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SAVAITINIU ĮVYKIU BENDRUOMENYBESf
skirta dr.J. Cadzow už rū - 
pešti lituanistika šiame 
krašte. '

daug Ir gražios sėkmės ats
tovaujant Fondą Mcntrealyje 
bei visoje provincijoje.

APŽVALGA TAUTOS FONDAS SKELBIA FINANSINI VAJU
*•

tūros normuotojams-"alr - 
conditioners".

Dr. F. Sherwood Rowland, 
chemijos profesorius,kuris 
vadovavo šiems tyrinė
jimams, labai rimtai įspėja, 
kad pastebimas gausėjimas 
odos vėžio sus lrglmų,ke Itl— 
masls atmosferinių sąlygų 
Ir netgi gyvybės ciklo yra 
Išdava ozono mažėjimo at- 
mosfe roję.

Lieka rungtis su didžio
siomis Industrijomis...

DIRBTINĖ MIGLA
Bryce MacKasey

MACKASEY UŽ QUEBECD 
PROVINCINIUS
LIBERALUS

Bryce Mackasey tapo ofi
cialus provincijos liberalų 
kandidatas į mlnlsterlų ka
binetą.

Jis pasisako už federaliz
mą, už laisvą pasirinkimą 
kalbos čia esančiųjų. Ta
pčiau, būsimiems emigran
tams relĮcės savo valkus 
siųsti į prancūzų kalbos mo
kyklas, Iš anksto juos apie 
tai painformavus.

Jo bandymai, kaip jis pats 
pareiškė, su premjeru Bou
rassa sus įtarti,kad būtų pa
naikinti Imigrantų valkams 
kalbos testai, garantijų ne- 
Iššaūkė. Bet premjeras lin
kęs šiek tiąk nusileisti.

Mackasey taip pat pabrėžą 
kad angliškai kalbančiųjų , Iš 
kitų Kanados vietų apsigyve
nančių Quebec’o.te įsės bus 
apsaugoj am os Brltų-Š taurės 
Amerikos Paktu.

PREMJERAS TRUDEAU
* GRIŽO IŠ JAPONIJOS 

t*

Jį| Kanados premjeras Tru
deau sugrįžo Iš kelionės po 
Japoniją.

Kelionės tikslas- sustip
rinti ekonominį bendradar
biavimą tarp Kanados Ir Ja
ponijos. Japonijai relkalln - 
ga žaliava. O Kanadal-patl- 
klmo partnerio Investavimai.

Švedijoje mokslininkai Iš
vystė dirbtinę miglą, kuri 
gali apsaugotlkarlnlus įren
gimus nuo lezerlo spindu
liais vairuojamų šaudmenų 
ar Infra raudonųjų spinduli
nių ginklų, ar televizijos 
būdu vairuojamų raketų.

Medžiagų sudėtis tai mig
lai gaminti esanti nekenks - 
minga aplinkai.

Tautos Fondas skelbia 
platesnį vajų, kuris apima 
viso laisvojo pasaulio lietu
vius. Visi Tautos Fondo Įga
liotiniai Ir atstovybės kvie
čiami stoti į vajaus vykdy - 
ma.

Dabartinę Tautos Fondo 
vadovybę sudaro Taryba Ir 
Valdyba. Tarybai pirminin
kauja prel. Jonas Balkūnas , 
vlceplrm. Jurgis Valaitis, 
sekre tor ėR omualda Š Idlaus - 
klenė Ir dlrektorlal;Alekf- 
Sandras Daunys,Ignas Gasl- 
llūnas, Petras Mlnkūnas, 
Juozas Valčellūnas, Alek
sandras Vaksel Is, Algis Ve- 
deckas. tF adresas:

21073, Woodhaven. NY,
11421- USA.

L IE T U VTŲ.R AŠ YT OJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premija paskirta AL
BINUI BARANAUSKUI, už jo 
romaną RUDENYS Ir PAVA
SARIAI.

P re m įjos-1. OOO dol. -me
cenatas- Lietuvių Fondas.

JuryKomlslja susidėjo Iš: 
A. Vaičiulaičio, J. Blekalčlo, 
A. Nykos-N U tūno, G. KrF 
vlckfenės Ir V. Vengrio-.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGA

Kasmetinė Ohio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos Kultūrinė 
Premija $.1000 šiemet pa-

NETVARKA AR 
IŠSKAIČIAVIMAS ?

