdkletaltytė, L. Zelkus 
ir V. Gegeckas. Be mokyk
los, dar teko dėstyti apie 
dailųjį čiuožimą Kūno Kul
tūros Institute.

Užklaustas apie spaudos’ 
darbą, V. Ignaitis prisipa
žino, kad buvo paruošęs apie 
dailųjį čiuožimą vadovėlį, 
kurį Kūno Kultūros Rūmų 
komisija gerai įvertino, bet 
dėl prasidėjusio karo re bu
vo Išleistas. Tik dalis buvo 
Išspausdinta ’’ Fizinis Auk
lėjimas " žurnale.

Kokie buvo mokyklos Iš
kilesni čiuožėjai ? Jų būta 
visa eilė, kuriuos teko pa
rengti: Alšėnas, Guzlkaus- 
kas, Puodžiūnas, T. Ir L. 
Klimavičiūtės. Jų dalis Ir 
dabar dar Lietuvoje čiuožia.

Iškilesni čiuožėjai Lietu
voje buvo L^elkus,V. Gegec
kas, Lelkuvlenė, Jungferle- 
nė, M loke vlč lūs, Paplaus
kaitė Ir kiti.

Atvykęs į Kanadą, .V.Ig
naltls pakliuvo į " Branfford 
Figure Skating Club", ku
riame buvo profesionaliu, 
mokytoju. Klube dirbo apie 
3 metus Ir parengė nemažą 
skaičių mokinių. Be to tek
davo paruošti pirmenybes.

V.Ignalčlo nuomone, pas
kutinė olimpiada Innsbrucke 
parodė,-kad dailusis čiuo
žimas )j:lek pavieniui, tiek 
poromis, y ra pasiekęs vir
šūnę. Jam teko stebėti eilę 
pasaulio pirmenybių, todėl, 
kaip ekspertui, nesunku yra 

s daryti palyginimą.
Negalvokite, kad V. Ig

naitis visą laiką tik čiuožia. 
Dirbo bendruomenėje, lie
tuviškoje šeštadieninėje rrio- 
kjkloje, Tautos Ir Kanados 
L le tuvių Fonduose, buvo 
tautinių šoklų Ir dainų gru
pės vadovu. Keletą metų 
mokė čluožlmo.lr „lietuvių 
valkus Rodney,Ont. Be to 
Išaugino dvi šaunias, gražiai 
lietuviškai kalbančias duk
ras. Pagal specialybę tei
sininkas, Kanadoje pasidarė 
tabako augint oju. Laisvalai
kiu daug skaito Ir dar spor
tuoja.

3 psi

3
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
RŪTOS IR L ELI J OS

S.Pranckūnas

Dažnas skaitytojas geriau
siai prisimena Praną Ens
kaltį, kaip vieną Iš aktyviau
sių esperantininkų anais, 
mūsų nepriklausomybės lai
kais. Enskalčlo propaguoja
ma Ir jo puoselėjama espe
ranto kalba be l Iš tos kalbos 
Išve rstl rašiniai dažnai pa
sirodydavo anuometinė
je mūsų spaudoje.

Skautai Ir skautiškuoju 
gyvenimu be s įdomintieji, pa
žysta Enskaltį, kaip buvusį 
Ir esantį aktyvų skautą. At
vykęs su šeima į Kanadą, 
1959 m., atgaivino, keletą 
metų leido Ir redagavo 
’’Skautų Aldą”./Įdomu, kad 
mūsų Lietuviškoji Enciklo
pedija nepastebėjo to fakto/. 
Įvairius spausdintus Ir nau
juosius leidinius sekąs 
skaitytojas, gali tik stebėtis, 
kad P.E nskaltls, suorgani
zavęs Hamiltone ’’ Rūtos ” 
leidyklą, nemažai Išleido 
įvairaus pobūdžio Ir įvairios 
apimties leidinių.

O apskritai, spauda besl- 
domįs Individas, pažįsta P. 
Enskaltį,kaip rašytoją. Šio
mis dienomis kaip tik pasi
rodė naujausias Ir jau tre
čiasis jo kūrinys. Tai skau
tiškų temų apysakų rinkinys, 
pavadintas ’’ Rūtos Ir Leli
jos”. Pirmasis P.Enskalčlo 
novelių rinkinys " Širdis 
plazda ” buvo Išleistas 1938
metais,o antroji atsiminimų 
pynė "Audra eina” pasirodė mo mintys

vadovaujamos ” Llthuanlca 
Graphics”.

Leidinys paruoštas K. Ši
monio, Astos Grlnytės, A. 
Trumplcko, A. B rak o, B. 
Povėli piešiniais Ir keliom 
nuotraukom, Ištisai vyrau
ja skautiškam temom. Au
torius, pradėjęs nuo jaunes
niojo skauto gyvenimo poka
rinėje Vokietijoje, veda įdo
miais nuotykiais Ir baigia 
skauto vyčio gyvenimu Ka
nadoje. Veikalas perpintas 
ne tik įdomiais nuotykiais, 
bet juose atsispindi Ir ryš
kus Idėjinis skautų gyveni
mas. Ten trumpose apysa
kaitėse gyvai rašoma apie 
gerus darbelius, apie Išky
las, stovyklas, Įžodžio da
vimą Ir tuo pačiu įpinama Ir 
Lietuvos senovė, su besi
veržiančiu priešu kovoję 
mūsų kunigaikščiai.

Iš P. Enskalčlo trumpų, 
labai kondensuotų, auklėja
mą gėrį skatinančių apsaky
mą, dvelkia nuoširdus pasa
kotojo atvirumas.Sekant au
toriaus vedamą mintį, jo 
puoselėjamas gero elgesio 
apraiškas, tiesiog jaučiasi 
jo noras pe rduotl visą kas 
gera, kas gražu Ir kas kilnu. 
Ypač autoriaus diegiama ar
timo me U ė, pavyzdžio ve rtas 
skautiško jaunimo auklėji
mas Ir ten pat patiekiami 
vaiskūs tam pavyzdžiai.

Skaitant " Rūtas Ir Leli
jas”, matosi, kaip autoriaus 
atskle Idž lamos hum an Išku- 

bus įdiegtos ne
tik jo paties ten, nuotraukoje 
talpinantiems anūkams, bet 
Ir visam lietuviškai skaitan
čiam jaunimui.

Pranas Enskaltls, "Rūtos 
Ir Lelijos", 138 psl. Kaina 
$4, - Tiražas 500. Išleido 
"Llthuanlca Graphics", 373 
Carlton W., Hamilton, Ont.

( Is knygos - “Rūtos ir Lelijos'*)

PIRMIEJI PIETŪS

-Mama, ar mes turime kokį didesnį puodą? -
-Puodą?
-Taip, puodą. Mūsų skiltis šį savaitgalį ruošia iškylą, ir 

Gedas įsakė man parūpinti puodą.
-Nežinau, gal jums ir tiks: ten rūsyje yra vienas tarp 

tėvelio įrankių.
Berniukas greit nusirito į rūsį ir apžiūrėjo puodą.Tai 

buvo didokas geležinis emaliuotas puodas.
-Kaip tik mūsų skilčiai. Bus galima virti pietus 

septyniems..
ę S ' I . ■ ' Z 1 *•

1961 metais.
Imant į rankas paskutinį, 

skautiškais ženklais Ir tri
mituojančiu skautu papuoštą, 
kietuose viršeliuose įrėmin
tą leidinį, gaunasi malonus 
įspūdis. Tik toks skirtumas, 
kad ši knyga Išleista nebe 
Enskalčlo kū ryb Ingos los

JIS IŠĖJO NAMO

Netikėta žinia, lyg perkūnas iš giedro dangaus, 
nuaidėjo skautų šeimoje: “Skautininkas Stepas mirė".

Skaudžiai tai pergyveno visi skautai - jis buvo visu.® 
judinantis asmuo, veiklos motoras. Jis įdiegdavo nor. 
visiems dirbti, jis buvo visur: kur buvo reikalinga ir nebuvo 
kam - jis pats šoko ir atliko. Tačiau dar skaudžiau 
pergyveno kanklininkių būrelis. Jis jau buvo išaugęs į 
muzikinį vienetą ir išugdęs dešimtis kanklininkių. Jis savo 
gretose'glaudė ir skudutininkus su jų birbynelėmis ir 
švilpynėlėmis.

Milda, tai sužinojus, negalėjo sau vietos rasti. Ji buvo 
taip susigyvenusi su kanklėmis, nors ji būrelyje jau 
nedalyvavo, bet visuomet mielai pakankliuodavo. Jos 
gyvenime Stepas buvo giliai įbrėžęs skautišką žymę. Ji 
prisimena pirmąsias kanklių pamokas. Su kokia meile ir 
kantrumu jis aiškino, mokė kanklių muzikos.

-Ūkininko žagrės noragas neblizga, jei neariama, 
gėlininko gėlės nežydi, jei nerūpestingai auginamos, geležis 
netirpsta be aukštos temperatūros. Kaip gi kankl 
skambės, jei kanklininkas neturės joms meilės, -sakė 
Stepas.

Ji prisimena ir kitas su skautininku praleistas valandas, 
iškylas, sueigas, stovyklas... Be Stepo stovyklos laužai 
būtų nelaužai. Jo giedri nuotaika, jo smuikas, jo žodžiai, jo 
Mikės Švilpos laiškai...