Vienos dienos studijų se
siją paskelbė ligoninių slau
gės, nes vyriausybė vėluoja 
dvi savaites su joms sutartų 
atlyginimų čekių Išsiunti
mais.

Kaip gaila, kad reikia Im
tis tokių priemonių priversti 
valdininkus dirbti tvarkingai.

JEAN MARCHAND UŽ 
KANADOS VIENINGUMĄ

"ŠI labai rimta valstybės 
vieningumo problema nebus 
Išspręsta Albertoje - bus Iš
spręsta Quebec’e",-pareiš
kė reporteriams Jean Mar
chand.

Palikęs fecterallnį postą, 
Marchand stoja prieš clvlll-

Jean M archand linksniai' nusiteik 

nlų tarnautojų opoziciją 
Quebec’e.

NERASTAS KALTU
Specialus Watergate pro

kuroras Charles F.Ruff ne
radęs įrodymų, kad pre z l-d

ęs, bet gal todėl Renė Levesque 
rūiiiai nusiteikęs.?

dentas. G. Ford gautas Iš jū
rininkų unijos politikai au
kas sunaudodojo ne tiems tik
slams. Ir taipgi, neradęs.kac 
Prezidentas būtų kitaip kaip 
nusikaltęs Įstatymams.

Tarp kitų darbų, dr. J. 
Cadzow, dirbdamas valsty
biniame Kento U-te, suor - 
ganlzavo lietuviškų knygų 
bUbloteką.kurloje telpa virš 
7000 knygų. Be to, apie 
100.0 įvaIrių periodikos lel- 
dlnlų Ir žurnalų.

Neseniai buvo progos ši 
įžymų žmogų Išgirsti čia, 
Montre alyje, dėka L lėtu vlų 
Studentų pastangųpakvietus 
ji paskaitai.

NAUJAS KANADOS LIE TUVI!
FONDO ĮGALIOTINIS 

MONTREALYJE
Kanados Lietuvių Fondas 

Montrealyje jau kuris laikas 
nebeturėjo savo įgaliotinio . 
ŠI padėtis buvo nepatogi tiek 
Fondui tiek Ir Montreallo 
lietuviams.

Šiuo metuK.L. Fondo įga
liotiniu Montre alyje yra pak
viestas Bronius Staškevičius. 
Jis, matydamas svarbų rei
kalą Ir pareigą padirbėti Tė
vynės labui, sutiko palmtltas 
pareIgas.

Br.Staškevičius jau seno
kai gyvena Montrealyje,bai
gia Išauginti penkis Kanado
je gimusius šeimos narius. 
Šalia savo šeimyninių Ir 
darbo pareigų, yra pašven
tęs daug laiko įvairiose 
Montreallo lietuviškose or
ganizacijose: Bendruomenės 
V-je .Aušros Vartų parapijos 
k-te, Šeštadieninės Mokyk - 
los Tėvų K-te, Skautų Tėvų 
Ir Rėmėjų k-te, Lito kredito 
kooperatyve, buvęs Tautos 
Fondo igallotlnlu, Kanados 
Lietuvių Dienų k-te bei kito
kiose vadovaujamose sar 
priežiūros pareigose. Tai 
patyręs Ir populiarus mont- 
realletls, kuriam nuolat tal
kina ir jo nepavargstanti 
žmona.

Linkime naujam Kanados 
Lietuvių Fondo Įgaliotiniui

MIRTINI MYGTUKAI
Taip vadinamas aerosol , 

šio kontinento patogus būdas 
paspaudus mygtuką,užpurkš- 
tl kosmetinius preparatus , 

į|> ..mokslinių tyrinėjimų duo - 
menlmls, yra chemiškos 
mirties nešėjai.

Fluorocarbon medžiagos , 
kurios susmulkina Ir nepap
rastu stiprumu Išsklaido 
preparatus, naikina ozoną 
mūsų stratosferoje. Ozonas 
apsaugoja žemę nuo kimlr- 
tlngumą keliančių ultrą vio
letinių spindulių.

Plaukų purškalal Ir pra
kaltą stabdantys preparatai, 
gali būti lengvai pakeisti i 
tepalus, ar purškiami pap
rastu oro spaudimu. Vienas 
proce ntas nuodingos me džla- 
gos yra vartojamas Ir šal
dytuvams be l oro tempe ra TARYBOS SESIJOS ATSTOVAI IR

' Lietuvos \ 
uasiooalinė \ 
M.Mažvydo t 

< biblioteka /

si/ KRAŠTO VALDYBOS PIRM.J.R.SIMANAVIČIUM (viduryje) 
Foto: Tony’s P hoto Studio.