Ji vaizdžiai prisimena ir savo skautininkės įžodį. Tai 
buvo netikėtai. Ji visai nesitikėjo kad vadovybė atkreips 
dėmesį: ji tik atlikdavo skautės pareigą. Tačiau kartą po 
lauželio skautininkas Stepas sukvietė visus skautininkus ir 
skautininkės į aikštelę ir, jiems sustojus ratu, pranešė:

-Skautininkių gretos šiandien padidėjo: turime naują 
paskautininkę - Mildą Valionytę...

Prisiminimai slenka vienas po kito * vaizdai keičiasi, 
tačiau visur ryškiai matomas Stepas.

Kartą skautės su skautininku dainavo: , ,. ■ , . • - • • '■ . '£>u 1

“Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, *’ ‘
Nepalik žilvičių vienų,
Be tavęs vakarai bus nuobodūs,
Be tavęs nebus sodžiuje dainų...“

-Tai tau, broli skautininke, -po dainos tarė Gailė.
-O ne, aš niekur nesiruošiu išeiti, nepaliksiu jūsų, 

-atsakė Stepas.
O tačiau jis išėjo. Šiandien jo jau nebėra. Baigė savo 

didjį žaidimą ir išėjo namo.
••••••

” Rūtos ”, bet sūnaus Jono 1976m.

pažibkime praeiti !
18: 

PIRMASIS LIETUVOS STATOTAS 
' /tęsinys/

10. JEI TARP DVARŲ UPĖ BUTŲ RIBA.
Jeigu tarp kokių nuosavybių vietoje ribos upė tekėtų Ir 

Ilgainiui pati pasuktų Iš senosios vagos kieno nors že 
mėn, tai vis vien ežia ar riba turi eiti pagal senąją va - 
gą, laikantis senojo kranto, o ta upe gali naudotis pusiau 
abi šalys žuvims gaudyti ir kitiems reikalams. O jeigu 
kas kaimyno skriaudai tyčiomis pe įkastų upę,o tas pa - 
šauktų jį dėl to teisman, tai teismas turi įsakyti,kad at
sakovas atstatytų upę po senovei Ir atlygintų nuostolius 
už bebrynus Ir visa kita.

19. JEIGU KURIE BROLIAI AR GIMINĖS,TURĖDAMI 
NE PASIDALINTĄ DVARĄ, PASIDALINTŲ JĮ TEISME IR 
RAŠTU PATVIRTINTŲ, TOKS PASIDALINIMAS TURI BŪ
TI LAIKOMAS GALUTINIU.

Taip pat nustatoipe,kad jei kurie tikrieji broliai ar ir 
tolimesni giminės, būdami pilnamečiai, turėtų bendrą ne- 
pas Idai Intą dvarą, o po to jį pasidalintų per teismą ir raš
tu patvirtintų, tat tas pasidalinimas turi būti teisėtas am- 
žlnąl. Bet jeigu tokį pasidalinimą padarytų ne prieš urė - 
dą, o bendrų savo bičiulių amivalzdoje Ir, raštu patvirti
nę, jo laikytųsi dešimtį metų, iki Įsisenėjimo laiko, tai 
toks pasidalinimas lieka galioti amžinai dėl Įsisenėjimo.

11. JEI KAS SAVU TVENKINIU KITO TVENKINĮ AR 
PIEVAS APTVTNDYTU.

Jei kas savo paveldėtoje žemėje valdytų visą upę, tai 
yra josios krantus Ir prie jos įrengtų užtvankas ar ma
lūnus Ir savo malūnais aptvlndytų aukščiau esančius kai
myno malūnus, tai nukentėjusysis turi paimti vlžį iš 
urėdo Ir su vižlu turi nuleisti vandenį, o apsemtajam at
lyginti nuostolius pagal pagrįstus įrodymus. O jeigu ap
tvlndytų pievą be sutikimo to, kieno ji yra, tai turi duo-
4 p si.

tl nukentėjusiajam vietoje ano kitą pievos plotą, jei jis 
su tuo sutiks. O jeigu nukentėjusysis su tokiu pakaitalu 
nesutiktų, tai atsakovas turi laikyti vandenį taip, kad 
pievai nuostolių nebūtų Ir kad neapsemtų kito,auk š č lau 
stovinčio malūno. O jeigu kas valdytų pusę upės ar net Ir 
visą upę Ir Išpiltų pylimą Iki svetimo kranto ar užtvindy
tų pievą be kaimyno leidimo, o šis sunaikintų pylimą, tai 
jam nereikės mokėti už smurtą, nes niekas negali be lei
dimo pylimą pilti svetimame krante ar padaryti tvenkinį .

12. JEI KAS BANDYTŲ PANAUDOTI SVETIMĄ KRANTĄ 
SAVO TVENKINIUI.

Taip pat, jei kas bandytų užtvenkti tvenkinį svetimame 
krante, ar svetimas pievas užtvindyti ar nušienauti, ar 
mišką kirsti, ar laukas suarti, tai taip pat turi tokį įspė
ti per vlžį ir uždrausti tai grasinant užstatu. Tokia byla 
turi būti sprendžiama ta pačia tvaika, kaip ankstyvesnla- 
me straipsnyje parašyta.

13. JEI KAS APSĖTŲ KITO LAUKUS JAVAIS , KAIP JIS 
TURI BUTT PER VIŽĮ ĮSPĖJAMAS, GRASINANT UŽSTA
TU, KAD IKI TEISMO NESUVEŽTŲ.

Taip pat, jeigu kas pasėtų javus svetimoje žemėje, tai 
tas, kuris tvirtina, kad tai jo žemė, turi paimti vlžį Iš 
Iš urėdo, kurio paviete gyvena, ir turi uždrausti jam, gra
sindamas užstatu mums, valdovui, Ir urėdui, kad anas 
ne vežtų tų rugių namo, o , nukirtęs juos, paliktų toje že
mėje iki teismo. O nustačius terminą, raitieji teisėjai l§ 
abiejų pusių turi atvykti vieton. O jeigu tas, kuris uždėjo 
draudimą, įrodytų tęsimui, kad atsakovas pasėjo javus jo 
ieškovo nuosavoje žemėje, tai irta žemė, Ir tie javaltu- 
rl likti jam. O jeigu atsakovas, nepaisydamas to užstato, 
nesulaukdamas ismo sprendimo, nukirstų tuos javus ir 

nusivežtų juos namo, tai jis turi sumokėti užstatą ir at- 
lyginti už javus. O jeigu kas sėtų savo žemėje, bet kitas 
jam draustų ir negalėtų teisme įrodyti, kad toji žemė 
yra jo, toks turi sumokėti tą užstatą mūsų, valdovo, iždui, i' 
o tam, kurto žemė, turi atlyginti visus nuostolius. O - | 
nuostoliais laikytina: jei kieno javai supūtų dėl draudlm 
juos vežti, arba taip pat tas, kuris parsikviestų raita’’ 
teisėją ir padarytų išlaidų dėl jo atvykimo, o savo pre 
tenzljų teisėtumo neįrodytų, tai jis turi nukentėjusiajam į 
sumokėti už tuos javus ir atlyginti nuostolius.

O štai yra užstatas : jeigu kas, peržengdamas ribą, pa-, 
darytų kam nuostolį tais, žemiau įvardytais atvejais, tai 
užstatas turi būti toks : mums, karaliui, šimtas rublių, o 
laikytojui - dvylika rublių. Bet jeigu būtų draudimas dėl 
ežių, tai užstatas turi būti mums, valdovui,dvylika rublių, 
o laikytojui tris rubliai.O uždraudimas dėl javų Ir pievų 
turi galioti iki šv.Kalėdų.
14. JEI KAS VALDYTŲ" ŽEMĘ TREJUS METUS, O KITAS, 
NESIKREIPDAMAS Į TEISMĄ, JAVUS NUKIRSTŲ AR NU- ? 
KIRSTUS SUIMTŲ’ AR PEŠTYNES SUKELTŲ AR ŽAGRE? 
SUKAPOTŲ.

Taip pat nustatome, kad jei kas ramiai valdytų trej’ 
metus kdlęlą žemę ir ją ramiai artų ir sėtų, o kitas, atėjęs i 
Į tą lauką, javus nukirstų ar nukirstuosius suimtų ir su- . 
muštų patį šeimininką ar jo žmogų, ar kurį kitą, ar jautį, i 
ar sukapotų žagrę, toksai turi sumokėti už smurtą dvylika 
rublių grašių, o mums, valdovui, tiek pat. Bet jei kas pa- 
imtų be peštynių, tai turi sumokėti nuostolius dvigubai, o J 
po to, jei panorės, galės teisme bylinėtis su valdytoju dėl 
žemės. O jei kas bandytų Iš kito atimti, bet tas kitas tai 
gintų Ir neduotų, tai turi būti teismas, Ir kas bus prlpažin- į 
tas kaltas dėl žemės, tas turės atlyginti už nuostolius Iruž J 
smurtą.

DEVINTAS SKYRIUS
APIE MEDŽIOKLĖS PLOTUS, GIRIAS, AVILIŲ ME -
DŽIUS, EŽERUS, BEBRYNUS, APYNYNUS IR SAKALŲ* ■ > 
LIZDUS. . *
L. JEI KAS NETEISĖTAI MEDŽIOTŲ KIENO MEDŽIOK - 
LĖS PLOTUOSE.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA M
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FILMU RXSAUXJE * NUOTYKIAI A. Lukošius

MAŽASIS PRINCAS

Valkams rašyti pasakas 
nėra lengva, nes rašytojas 
turi bandyti grįžti į savo kū
dikystės* ar vaikystės die
nas, stengtis jas perduoti 
tarsi gyvas. Įdėjus gUėsnę 
mintį, klek filosofijos, val
kams skirta literatūra gali 
stoti greta subrendusių ra
šytojų.