Br.Staškevičių galima pa
siekti šiuo antrašu;667 Al
lard A ve. , Verdun, P. Q . H4H 
2C4, tel.:769-1557.

Kanados Lietuvių Fondo 
Valdyba

MONTREALIO ŠAULIAI 
JUBILIATAI

Šiais metals sue Ina 20 m. 
kaip Montrealyje įsisteigė 
Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Tremtyje L. K. Mindaugo 
Šaulių Kuopa, kuri per du 

į dešimtmečius savo veiklos 
Montreallo lietuviškoje vi
suomenėje paliko ryškius 
veiklos pėdsakus.

Ta proga lapkričio mėn. 
27-28 dienomis yra ruošia
mas Kuopos 20-člo paminė
jimas, i kuri atvyksta L.Š . 
S-gos T. Centro V-bos pir
mininkas K. M liko valtis Ir 
kiti Centro Valdybos nariai. 
Laukiama atvykstant dauge
lio šaulių Ir svečių Iš To
ronto, Hamiltono, St. Catha- 
rlnės, Delhi Ir Sudburlo. 
Taip pat žada atvykti Iš 
Chlcagos Ir kitų JAV vieto
vių.

Numatyta programa: 20- 
lo Iškllm Ingas Aktas, me nl- 
nė dalis Ir pulkus visų daly
vių Banketas. Meninę prog
ramą atliks Aušros Vartų 
choro Vyrų Oktetas Ir sol. 
Gina Čapkauskienė.

Sekmadienį, lapkričio 28 d. 
Iškilmingos pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioje, jun
giamos kartu su Lietuvos 
Kariuomenės šventės minė
jimu A. V. salėje. Paskaitą 
skaitys L.Š.S-gos T. Centro 
Valdybos pirmininkas K. 
Mllkovaltl& Meninę progra
mą atliks Rasa Ir Ina Luko- 
ševlčlūtės Ir L.K. Mindaugo 
Š.K-os scenos mėgėjų gru - 
pės nariai.

Minėjimui ruošti prie L . 
K. Mindaugo Š. K-os v-bos 
yra sudarytas atskiras ko
mitetas. 2O-lul atžymėti nu
matyta Išleisti kuopos veik
los leidinys. Tam reikalui 
yra iste Igtas fondas.

Į šią MontrealloL.K.Min
daugo Šaulių kuopos šventę 
kviečiami Iš visur netiktai 
broliai Ir sesės šauliai,bet 
Ir visa Montreallo vlsuome - 
nė. Ypatingai buvusieji šau
liai- kariai Lietuvoje, Ir jau
nimas. Šaulių organizacija 
yra Ir jaunimo organizacija .

Per eilę metų Mindaugo 
kuopos šauliai buvo daugelio 
organizacijų, pare nglmų-ml- 
nėjlmų ne tiktai nuošalūs 
stebėtojai, bet Ir talkininkai 
Išeivijoje lietuvybės Išlaiky
mo darbuose.

Norime, kad ši neeilinė 
Montreallo L.K. Mindaugo 
Šaulių šventė praeitų paki
lioje, dar nuo je, lietuviškoje 
dvas loję.
L.K.M.ŠaullųKuopos 2O-luI 

rucštl Komitetas

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

NL Bendrove* Valdyba yra nutarusi 
I alkrastĮ, siuntinėti tik ui $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
n.au|lems skaitytojams.
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LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS VEIKLA

( i Lietuvos i Slain vinim q! Ui ištikimybę Kanadai' 
P our I a liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada' 
bor liberation of Lithuania' For loyalty to ‘Canada!
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Kodėl lietuviai tyli,negina
savo tautos

Čia jau kelis kartus buvo 
rašyta, kad įvairiomis kal- 

( bomls, daugiausia anglų,yra 
prirašyta knygų žydų tautos 
autorių/ Leon Urrts,Nora 
Levin, Dov.Levin, L.S.Da-

?♦
dovaujama SS gen. Stahleck- 
er’lo. Prie naikinimo būrių 
SS- kų budelių prisidėjo sa
vanoriškai ar prie vartos ke
liu kelios dešimtys Ir buv. 
lietuvių Raudonosios Arml-

Šią vasarą Kanados jauni
mo atstovai Išsirinko naują 
lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybą, kurią sudaro jau
nimas Iš Londono. JI perė
mė pareigas sekantiems 
trims metams Iš senos val
dybos Iš Toronto.