Prancūzų rašytojas, didikų 
kilmės Antoine de Saint - 
Exupe ry savo raštuose ypa - 
tingų dėmesį skyrė aviaci
jai. Gimęs 1900 birželio 
mėn. 29 d. Lyon, Prancūzi
joje, turėdamas 21 metus 
pradėjo pagrindiniai skrai
dyti. 1939 m. pastatė rekor
dų, skrisdamas per Atlantu. 
Vokiečiams užėmus dalį 
Prancūzijos n Pasaulinio 
karo metu, Išvyko į JAV Ir 
1944 m. Invazijoje jau daly-

Lemer, muzika-Frederick 
Loewe. ” Gyvatė žolėje” - 
šokio choreografija yra pa
ties šokėjo Bob Fosse.

Savo pasaulyje mažasis 
princas turėjo gėlytę, kurių 
kasdien reikėjo palaistyti, 
Matome jos žiede susiran
giusių žavių merginų,grakš
čiai bestmtkllnančlų. Ir dar 
mažajam princui savo pa
saulyje, kurį lengvai apei
davo, kasdien reikėjo valyti 
ugnlakalnlus,at rodą nč lūs 
kaip voverės uola. Bet jis 
panoręs pamatyti kitus pa
saulius, todėl * balandžiai jį 
atnešę į žemę, bet čia jis 
apsivylęs.

Pasiimkite savo mažuo
sius ar vyresniuosius Ir pa
st žū rėk [te filmo. Pagalvo
kite, kas norėta juo pasaky
ti.

PRIE S A VŲ
NAMŲ

KREh/l 
VE/ORoOž/a.1

( VIETOJE FELJETONO)

vavo amerikiečių pusėje.
1944 m. liepos mėn. 31 dle- LENNY
nų buvo naikintuvo nušautas 
virš Viduržemio jūros.

f- -i-
Be eilės kitų veikalų, jo 

į ’’ Mažasis princas” yra val-
, kiškai pasakiškas, kur pa-
, ■' grindinis veikėjas yra ma-
, žas berniukas. Yra įvairių
į gyvulių, šliužų, fantazijos,

pasakiškų elementų, o taip 
pat Ir gilesnės minties.Kny
ga yra Išve rsta Į e Hę kalbų, 
anglų kalbos vertimas yra 
puikiai Iliustruotas. Įdomu 
skaityti.

Pasakiškų ve Ik aliuką pa
versti filmu tikrai nelengva. 
Sunku, nes kaip gi parodyti

Klek yra malonus, žavus 
pasakiškai mįslingas, gai
vinančiai gaubiantis ” Ma
žasis princas”, tiek United 
A rtlsts Išle Istas filmas 
” Lenny ” yra atstumiantis, 
Išsigimėliškas, visas per
pintas blogyblnėmls minti
mis.

Paduotas didelis sųražas 
valdyblnlnkų, film įninku. Pa
grindinis filmo staytytojas 
David V. Picker. Gaminto
jas Marvin Worth. Rankraš
tis Julian Barry Ir eilė kitų.

Lenny yra buvęs toks ti
pelis, lyg komikas, lyg pa

Bevelk automatiškai kiek
vieną penktadienį atsirandu 
toje Paramoje.

Tai savas, mielas Ir bran
gus lietuviškas bankas, vi
sai neprlgulmlngas nuo kitų. 
Tai pirmutinis Iš pirmuti
nių.

Jame dirbantys tautiečiai, 
taipogi tokie mieli, savi, vi
si gražūs Ir apskriti. Man 
dalelsklm jų veidai atrodo 
net gražesni už Elzbietos, 
kurią nuolatos regiu ant to 
žalio, buvusio vIsagallo,Ka- 
nadlško dole rlo.

Tarytum koks magnetas 
mane tenai traukia, Ir tik
riausiai, dėl to, kad Ir ma
no jai bebelk apskrita su
melė čia yra pakinkyta Ir 
man, karts nuo karto, visai 
grynos naudos vis parvelka.

vėl lieku didžiai nustebin
tas.

Iš čia pat požemiuose įsi
kūrusios,gal dar svarbesnės 
lietuviškos "Institucijos", 
sekančio, taip sakant, ne- 
prlgulmlngo departmento, 
svetainės Lokys, girdisi 
kažkoks bildesys.

Žiūriu Ir aiškiai regiu: du 
dar ne visai prinokę jauni
kaičiai, čia pat pro mane, 
aukštyn laiptais net stenėda
mi,kažką tai k le ravo ja, t rau
kia, stumia, bevelk velka.

DIDVYRIŲ IŠSIREIŠKIMAI

” Aš pigiai savo laisvės neatiduos lūs - sušuko did
vyris Ir... vedė.

’’ Ve įkla duona, tinginio valgoma” - pamanė pUvū - 
zas, mesdamas centą į kepurę, ašarpjančlam, susi
traukusiam seniui...

dainuojančių gyvatę, pasa
kojančių lapę Irkt. Mažasis 
princas atskrenda Iškltų pa
saulių, pakeliui sustodamas 
kituose, nemažiau keistuose 
pasauliukuose.

Paramount filmų studija 
Išleido "Mažųjį princų" at
sainiai pagamintu filmu. 
Vaidintojai: Mažasis prin
cas - Steven Warne r, Kara
lius - Jos. Ackland, biz
nierius - Cltve Revlll, Isto
rikas - Viktor Spinettl, ge
nerolas - Graham Crowden, 
lakūnas - Richard K He y, gy
vatė-Bob Fosse, lapė - Ge
ne Wilder.

Mažasis princas spindi 
savo pasak Iškurnu, paslap
tingumu, vaikišku mįslingu
mu, naivumu, karališku Iš
didumu. Nuostabu, kaip ma
žas berniukas sugeba įsi
jausti. Geriausias yra gyva
tė / Bob Flsse / .Čia gyvatė 
yra parodyta, kaip didžiulis 
smauglys, Iš kurio staiga su 
princų kalbėdamas, paslve r- 
čla šokėju. Tas Bob Fosse 
gyvatiškas šokis su daina 
yra meniškas, begaliniai ori
ginalus, puikiausiai atliktas, 
viso filmo pažiba. Filme yra 
Ir kitų gražių dainų, muzi
kos.

"Mažojo princo" gaminto
jai Ir direktorius yra 
Stanley Done n. Rankraštis 
Ir dainų žodžiai - Alan Jay

s He įdėlis, narkotikų varto
tojas, per mikrofonus ba
ruose Ir kitus garsinęs ble
vyzgas, keiksmus, ne tik jau 
žinomus, bet Ir savo sugal
votus piktybiniu pa g r Indu. 
Į tokios rūšies bevertį fil
mų visai bereikalingai su
dėtas didžiulis pinigas.

Tai yra aiškus noras ga
dinti visuomenę, jai pakišant 
piktybines mintis. Supran
tamas, tai yra laisvojo pa
saulio -griovimas, taikiniu 
pasirenkant jaunuomenę Ir 
studentus.

Piktybė gali būti sėkminga 
gudrios apgaulės pagrindu. 
Čia tokiu panoro būti šiaip 
'geras artistas Dustin Hof
fman, vaidinantis Lenny. 
Jam talkina Valerie Perrine. 
Visuomenę Ir moralę ger
biantis asmuo, nesutiktų 
pasirodyti ekranuose tokio
je rolėje.

Tokios f Urnos yra uoliau
siai reklamuojamos bet gar
sinamos " paslaptingos ran
kos", kuriai talkina Ir fUmų 
"kritikai". Dedamos putotos 
pastangos šias f Urnas Iškelti 
Iki apdovanojimo filminė
mis premijomis.Stebėjai ei
lėse bestovinčius jaunuolius, 
studentus Ir laukiančius ga
limybės nuslpliktl bilietą į 
šių fUmų. Jie jau suklaidinti 
savo skaitomos spaudos bei 
radio ats U tepimų.

Aiškiai matau, kad tai kažr- 
kokia visai sužliugusi žmo
gysta r Atrodytų kaip Ir visai 
rimtos povyzos tautietis, net 
Ir į rimtesnį poną panašus . 
Ir paausiai net žUu šerkšnu 
pasidabinę.

Vienas Iš tų jaunikaičių 
maždaug vairuoja, o antra
sis, Iš paskos stumdamas, 
priduoda jėgos.

Ir vėl nejaukus nerimas 
perbėga, tikriausiai,Ir mano 
grlešnu kūnu. Bet argi aš čia 
turiu drebėti ? Ir dar prie 
savų Tautos Namų slenks
čio. Net šešerls metus Iš- 
vandravojūu kadaise pasau
liniame kare. Iš šautuvo 
vamzdžio paleistas kulkas 
be ve Ik s ugaudydavau. Ne, 
jokiu būdu ne... Taip štai 
diriguoja manoji praeitis, 
patirtis Ir taip turi būti.

"Žiūrėk, žiūrėk, Iš " Lo
kio" meta" - nusistebi šali
gatviu bepraelną tautiečiai.

Žvelgiu į vienus ir į kitus. . 
Nesuprantu nieko.. .Kaip tai 
meta... Man regisl, kad taĮ. 
t rauk la, stum la, a r te Is Inglau 
sakant, neša. Greičiausiai 
tai kokia ypatinga nelaimė

Aną dieną stovėdamas ei
lėje Ir žlūrau. Prie kasos 
langelio padėta visa krūva 
dar šUtos Ir be velk garuo
jančios, tik ką Išleistos kny
gos. Tai šios įstaigos gra
žus Ir pinigais kvepiantis 
Informacinis leidinys.

Vartau,tikrinu, viskas čia 
taip gražu. Daug nuotraukų. 
Visų tarnautojų veidai Irgi 
daugiau pasinešę į apskritu
mą. Malonūs, tiesiog kve
piantys aprašymai. Mand- 
rlos Ir riebios skaitlinės.

Pagaliau va... Ir Ilgiau
sias bendras, daugybės tau
tiečių, brangių asmenų var
dinis sąrašas.

Vedu akimis. Kas tai? 
Kur gi, pagaliau manoji pa
vardė? Tiek jau daug metų 
čia priklausau.Ir savo mar
kės, berods, neesu sugadi
nęs. Niekam nenusidėjau Ir bus įvykusi, ar šiaip rlm- 
neesu skolingas. Jaučiuosi 
pilnai sąžiningas ... "Tat 
tikri dvasios ubagai" - pa
galvojau sau.

Tikriausiai , kad suklydo 
tie šauniejlbanklnlrikal Ir aš 
štai dabar jaučiuosi kaip Ir 
niekam ne reikalingas, tiesiog 
Iš lietuviškos bendruome
nės Išmestas.

Pradedu kaip Ir garsiau 
nerimauti. Aplinkui stovin
tys tautiečiai jau Ir užuojau
tos žvUgsnlus Į mane meta. 
Ne juokais užsirūstinęs, 
pradedu Ir vėl Iš pradžios. 
Ir štai čia mano akys velk 
vietoje kaktoje sustingsta ...

Viršuje to brangaus tau
tiečių sąrašo, aiškiai didelė
mis raidėmis už rašyta: "Mū
sų mirusiųjų sąrašas"...

tesnls pavojus yra.

Greitai man švysteli min
tis Ir tuojau pat Imu susi
gaudyti. P r įeinu tokios Išva
dos. Tai tikriausiai, kad tas 
nelabasis " Lokys " po žie
mos miego bus nubudęs Ir 
šėlsta, siaučia. O mano tau
tiečiai, tikri, taip sakant, 
kraujo broliai, to siaubo 
pagauti sprunka, bėga į vi
sas šalis kaip beįmanydami, 
aišku, nepalikdami Ir grum
tynėse suklupusius, nega
linčius pabėgti savo drau
gus.

ĮVAIRENYBĖS
MOTERYS KOVOTOJOS

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATJ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAUPA DĖTI.________________________________________________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuonian A.A. Group)__________

susirenka kiekviena trečiadienį NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu? 
Yilkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambinu: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868. __________
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" Kas gi buvo Hltle ris, - mallorlus ’.... ” - atsiminė 
kažin kur akimis prabėgtą laikraštyje posakį ponia, 
kraudama ant savęs šiandien jau penkioliktą kosme -- 
tikos sluogsnį...

Arėjas Vitkauskas

įstojo kariuomenėn. Niekas jos 
nežinojo. Ji buvo geras karei
vis ir ji iškilo nuo eilinio iki 
puskarininkio ir paskui iki vir- tarė 
šilbs. Ji-net laimėjo raikštį už Kai Mafija atėjo į štabų, ji pa

sisakė ką padariusi ir ji pasakė 
jiems, kad ji buvo moteris. 
Kirą dieną ji grįžo į Klaipėdą. 
Jos noras keršyti buvo din
gęs”...

Toliau autorė duoda žine- 
dhį apie Rytų Prūsijos dakta- 
“ - -------, parašiusią "Septy

nis mėnesius Rytų Fronte Šo
feriu."

Šis anekdotas, "gerame žur
nalistiniame stiliuje,” žinoma, 
didesne dalimi arba ir visai tė
ra beletristika (tokių atveju 
niekas rankos nekelia koman
dai šauti. — ir panašios klai
dos šiame aprašyme...), bet j- 
domu rasti Amerikos laikrašti- 
ninkės užrašuose apie mūsų 
kraštą... (Beje, Pilviškiuose jo
kių rusų moterų, Petro Doro
ve žmonų, nebuvo. Tas rodo, 
kad korespondentė girdėjo tik

Žengti!"” jT tarė nustebus 
siems kareiviams.

Tamsta gali jį turėti." ji
• išsigandusiai moteriškei.

buvimą vienu iš penkių ge
riausių šaudytojų savo .pulke.

Pas Kauną buvo paimta be- 
laisvėn dvidešimt tūkstančių 
rusų ir Marija Balka su dviem 
puskarininkiais ir dešimčia ka
reivių turėjo įsakymą iš jų vie
ną tūkstantį nuvaryti į Gum-’r<? žmoną, 
bine. Traukinių nebuvo ir jie. ~ 
turėjo žygiuoti. Patvarkymai 
buvo griežti — jeigu bclais-Į 
vis išeitų iš eilės, jis turi būti 
nušautas. Nebuvo pasigailėji
mo metas. z

Pilviškių miestely jie ėjo 
pro namelį. Rusė kaimietė mo
teris stovėjo tarpduryje. Ji tu
rėjo kūdikį savo rankose. Kai 
ji pamatė belaisvius, ji puolėsi 
verkdama: "Petrai! Petrai Do- 
rovai!” Belaisvis išbėgo iš ei
lės ir puolė į jos glėbį, nors jis 
žinojo, kad tai gresia mirtimi. 
Keturi vokiečiai kareiviai su- pačių vokiečių, . karo ,idealistų 
stojo ir nuleidę savo šautuvus užfrontėje. sukurtą pasakoji- 
laukė Marijos Balkos įsakymo mą "iš užimto krašto •••)• 
šauti. Marijos Balkos veidas 
visas degė, ji galėjo padaryti 
bent vienam rusų žmogui kan
čią. kurią ji kentėjo. Tai buvo 
jos momentas. Bet rusė mote
ris puolė Marijoj į kojas. 

"Tai yra mano vyras,” . 
kalbėjo, "nešaukite jo. Jis yra 
viskas, kas man beliko."

Marijos ranka, 
pakelta duoti ženklą, sudrebė
jo ir paskui nukrito prie šono. je...

Įdomu: autorė pamini, kad 
"Didžiuosiuose miestuose vo
kiečių užimtose žemėse, Lille. 
Brussels. Varšuva. Lodžius ir 
Vilnius, jie įsteigė labai gerus 
laikraščius, leidžiamus vokiė- 

ji čių kalba. Kitoje vietoje auto
rė prideda tų laikraščių pa
veikslą. kurių tarpe matosi ir 

kuri buvo "Wilnacr Zeitung" — si? Vil
niaus miesto ženklu antraštė- 

Arėjas Vitkauskas.

Šitaip nemaloniai sukrės
tas šio nelemto nutikimo, 
stalgiai palikau ir vėlei nu
džiugintas, tat visgi gerai, 
kad jie mano pavardės čia 
neįdėjo...

Nieko nelaukęs, Iš čia sku
botai I 
pro kampą žengęs keletą 
žingsnių, staiga netikėtai Ir

HAMILTONO LN AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Maloniai kviečiame Jus Į Lietuvių Namų HamUtone Ak
cinės Bendrovės metinį narių susirinkimą, kuris Įvyks 
1976 m.birželio mėn. 5 d. 3-lą valandą po pietų, ! Parapi
jos salėje, 58 Dundurn St. North, Hamilton,Ontario, aps
varstymui šios dienotvarkės:
1.Narių registracija, 2.Susirinkimo atidarymas Ir V-bos 
Pirmininko žodis, 3.Susirinkimui pravesti pirmininko Ir 
sekretoriaus rinkimas, 4. Mandatų komisijos rinkimas , 
5. Praėjusio visuotino susirinkimo protokolo skaitymas 
Ir tvirtinimas, 6. Buhalte rlo-retkalų Vedėjo Ir Kontrolės 
Komisijos pranešimai, 7. Diskusijos dėl pranešimų, 8. Ba
lanso Ir apyskaitos už 1975 m.tvirtinimas, 9. Auditoriaus 
tvirtinimas, 1O. Valdomųjų organų sąstato svarstymas, 1L 
Valdomųjų Organų rinkimai, 12.Kultu ros Fondo lėšų pas
kirstymas, 13.Klausimai Ir surrtanymal, 14.į1 Susirinkimo 
uždarymas.

Mary Ethel McAuley, kny
goje "Vokietija karo metu” 
(išleistoje 1 9 I 7 m. Ghicagoj). 
viename skyriuje pasakoja: 

"Vokietė, persivilkusi vyru, 
buvo Marija Balka. Kai rusai f 

Klaipėdą Rytų Prūsijo- 1 
užmušė Maksa Balka. : 

r-, r>-> Mari;- mmvj (NAU.TIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, Alllv/llc* I v j ,| i i |,| Į'** • • • t L • _ • .v___  • s j s j___ _ • - _. _ j _ _ - _ a._«_ X--.
padarė, ji prisiekė at- 
Ji persivilko vyru ir

Lietuvių Namų HamUtone 
Akc. B-vės Valdyba

užėmė
je. iieL> iM2I<xUKęD » LB C Id SKU" ĮCt JIC* 

Išsinešdinu. Vos tik Kai jo 
ką jie 
kcršvti

I RADIO 1410 MONTREAL
I KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vale. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
į L- St on t e v i Ei u s, 1053 Albano! Cr., Duvtfnay. P.O. TEL. 669.8834

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

PRENUMERATA S 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

PUBLISHING COMPANY
T E I . 268-3071

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

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
neiriamos ir nesidėdamos ; sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chicaęjoje ir Kanado|e metams — $30.CG, pusei mėty — $16.00, 
JA .' vietose metams 
— 2.50. Užsienluo- 
savaitę nemokamai.