Valdyboje sutiko būtlKLJS 
pirmininku Jurgis Valaitis, 
velkius nuo pat jaunystės. 
Yra skautas vytis Ir jau se
nai dalyvauja Baltijos meno 
ansamblyje. Taip pat Jurgis 
yra buvęs lietuvių studentų 
būrelio pirmininku Vakarų 
Ontario Universitete, sek
retorius Lietuvių Bendruo
menėje Ir atstovas n-ame Ir 
ITI-me PLJ Kongresuose. 
1974 m. Jurgis įsigijo ba
kalauro laipsnį mechanikos 
Inžinerijoje Ir šiuo metu 
baigia magistro programą 
Londone toje pačioje srityje.

Kęstas Vilius, mūsų vice
pirmininkas, kUęs Iš Otta- 
WO3.' Studijuodamas Ottavos 
Universitete, jis buvo pir
mininkas Ottawos jaunimo

RltaVUlenė valdybos sek
retorė yra užaugusi Čika
goje, atvyko į Montrealį mo
kytis. JI buvo aktyvi ateiti
ninkė Čikagoje Ir Montrea- 
lyje. Šiuo metu Rita yra 
Baltijos ansamblio choro 
vedėja Ir vargonininkė lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 
1972 m. yra baigusi Mc GUI 
Universitete muzikos Ir 
prancūzų kalbos mokslus. JI 
ruošiasi mokytis sekantį ru
denį.

Žinių platinimo reikalus 
/spauda Ir žiniaraščiai/ 
tvarko Lydlja Keraltė-Dra- 
gūnlenė ir Nijolė Gverzdytė. 
Lydlja dabar vadovauja 
skautėms Londone. Ji daly
vauja Baltijos ansamblyje ir 
yra jų programų pranešėja. 
Lydlja moko lietuviškoje 
mokjkloje jau septynerius 
metus. Ji yra dalyvavusi 
Londono lietuvių bendruo
menės valdyboje,buvusi pir
mininkė universiteto stu
dentų klube ir Londono 
knygų platintoja. Baigusi

wldowlcz, Ir kt. / kuriose 
kaltinami visi lietuviai, visa 
tauta,.prisidėjimu prie fa - 
šlstų vokiečių naikinti žydų 
tautą.

Tai blaurus, neteisingas 
kaltinimas lietuviams. Tai 
netiesa, kurią šlykščiai 
skleidžia buv. Lietuvos 
llečlal žydai.

Kas liečia žydų tautą Ir 
jos naikinimą, skriaudimą 
per šimtmečius, reikia spe
cialių studijų. Pirmiausia, 
žydų vadai turi Ištirti aplin
kybes, priežastis,kodėl Ea- 
ropoje žydai buvo persekio
jami nuo Kristaus gimimo 
laikų? Ką jie kitoms tautoms
yra blogo padarę, daro, kad į 
žydai buvo . tre m Jam l Iš ,

a$>*r Ahcūz l jos, Angį įjos, ’ Vtf;' - I 
ktetljos,Italijos, Rusijos tr

kls Ir kt

kitų kraštų.
Malonu pastebėti,kad Lie

tuvos valstybė visad žydus 
pabėgėlius priimdavo,globo
davo nuo Gedimino laikų Iki
praradimo Ne priklausomy
bės. Gelbėjo juos Ir vokiečių 
okupacijos metu.

Lietuvių tautos yra 3 mil., 
Iš kurių vokiečių nacių val
dymo metu žuvo, buvo kanki
nami ar Išvežti apkasams Ir 
pan. arti 200. OOO žmonių . 
Lietuvos žydus ’’tvarkė" Hit
lerio SS generolai, jo įsaky
mu. Lietuvoje ypač pasIžy-
mėjo šie SS generolal-Stah - mis 
lecker, JHger, Jeckel , 
Harm. Buvo speciali Kom - 
mand Einsatzgrupp A., va-

jos karių, kurie le Ido kulkas 
į žydus ,komunistus,rusus Ir 
lietuvius, Ir kt. .kuriuos na
ciai nutarė sunaikinti.

Jie ne atstovąvo jokios 
lietuvių valdžios,nes jokios 
teisėtos valdžios nuo!941.VL 
22 nebuvo. Visą valdžią

pi- turėjo III Reicho Berlyno 
valdžia- Adolfas Hitleris su 
nacių partija.

Laikinoji Lietuvos valdžia 
Ir pulk.K.Škirpa yra puola
mi už žydų naikinimą Ir kt. 
veiksmus.

Kol dar yra gyvi tos laiki
nos valdžios žmonės pulk. 
K.Škirpa, prof. A. Darnu šis , 
pulk.Šlepetys, gen.St.Raštl-

A pskr Ič lų kome n-
dantal,Vietinių Rinktinių ka
rininkai, savisaugos batall - 
jonų generolai Ir kt. liu
dininkai-jų pasisakymai yra 
labai reikalingi Ir svarbūs .

Būtų labai naudinga Ir rei
kalinga,kad jie lletuvlų-žydų 
klausimą 1941-44 m. laiko
tarpyje panagrinėtų Ir spe
cialų leidinį, nelietuvių kai\ 
ba, Išleistų.

Dar yra gyvų liudininkų 
Ir Lietuvių Fronto kovotojų 
tarpe.

Mūsiškiai iki šiol net visų 
aukų nėra suregistravę... 
Kodėl ? ...

Visi bendromis jėgo- 
turtme apginti Lietuvių

tautą nuo šmeižimo netei
singų apkaltinimų.

Antanas Kubilius

sąjungos Ir 1969 m. įslgyjo 
bakalauro laipsnį. Toliau, 
Kęstas persikėlė į Montrea- 
lį, kur dalyvavo ateitininkų 
organizacijoje. Montrealyje 
Mac GUI Universitete įslgyjo 
magistro laipsnį elektrtkos 
Inžinerijoje Ir daktarąta 
neuro - fiziologijoje .Šiuo 
metu gyvena Londone, yra 
"assistant prof." Ir dėsto 
Universitete neuro -fiziolo
giją. Be kitos lietuviškos 
veiklos, dalyvauja Ir Bal
tijos "Veteranų" tautinių šo
klų grupėje.

KLJS iždininku yrh Sau
lius Dragūnas. Saulius nuo 
vaikystės dalyvauja įvairio
se lietuviškose organizaci
jose. Jis yra aktyvus skau
tas vytis, Ugametls Londono 
Baltijos ansamblio narys Ir 
buvęs Londono Bendruome
nės valdyboje. Saulius yrsi 
baigęs chemijos mokslus 
Vakarų Ontario Universitete 
ir šiuo metu dirba General 
Motors Londone.

Algis Jusys eina ryšininko 
pareigas. Jis yra kilęs Iš 
HamUtono, stvykęs studi
joms į Londoną, tuojau pri
sijungė prie lietuvių. Yra 
skautas, Baltijos ansamblio 
narys Ir buvęs velkius lie
tuvių studentų sąjungos na
rys Londono Universitete. 
Ten valdybose yra buvęs 
Iždininku Ir pirmininku. Al
gis yra baigęs chemijos 
mokslus Ir šiuo metu dirba 
savo srityje.

bacterlologljos mokslus Va
karų Ontario Universitete Ir 
šį pavasarį baigė mokytojų 
sem Inarlją.

Nijolė Gverzdytė atvyko Iš 
. St. Catharines. JI yra aktyvi 
skademtkė skautė Ir vado
vauja skautėms Londone. 
Gyvendama St.Catharines, ji 
šcko Ir mokė Nemuno vyr. 
tautinių šoklų grupę, vargo- 
nlnkavo 9 metus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, vadova
vo skautėms Ir buvo II PLJ 
Kongreso atstovė. Londone 
ji buvo universiteto lietuvių 
studentų klubo valdybos na
rė Ir tvarkė kultūrinius rei
kalus Londono Bendruome
nės valdyboje. Studijuoja 
Londone medicinos fakultete 
"Occupational Therapy".Yra 
ketvirtuose metuose ir atei
nantį pavasarį jau baigs.

Ši valdyba yra pasiryžusi 
pasiekti ir įgyvendinti nu
matytus tikslus. JI nori su
jungti Kanados Vakarų Ir 
Rytų lietuvių jaunimą, 
įtarūkl.l daugiau jaunimo į 
lietuvišką ve Iklą Ir pritrauk
ti lietuviškai nekalbantį Ka
nados lietuvių jaunimą. Per 
praeitą KLJS suvažiavimą, 
kuris įvyko Windsore gegu
žės mėn., buvo mėginama 
sudaryti veiklos gaires.Per 
diskusinius būrelius buvo 
surinkta, minčių projektams. 
KLJS valdyba Ir jos talki
ninkai stengsis šiuos pro
jektus įvykdyti savo trijų 
metų kadencijoje Iki sekan
čio PLJ Kongreso.