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
_  $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. 
M __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Hals ted St., 

Chicago, Ill. 60608
|—į Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.
Į—| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS .................................................. ...............
ADRESAS .................. ........................................................ ..................
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Hamilton toronto

Motinos Diena
Motinos dienos sekmadie

nį, gegužės 9 dieną, svečių 
prisirinko tiek, daug, kad

Pirmutiniame ir didžiausiame ' ja n JA J|^ ja 
TORONTO LIETUVIŲ r/AKAIVlA
KREDI TO t KOOPERA TYVE —------------------------- -------

IMA:

. Šeimos šventė
Gegužės 8-d. vakarą Jonas 

Ir Ona Kareckal savo na
muose atšventė savo 25 me
tų vedybinę sukaktį. Slur- 
pryzlnė pagerbimo šventė 
įvyko jų dukrelių Ele-nos, 
Llndos Ir Rūtos Iniciatyva. 
Jų tėvelių page rbtl susirinko 
gana gražus būrys jų prie te
itų bei kaimynų. Pagerbimo 
metu juodu buvo pasveikinti 
Ir jiems palinkėta geros 
sėkmės atėlčlal. Slgledota 
daina Ilgiausių metų Ir 
jiems įteikta dovana. *

Visos čia minėtos mer
gaitės yra baigusios gimna
zijas, baigia pasiruošti no
rimoms specialybėms, lan
kė lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą, bei dalyvauja cho
re ’’Aldas”. Jų tėveliai turi 
nuosavus darbus. Nedaug, 
turbūt, turime liet, jaunosios 
kartos, kuri susidomėtų ne 
eiliniu savo tėvelių pagerbi
mu.

manas, G. Daugėla, A.Maksi
mavičius, L. Meškauskas, 
P. Pranckevlčlus, V. Lln- 
člauskas, S.Murelka^ B.Šo- 
pys, P. Stuokas, A.Šupllns- 
kls, A. Tunaitis, V. Vasi
liauskas, A. Verbickas, A. 
Vlndašlus„tV. Vitkevičius Ir 
A. Vizgirda.

Iš "Dofasco" įmonės: R. 
Giedraitis, G.Jasevičius,A. 
Juozapavlč lūs, P, Kanopa, J. 
Klypas, J. B.Macys, J.Pet- 
kūnas, L. Kukallą, J.MIku- 
taltls, J“. Povlllauskas, S. 
Verbickas IrP.Zubas.

Dabartinių metu "Stelco" 
gamykla turi pe r 2600 vadi
namo Ketvirčio Šimtmečio 
klubo narių Iš apie 11OOO 
įmonėje dirbančiųjų Ir apie 

“ 2300 pensininkų.

Atžymėti darbo tarnyboje 
Gegužės 7 d. vietos dien- 

raščlo laidoje tilpo 463 nuot
raukos ’’Stelco ” plieno ga
myklos darbininkų Ir tar
nautojų, Išdirbusių šioje 
įmonėje 25 tarnybos metus. 
Jie buvo pagerbti įmonės 
vadovybės specialiai jiems 
rengtame bankete Ir apdova
noti rankiniu laikrodėliu, 
kainuojančiu apie 150 dol. 
Tuo pačiu tikslu buvo patal
pinta 326 nuotraukos vietos Ils 
’’Dofasco” gamyklos tarnau
tojų l-r darbininkų. Po nuot
raukomis matėsi Ir keliolika 
lietuviškų pavardžių, kaip Iš 
’’Stelco” įmonės-P.Brelch-

Vtešl Hamiltone
Alfonsas Ir Albina Pilipa

vičiai, hamlltonlečlal, prieš 
kelis metus persikėlę gy
venti komerclnlals sumeti
mais į Floridos Juno Beach, 
turėtą motelį pardavė Ir da
bar atvyko į Hamiltoną Ir Iš 
viso apie pusę metų nori pa
viešėti Kanadoje.

Juodu Floridoje pasistatė 
naujus Ir erdvius namus Ir 

-juose labai gražiai įsikūrė. 
Tai viena Iš nedaugelio nau
jos emigracijos porų, kurie 
turėjo galimybę Ir norą.pa
matyti dalį pasaulio Ir kaip 
ten- žmonės gyvena. Jie yra 
aplankę Japoniją, Europos 
k raštus, P lėtų Ame rtkos ša-

Ir dar kltpr skraidę 
paukščio sparnais, neišski
riant nei Lietuvos. Labai 
įdomios pamatyti yra užfik
suotos kelionės nuotraukose 
Ir ekrano f Urnose. Zp.

NcrRIKLAUbUMA LIE I UVA naujom skaitytojui
tik už $5.00 metams 1

Įėjo perduoti tik gerai Išla
vintas Ir neabejotinos koky
bės vienetas. - •

_ __  ___ Tuo tarpu pas vyrus jau-
salėje visl nebe Išsiteko, tėsl žemesnė prielaida. Gal
Daugelis turėjo eiti ant bal- į^d jiems truko stipresnių 
konų Ir užimti ten Iš anksto 
paruoštus stalus.

Ta proga, prie įėjimo, 
moterys buvo papuošiamos, 
prisegant jpms po gėlytę. 
Ypač daug darbo tu tėjo *š los 
popietės vyr. šplmlnlnkė J. 
Skrebutėnlenė. JI turėjo pri
imti ateinančius svečiui Ir 
juos kaip nors sutalpinti.

Prie vieno stalo papieta
vus l, gan nuota Ik Inga kompa- 
nlja, ragaudama įvairius 
Lokio baro mišinius, pasi
gedo ko nors originalesnio. 
Gražina Koclenė/ patl'vlsal 
ne gerianti/, pasiūlė, kad Lo- 

Iklo baras turėtų turėti Lie
tuviško mldąus. Mintis vi
siems patinka. Ir pria to pat 
stalo esantiems Algiui Ir 
Stefai Ciplijauskams, Vaciui 
Skrebutėnul, Gražinau U- Al
giui Butkams Ir Butkums mo
tinėlei Kazlmle ral. J*

Visi jie nutaria pe» Mo
terų būrelį kreiptis pLoklo 
vadovybę, kad šokančiam 
kartui jie ten kaip nęrs pa
gamintų mūsų sentėvių tra
dicinio mldauš.

Tuo tarpu Moterų būrelio 
pirmininkė A. Jankaltlenė 
nuo scenos per garąįakalbį 
pasveikina susirinkusius, šia 
proga čia atėjusias motinė
les Ir išvardija Iš toliau be
silankančius svečius.

Apskritai, popietės-daly
viai kalbasi apie šio savait
galio parengimų gausumą. 
Šalia Osha^os žūklautojų 
parengimo Gedimino plllefe 
menėje, didžiojoje Mindaugo 
salėje įvjfco "Varpo" meti-- 
nls koncertas.

Tą patį savaitgalį Toronte 
įvykusios Šiaurės Ame rtkos 
lietuvių sporto žaidynės su
traukė 70 komandų. Ypatin
gai buvo gausus jų parengi
mas šeštadienio vakarą.Prl- 
slk-ėllmo parapijos salė-4r 
visos erdviosios patalpos 
voš-pajėgė sutalplnŲ gražųjį 
Ir taip gausiai suplaukusį 
jaunimą.

Bet kalbai vėl* grįžtant 
prie ” Varpo", koncerto, Jcal 
kurte 
įvertinimą. Ypač gražlaLpa- 
strodžluslą choristų sudėtį: 
mote rims dominuojant dan
giškos spalvos suknutėm, o 
už jųfkaip mū ras", juodai ap
sirengusiems vyrams. Cho-

balsų, ar jiems neturint pa
kankamai bosų.Tokioje, tie
siog apčiuopiamoje plotmėje, 
žiūrovas turėjo įdomų paty
rimą Išklausyti Ir palyginti 
taip savaimingai ryškėjusį 
skirtumą. ,^,u

Bet choro apimtyje matant 
daug naujų,o ypač jaunų vėl-- 
dų, tikėtina, kad gabusis di
rigentas netruks apvaldyti Ir 
Išryškinti vyriškąją pusę.

Dirigentui įteiktą tulpių 
puokštę programai pasibai
gus, jaunasis muz. Go v ėdąs 
atrašė Ir gėles perdavė žiū
rovų tarpe buvusiai savo 
motinai. „

Besikalbantieji sekmadle- 
nlopopietės dalyviai susirū
pino laiku. Jau buvo atėjęs 
metas skubėti į prisikėlimo" 
parapijos salę.Ten 5 vai.tu
rėjo įvykti specialus paren
gimas pagerbti lietuvę mo
tiną ir Maironio mokyklos’ 
mokslo metų pabaigtuvės. 
Ta proga Lietuvos Genera
linis Konsulas D r. J. Žmul- 
dzlnas turėjo įteikti mokyklą 
baigusiems mokiniams pažy
mėjimus, o S.Kuzmas apdo
vanoti pasirodžiusius su ge
riausia Iškalba varžovus.

UeSM LIETUVIU NAMAI

nori Išreikšti Ir jo

‘Pereitą šeštadienį, gegu
žės mėn. 15 d.KLB Toronto 
Apylinkės baliuje Lietuvių 
Namuose buvo Išrinkta šių 
metų Iškilioji lietuvaitė 
” Mlss Vilnius” Birutė SI- 
mlnkevlčlutė. Jai pavaduo
tojos pareiga teko Vidai Ba- 
rakauskaltel. Iškiliajai lie
tuvaitei /Miss Vilnius/ KLB 
Toronto Apylinkės paskyrė 
kelionę į Meksiką.

Pereito sekmadienio To
ronto Lietuvių Namų popie
tėje dalyvavo apie 200 da
lyvių. Buvo svečių ir Iš kitų 
m lestų.Svečių knygoje pasi
prašė: S.Sakevlčlus su šeima 
Iš Arkanso, USA, ^I.lr Z. 

• Laurlnavlčlai su šeima Iš 
Hamiltono, Kristina Aušro- 
taltė-Young, J.Aušrotas Ir 
Anelė Aušrotlenė Iš London, 
Ont., Salomėja Poderlenė Ir 
Luclja Grlškonlenė Iš Sud
bury, Ont.

LN Moterų Būrelio Val
dyba pereitą savaitę parei
gomis pas IsĮclmt ė sekančiai:

•MOKA:-
9^4% už 2 m. term. dep..

9% už 1 m. term .dep.
už pensijų ir namų planų 

814% už spec, taupymo sųsk. 
7!4% už taupymo s-tas 

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių

Prašome iškirpti ir prisiųsti .
su virš nurodytu •- - rw 
~- fPAvwdf '.r vartlci^)

rul dirigavo muz. J.Govė- 
dasr o akomponiatorė buvo 
J. Coop.

Iš turiningo, lie ve Ik visai 
nauno repertuaro, geriausiai 
nuskambėjo Švcido ” ^Tykus 
buvo vakarėlis” Ir Sodeikos 
"Šiaurės pašvaistė". T ai tiu- 
vo pasigėrėtini, iš kitų da
lykų išslskirę, geriausiai 
IšpUdytl kuri nl ai..

Keturbalslal vedami, nuo
taikingais tonų perėjimais, 
ypatingai pasižymėjo altai 
ir sopranai. 'Ypač toji jų 
vokalinė darna lr.» puikusis 
subtUaus tono Išlaikymas. 
Pasikartojančioje choro ke
tu rbals ėję kulminacijoje, 
nuosaikiai prasiveržiąs mo
terų balsų skambesys ai
dėjo tiek pasigėrėtinai,kad 
jis, tarsi, priminė rytme
čio giesmininkus, pasikė
lusius pasveikinti užtekan
čią saulę. O jų Išpildomų 
melodijų lyrika plaukė, ji 
tleslogs ruveno besiveržian
čios versmės skaidrumu.-

Monrealio Audros Vartų parapijos choras su dirigente muz.M.Roch TČklU besiklausant,
solistais Gina Cqskauskiene^y Antanu Kebliu koncerto metu Toro/- gavosi nuostabus vokalinio 
te, letuvos Kankiniu parapijoj salėje, Anapilyje. grožio pajautimas, kurį ga-

» ..
6. hL

Aldona Jankaltlenė - pirmi
ninkė, Aldoną Skllandžlūnle- 
nė - vlceplrm., Petra Jan
kaltlenė-Iždininkė, Ada Ju
cienė - sekretorė, Benita 
Bedarfienė - parengimų va
dovė, Birutė Adomaitienė, 
Birutė Borlslenė, Konstan
cija Butkienė, Elena Delku- 
vlenė Ir Teresė Zalesklenė- 
parengimų komisijos nariai, 
o Elvyra Raposz - kultūri
nių reikalų vadovė.

L N Bibliotekoje aut.Iko 
talkininkauti Antanhs Ston
kus. Jis . skaitytojams kny
gas Išdavinės ketvirtadie
niais nuo 4 Iki 5 vai.p.p.

Stasys Grtztckas Ir Gunda 
Adomaitienė pasivaduodami 
Išdavinės skaitytojams kny
gas sekmadieniais nuo 1 vai. 
Iki 3 vai.p. p.

LN Bibliotekai padovanojo 
dvi knygas V. Alanto "Šven
taragio malūnas’ I Ir n d. 
Stepas Pagozel. Biblioteka 
padovanojusiam dėkoja.

Per pirmus 1976 metų 4 
mėnesius Lietuvių Namai 
numekėjo 57,460 dolerių 
įvairių skolų. Šiuo metu Lle-

9’/a % ui asm. paskolas 

9’/z % už mortgičius

Toronto, Ontario
M6P 1A6

20 METŲ PATIRTIS

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

KASOS VATLANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vąf vakaro; 
antradieniais ir trečiaciientals — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — JtUo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vah ryto iki 8 vai.„vakaro; šeštadieniais ■— nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos it rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai:
ir

532-8723 
532-1149

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite"203, Toronto, Ont. M8V 1 C6

{VAIRUS 
SIUNTINIAI

į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kit^ prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnauįome.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo’ 9 v. ryto iki 7 v. 
vokaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro, 

ištakia Baltic Exporting Co. *82 "on,cT°11*’ Ara- ĮSTAIGA r o Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Dresher-Barauskas insurance agency ltd

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling .ir Six Point Plaza) •

V BaČėnas All Seasons Travel, bo.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO *>«»•“" pasaulyje skambinti 

*** ____________tel, 533-3531
Namai, dar turi 573’tautinių šoklų grupėje,chore.tuvių 

tūkstančius dolerių skolų.

“MISS VILNIUS’ RINKIMAS
KLB Toronto apylinkės 

valdyba gegužėę 15 d. Lie
tuvių Namuose, Mindaugo 
salėje suruošė koncertą-ba- 
llų, kuriame buvo rerikama 
lietuvaitė grožio karalienė 
*Mlss Vilnius*. JI per Kara
vaną 1976 metais atstovaus 
lietuvaites.

Šiemet konkurse dalyvavo; 
Barakauskaltė Vida, Mačlo- 
nytė Grasina, Lukošiūtė Jū
ratė, Stmlnkevlčlutė Ramo
na Ir Vameckattė Birutė.

Vertintojų komisiją suda
rė: D.K^ršlpnė, p. I^ppars- 
kle nė, J. Še malt ė-Makle john, 
J. Karas te jus, J.Strazdas.

1976 nT. grožio karalienės 
Miss Vilnius tltulas^buvo su
telktas RamonalSlmlnkevl- 
člutel.-“ 1974 - 75 m. grožio 
karalienė’’Mlss Vilnius1' yra 
buvusi Imbrasaltė Ir ji per
davė karalienės karūną Sl- 
mlnkfevtčlutei, primindama 
pareigas Ir kartu pasidžiau
gė, kad ji turėjo progos 
lietuvybei pasidarbuoti, at
stovaujant lietuvius kitatau
čių tarpe.

į Miss Vilnius Ramona Sl- 
mlnkevlčlutė yra Londono, 
Ont, universiteto studentė. 
JI yra baigusi Toronto Mai
ronio vardo lietuvių mokyk
lą, aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje ve įkloję /skautuose,

■

. f-:

studentų Ir kt. lietuvybės 
veikloje/. Atstovauja lie
tuviams tarp kitų tautų pa
sirodymuose* gerai- moka 
lietuvių kalbą Ir yra gražiai 
nuaugusi, blondinė, mėly*- 
nakė, malonios šypsenos 
lietuvaitė. Lietuvaitėms re
prezentuoti tikrai tiks tarp
tautiniuose pasirodymuose.

Princesė Išrinkta Vida 
Barakaūskaltė taip pat gra
žios Išvaizdos Ir susipratusi 
lietuvaitė.

•Visos kandidatės buvo 
gražios Išvaizdos lietuvaitės

ttkp būti karalaitėmis, 
mię gaila, kad vienas titulas 
tebuvo.

Meninę dalį Išpildė solis
tai: V. Verlkaltls Ir jaunas 
tę,noi-as R.Strimaitis,akom
panuojant pianistui J. Govė- 
dul.

Solistai publiką sužavėjo, 
todėl jiems nebuvo pagailėta 
plojimų.

Vakaro pranešėja buvo 
Aldona Dargytė - Blškevl- 
čienė. Buvo gana daug jauni
mo. Mižcka senimo,viso gal 
arti 200 svečių. Tą vakarą 
Toronte buvo keli privatiniai 
parengimai kitose lietuvių 
salėse.

Visam parengimui suma-’ 
nlal Vadovavo KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirmi
ninkas V. Blreta, kuris sie
lojosi dėl senimo pasyvumo, 
rengiant jaunimui pobūvius.

J.Ka.
N EPR ĮK LAUSOMA L IE TUVA
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J PIANISTĖS AFEIKYTĖS REČITALIS 
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Sakoma, kad muzika yra 
stelos penas Ir, atrodo, gy
venimas be jos būtų su spra
ga. Menininkai praturti
na mūsų gyvenimą, patiek
dami tą Iškilų produktą- mu
zikos garsus - mūsų malo
numui Ir džiaugsmui įvai
riais Instrumentais Ir pro
gomis.

Santa Monikoje, Kalifor
nijoje ruošiamas pianistės 
Raimondos Apelkytės reči
talis yra mums reikšmin
gesnis negu kiti Ir net Inty
mesnis, nes tnūsų Iškilioji 
pianistė jau eilę metų nuo
širdžiai, darbščiai, nedls- 
krlml nuodam a Ir su pasi
šventimu talkininkavo mūsų 
įvairių organizacijų paren
gimuose, Šv. Kazimiero pa
rapijos, Los Angeles mieste, 
chorui, amerikiečiams,lat
viams, estams Ir net Ita
lams.

JI yra akompanavusi virš 
dvidešimčiai lietuvių solis
tų, nekurlems ne po vieną 
kartą. Du kartus ji buvo pa
kviesta į Člakgą /1966 Ir 
1971 metais / akompanuoti 
Lietuvių Dainų Šventėje.Pa
dėjo amerikiečiams diri
gentams / Los Angeles/pa- 
moštl penkias operas. JI da
vė solo koncertus su eile 
ame riktečlų simfoninių or
kestrų, dalinosi su kitais 
menininkais rečitaliuose Ir 
davė keturis pilnus, savo 
vienos rečitalius.

Mūsų žymus muzikas prof. 
VI. Jakubėnas taip atsiliepia 
apie Raimondą Apelkytę: 
”... yra subrendusi pianis
tė, įgijusi gerą techniką su

KRONIKA
AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS SUKAKTIS

Gegužės 16 dienos sekma
dienis pašvęstas buvo Auš
ros Vartų parapijos 25 me
tų sukakties užbaiga. Iš pat 
ryto rinkosi į pamaldas pa
rapijiečiai Ir svečiai Iš Šv. 
Kazlmle ro parapijos, nes 
buvo žinoma, kad Iškllml- 
gose pamaldose dalyvaus Jo 
E m Ine nei ja kardinolas Paul- 
Emll Leger. Jo sutikimą pa
įvairino "Gintaro” ansamb

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

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

(Lietuviams duodame sped oi i nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. įuiinskas & Son, 389 • 0S7 1.

W. LAPENAI
' GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dalymas. Darbas 
otlie/tąmas sąžiningai ir prieinamam! s kainom!s.
- te/. 366-5237- 3876.___________

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

'• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

6396 Bannantvne Avė. Veriin, Montre oi. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe 
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir j į
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie- F- 
monių pardavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame — ~
Hydro - Quebec išnuomo- ; J
vimui karšto vandens tie- 4.
k ima. Veltui Įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorius.

140 - 2e AVENUE 
V 366-03 30 LASALLE,

1976. V.26

puikiu užbaigimo valdymu, lo
gišku frazavlmu Ir gera pe
dal Izcl ja". Panašiai palan
kiai ją vertina Ir amerlkIe
čių kritikai.

JI plano studijas baigė 
įs Igydama Me nų Me Iste rėš 
/Master of Art/ akademinį 
titulą. Vienus metus dėstė 
plano klasę Northridge Unl- 
versltete. O dabar turi savo 
privačią plano studiją. JI yra 
laimėjusi eilę stipendijų Ir 
prizų.

Paminėtini yra Ir šimtai 
mažesnių pasirodymų lietu
vių Ir svetimtaučių grupėse. 
JI koncertavo ne vien Ame
rikoje, bet Ir Kanadoje, Ve- 
ne cue loję, Brazilijoje, Urug
vajuje Ir A rgentlnoje.

Jos maloni asmenybė Ir 
jausmingumas persiduoda Ir 
pagauna ne tik koncertuose 
plano garsais, bet Ir gyve
nime ar tai pokalbyje, ar tai 
još visada vlllo jaučiame 
šypsnyje, ar švelniame bal
se, nesavanaudiškoje širdy
je Ir užangažuojančtoje as
menybėje.

Jos muzikos menas, jos 
įnašas lietuviškos scenos Ir 
buities praturtinimui, jos pa
sišventimas menui Ir mūsų 
lietuviškai bendruome
nei yra charakte rlo/bruožai, 
retai randami šiais laikais 
mūsų tarpe Ir daro ją neiš
vengiamai reikalinga, neat
skiriama mūsų lietuviško 
gyvenimo pažiba.

Jos koncerto lauksime su 
nekantrumu Ir, manau, mo
kėsime tinkamai jos įnašą 
įvertinti Ir už jį atitinkamai 
padėkoti. VRP

montreolis

lio muzika, vadovaujama Z 
Lapino, kuri prie įėjimo pa- 
sltlkokardlnolą Irkttus dva
siškius su specialiu maršu.

Įėjus Į bažnyčia, kardino
las Ir visa palyda giesme bu
vo sutikti Aušros Vartų pa
rapijos choro,kuris per šląs 
mišias suskambėjo visu sa
vo pajėgumu.

Iškilmingas pamaldas at
našavo Aušros Vartų para-

F. ir J. Yauulioniai prie laivo, kuriuo plaukiojo viri 10 dienų su viena 
delegacija po Amerikos pietų vandenis. Jis yra viceprezidentas vienos 
žymios verslo kompanijos Kanadoje.

pljos klebonas Jonas Kubi
lius S J, kartu su Tėvu J. Ara- 
nausku Ir kitu kunigu.

Po pamaldų salėje buvo 
Iškilmingi pietūs kartu su 
visais garbingais svečiais. 
Kalbėjo bažnyčioje Ir čia 
kardinolas P. E. Leger Ir 
Jėzuitų Generalinis atstovas 
iš Romos. Taipogi dalyvavo 
Ir sveikino Federalinės Ir 
Provincinės vyriausybės at
stovai bei kaimyninių para
pijų klebonai.Buvo pe rskal- 
tytl raštu gauti sveikinimai.

IškUmlngųpletų programą 
papildė sol.G. Čapkausklenė 
su keliomis padainuotomis 
dainomis. Atrodo, kad labai 
sužavėti jos dainavimu liko 
svečiai, nes gal būt kai kurte 
pirmą kartą girdėjo ją dai
nuojant.

Programai vadovavo 
A. Vaupshas Ir Rasa Luko- 
še vielutė.

Pietų valgiai su raudono 
vyno stiklais, kuriuos daž
nai papildė patarnautojai, net 
kelias valandas Išlaikė pasi
likusius pietauti. Vis dėl 
to, nemažą dalį parapi
jiečių buvo Išviliojusi į lau
kus graži, po Ilgesnio lie
taus,popietė. prp

• Pe kilus pobūvių \ 
Pobūvių perteklius. Ba

landžio - gegužės mėnesiai 
kasmet pasižymi parengimų 
gausumu: organizacijų kon
certai, mugės, jubiliejai, 
pavienių asmenų vestuvės, 
sukaktys Ir 1.1, daugelį įpa
reigoja dalyvauti bent dvie
juose ar trijuose pobūviuo
se per vieną savaitgalį. Ka
dangi Į daugumą Iš jų e Ina 
vis tie patys 200-300 žmo
nių, tai kai kurie nukenčia 
dėl mažo dalyvių skaičiaus 
net Ir turėdami neblogą pro-

ds.'tamia. iž
( Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0370 

TEL. 525-8971.

ony A Photo Studio
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. L aurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

FINAMHBI 
(MIKE RUTKAUSKAM

TEL.: 694-1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-OP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
\ Z PRISTATYMAS
£_ 3 VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALS - LAŠALU - 365-0770

gramą. Toks likimas Ištiko 
Ir nesenai suruoštą "Nidos" 
klubo vakarą su gana įdo
mia A. Gustaičio programa'. 
Šis sezonas, žinoma, jau 
baigiasi kartu su Aušros 
Vartų 25 metų sukakties pa
minė j Imu. Po to visi pasklys 
po savo vasarnamius, žve- 
lybas, medžiokles Ir kitas 
Išmones. Tačiau į tokias po- 
būvlųkoncentracljas vertėtų 
organizacijoms atk re Ipt l 
dėmesį sekančiame sezo
ne.

p Išvagia siuntinius
Išvagia siuntinius.Nors Ir 

mokėdami nežmoniškus mui
tus Ir persiuntimo Išlaidas, 
daugelis vlstlek siunčia į 
Lietuvą siuntinius savo arti
miesiems. Paskutiniu laiku 
girdėti daug nusiskundimų, 
kad tie siuntiniai dažnai bū
na pakeliui "aptvarkomi"; 
vertingesni daiktai pavagia
mi arba Iškeičiami į kitus, 
prastesnius vietinės gamy
bos dalykus.Pakeitimų atve
jais z tik kai kurie atydesnl 
gavėjai tatai pastebi. Užtat 
siunčiant siuntinius, patar
tina tuoj pat Išsiųsti laiškus 
su smulkiu daiktų aprašymu 
Ar net įdėtų medžiagų pavyz
džiais. Siuntinių patikrini
mas Ir skundai galimi tik 
pašte juos atsiimant. Vėliau 
jau būna "šaukštai po pletų"- 
ntekas į tokius pavėluotus 
skundus nekreipia dėmesio.

P r. R.
besugrįžta iš šiltų 
kraštų: ..

Montre ai iečiai, kaip Ir 
paukščiai Lietuvoje pavasa
riais, sugrįžta iš Ilgiau ar 
trumpiau žiemavoję Flori
doje ar kitur. Kasmet žie
mai atėjus vis daugiau lie
tuvių stengiasi šalčių iš
vengti - vieni išėję į pensi
jos amžių ir atsipalaidavę iš 
darbo, o kiti ir praturtėję 
daugiau stengiasi pasaulį 
pamatyti.

Sunku būtų visus išvardinti 
arba ir sužinoti. Be to, ir ne 
vien montrealtečlat, gal daug 
daugiau toronttečlal bet iš 
kitų Ontario vietovių lietu-

vlal šia, vadinama, prabanga karšta ir visos gyventi są-
naudojasl. Daugelis minkš- 
tesnlo klimato vietovėse yra 
Įslgyję nuosavybes vien tik 
žiemos laikui praleisti. Kiti 
įslgyję verslo pobūdžiu ho- 
tellus arba motelius ir pagal 
tai pažįstamus ir bendrai 
lietuvius lengviau patraukia 
bent kelioms savaitėms pas 
juos apsistoti Ir net pabend
rauti su Iš visur atvykusiais 
lie tuviais. Taip pasakoja su
grįžę A. V. Daugelavlčlal, A 
I. Marikai, J. S.Laimikiai,
J. D. Gražiai, K.Martlnėnas, 
A. Ruzgas, K. Jokubauskle- 
nė, M. Gaputytė, A.S.Ali
šauskai, V. Kačerglus irkt. 
Žiemos metu nebūvę per
ka ršta net Floridoje, bet 
vlstlek ne nuo kanadiškų 
speigų gintis Montrealyje ar 
kitur. Šiuo metu ten esą 

DIDELĖ NUOLAIDA K A IN U (iki 60 %) SI U N T IN I A M S |_

LIETUVAI
Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rūšis
- pusė kaino?..
Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester *io - nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
Megztukai, golfui it puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis" 
kainomis.
Moteriški paltai - Borgana (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.30.
Vyriški megzti marškiniai (kanadiški ) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 
kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

A D 0 PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
*»•**•<" Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

HRS

SERVICE I/ZW1
PATARNAUJA

CLEANER ANO VALET SERVICE LTD ' 'CClĄl .
NETTOYEURS - CLEANERS 'M4$ į lus

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

Chrysler e Monaco e Charger e Do<l»e e Dart 
SOort o Swtater e ®ecial e Sedan • Trucks 
7635 Boul. Laaalle, La Sail4» .......----- »

’hwsur

JkURENT tUUGNUULT

lygos esančios daug geres
nės, kaip anksčiau. Šią sa
vaitę sugrįžta ar tik nepas** 
kutintos los A. Čerkesaltž, 
Rudytė ir A.Paukštaitlenė.

prp.
• Frank Vaupshas buvo Iš
vykęs tarnybos reikalais į 
Hallfax’ą, N.S. Jis yra 
kompiuterių programos vyr . 
analizuotojas Ir jo nuolatinė 
darbo vieta- Montrealyje , 
centrinėje Įstaigoje.
• Elenos Vleraltlenės lal-
dotuvėse buvo atvykę velio
nės vyro Juozo brolio valkai 
Juozas Ir Albinas Iš Chlca- 
gos Ir Jonas su žmona Marta 
ir valkais Jonu Ir Dana Iš 
Tlllsonburg, Ont.

Laukiu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.
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NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUS

Teko Išgirsti užklausimus 
apie spaudos bailaus šoklų 
kontestą. Apie juos nesku
bėjome Informuoti, nes ne- 
turėjome nuot raukų. Spaudos 
bailaus fotografas - Tonys 
Photo Studio, T. Laurinai
tis -savo studijoje yra labai 
užimtas pavasarinio sezono 
foto darbais, kad vos po ke
lias padarė Iki šio laiko. Šiuo

kartu talpindami konkurso 
laimėtojus Ir kalbėsime tik 
apie tai.

I- ją premiją-bailaus val
sas-laimėjo P. Ir H.Tamu
liai, gaudami notaro J.Ber
noto skirtą $ 20 premiją.

II- ją premiją laimėjo 
Danls Makauskas IrKrlstlna 
Be ndžlūt ė.gaudam l Kaz Im le - 
ros Petrulienės keptą tortą 
"napoleoną". Už Tango šokį

premiją laimėjo Petras 
Vaupshas IrVlrglnljaBunytė 
gaudami J. Bernoto skirtą, 
$20 premiją. Už modernųjį 
šokį LK Mindaugo Šaulių 
kuopos skirtą $15 premiją 
laimėjo Gintaras Brtkls Ir 
Lilija Jonelytė.

I

Šoklų kontestul pravesti 
vadovavo dr. Jonas Daugir
das, sudarydamas įvertini
mo komisiją Iš V.Saballo, B. 
Nagle nės, E . Pakalniškienės,

Dr. Jonas Daugirdas įteikia $20 notaro J. Bernoto premiją P.ir H. Tamuliams.
Foto: T .L aurinaitis

NE VISKĄ IR NE VISADA...
Šią savaitę Išvyksta į Lie

tuvą eilė montreallečlų 
trumpam apsilankymui. 
Paprastai suminime kroni
koje į aplinkinius miestus ar 
valstybes Išvykstančius. Bū
tų svarbu suminėti Ir tuos, 
kurie aplanko tėvynę. Deja , 
ne apie visus žinome, Ir ne 
visi nori spaudoje apie jų 
keliones skelbti. Taigi, kaip 
Ir praeltyje,kad Ir žinomų, 
pavardžių neminėsime.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

Dar vienas atvejis,kur no
rėtųsi suminėti pas mūsų 
skaitytoją Ir besiskelbiantį- 
mūsų puslapiuose West 
Montreal Automobile Co. 
pardavimo atstovą Leoną 
Gurecką, pirkusių lietuvių 
pavardes. O šį pavasarį jų 
būta ypač daug. Bet Irgl- 
vlenljgal Ir nebūtųprlešlngl, 
bet daugelis nenori kronlko-, 
je savo pavardės matyti Ir 
todėl tenka geriau neminėti 
nė vieno.

Mūsų žmonės savotiškai) 
kuklūs, Išvykdami ar grįžda
mi Iš kokių nors Išvykų, re
tai kas paskambins į redak
ciją Ir tik aplinkiniais ke
liais, arba tiesiog medžio
jant patiems telefonu,pasi
seka gauti žinių. Kai kurie ,

DR. V. GIR10N1ENĖ
Dantų gydytoja

Montreal,

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 j 

MONTREAL P Q-
T ei. 9 32 - 6662*-"namų 737- 9681.

Dr. A.S. Popieraitis
B. A., M.D.. C.M., M.Sfc. E.B.C.S.fO

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

G
PHARMACIE

cigfton
ROBERT GENDRON LPUprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, a*. bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O. - Tel: 871 -9644, namų 678-3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suit* 627, 3 P lac* Vili* Mari*, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
T *1.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A-, B.C.L
768 Notr* Dam* Str**t E. fui t* 205.

Te/. 866-2063; 866-2064

8 psl.

22 KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MENESIO 9-10 DIENOMIS

G. Naglo, A. Jonelytės Ir jo ntmo tarpe, nemažai padėjo jas Ir vykdytojas, nes nė ml- 
patles.Tad šia spaudos pro- , šio spaudos bailaus suorga- nutės be muzikos salė nebu- 
gramos dalimi Ir buvo dl-' nlzavlmul. Jis Ir meninės vo. Orkestrui dar neatvykus 
tikrai didelis susidomėjimas atidarymo programos buvo Ir tik sustojus orkestrui 
ypač gausiam jaunimo tarpe, organizatorius, Ir pravedė- groti, pasigirsdavo jo va

šia proga dar keli žodžiai jas- Taipgi Ir lietuviškos dovaujama Ir Sauliaus Brtklo 
apie dr. J. Daugirdą, kuris muzikos rekorderlnlals įtal- pagelbstlma muziką.
daug įtakos turėdamas jau- sals perdavimo suplanuoto-) /Bus daugiau/. NL.

Petras Vaupshas ir Virginia tsunyte priėmę 
$20 dr. J. M al i skos premijų.

nepaminėti, tokiu būdu jau - pie save arba apie kitus su- 
člasl Ignoruojami, Ir ne - žinotus atsitikimus pranešti 
patenkinti. Tad prašome a- bent telefonu į redakciją. NL

Greitas ir tiksluš patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-354$

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MŪSŲ 

PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

Tune ups. Brakes 
Motor s Transmission, etc.

73B LAKESHORE DRIVE 
DORVAL

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

6966 "l’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. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namu — 72 1-06 14'

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

"'"J" D.N. BALT - BALTRUKONIS

22*'"^
-'XT' Te/.- 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 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E 1,1 0 N AS , B.A. C SC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

K. Petrulienė iteikia “nepolionq" D.Makauskui ir K.Bendiiūtei

MONTREAL WEST

• NERIBOTAS pasirinkimas vartotų 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

LEONAS GURECKAS 
So<«> Manager 

(Lietuvi» atttovot)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
pasinaudokite i

PASIKALBĖKITE SU
■ManageHu

IEO GURĖKĄS

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_____________________ (At the end pt Sherbrooke Strut Wull

LEFEBVRE & ROBERT
INCAMfC/ltfMfMT - FURNITURf

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEHTRALE r 4e AVENUE LASALlt 363*3887
j 7843 CMWTRALB 306-1282 (OKCOR ATION) Į

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Termin. ind. Įmetama 9.5%
Termin. ind. 2 metams 9.75%
Termin. ind. 3 metams 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

KASOS VALANDOS

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

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

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekniadieniais nedirbarzs 
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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