Kanados Lietuviu Jaunimo s-gos valdybos nariai: iš kairės 
Lydlja Dragunienė,Jurgis Valaitis, Nijolė Gverzdytė, Algis Jusys, 
Rita Vllienė. Saulius Dragūnas ir Kestutis Vills. iš London, Ont.

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

VAŽIUOTI AR NEVAŽIUOTI 
LIETUVON ? I
Vieni žurnalistai pataria 

važiuoti Lietuvon, kiti ne. 
"NL" Nr. 39, 29 rugsėjo, 
76m. žurnalistas Al .G Iman
tas rašo, kad prof.psicholo
gas dr. V. J. Bieliauskas 
šiemet vasarą buvo okupuo
toje Lietuvoje, kaip repre
zentantas amerikonas moks
lini rik as-psichologas, parsi
vežė Iš ten bevelk "karštus" 
įsitikinimus, kad Išeivija 
turėtų žymiai daugiau įsipa
reigoti Ir būti Išradingesnė 
bei lankstesnė savo meto
duose padėti, tikrai padėti 
sovletlnamo krašto žmo
nėms.

Atrodo, kad Ir profeso
rius Ir Al. Gtmantas tik da
bar pastebėjo, kad reikia 
padėti ten saviesiems. Čia 
norisi pastebėti,kad eiliniai 
2p si.

Ir Išmokslinti lietuviai, at
siradę Vakarų pasaulyje, pa
deda savo artimiesiems jau 
nuo Stalino mirties, kuomet 
buvo jau leidžiama siųsti 
ekonamlnę pagalbą. Milijo
ninės vertės siuntiniai su 
rūbais, avalyne, maistu Ir 
kt. gėrybėmis nuplaukė ar
timiesiems, okupanto Iš
kankintiems,! š te r or Izuo- 
tlems ne tik į okupuotą Lie
tuvą, bet Ir "Gulag Archi
pelago" -‘ mirties, kankinių 
vietas. Taip daug lietuvių 
gyvybių Išgelbėta nuo mir
ties, bado kančių, moraliai 
sutvirtintos viltys gyventi, 
Išsivaduoti nuo amžinos ver
gijos šioje žemėje. Maža 
Lietuvių tauta nepagalvojo, 
kad ateis didžioji kaimynė 
SSSR, atims turtus, žmones, 
dalį jų Išve ž Sibiran, kitus 
vietoje Išžudys Ir vien todėl, 
kad jie yra lietuviai, nori

patys valdytis, nepriklauso
mos valstybės gyvenimu gy
venti, nepasiduoti rysų - ko
munistų vergljon.

Per 20 metų laisvame pa
saulyje gyvenantys lietuviai 
daug padeda ir materialiai 
tr dvasiniai savo artimie
siems, kurie gyvena už ge
ležinės uždangos, "tautų ka
lėjime".

Kuomet Kremlius atidarė 
duris, čia gyvenantys lie
tuviai pradėjo lankyti savo 
kraštą, gimines, padėdami 
ne tik materialiai bet Ir 
stiprindami moraliai, tau
tiškai.

Aš manau, kad laikraš
čiuose nėra vieta nagrinėti 
kiek lietuvybė ten yra stipri 
ar silpna, važiuoti ten ar ne
važiuoti? Agitacija šen Ir 
ten tik gali pakenkti lietuvių 
tautai, kovojančiai pogrin
dyje už Išsilaisvinimą, ge-

re s ne s pozicijas. Biurokra
tija, komunistų veikimas ei
na savo keliu, tautos pasi
priešinimas, vardan išliki
mo, eina savo keltu. Mes 
negalime giedoti nei pakasi
au giesmes, nei laimėjimo 
himnus. Pats gyvenimas pa
rodys, kaip toli ir ilgai 
SSSR valstybė žygiuos, kaip 
seksis tautas suvirškinti? 
Te n, okupuotoje L le tuvoje, 
gyvenantieji broliai Ir sesės 
yra užgrūdinti ir instinkty
viai jaučia kas galima ,kas 
negalima. Jei jie, vidujinio 
balso diktuojami, rašo ir 
kviečia gimines atsilankyti 
nors ir į Vilnių ir Kauną, 
*Trakus, Druskininkus - va
žiuokite, paslmatyklte su 
jais. Kiekvienas asmuo, ku
ris aplanko kalinį yra ver
tas pagarbos. Bet Ir ten, 
vieniems kalėjimas, kitiems 
rojus...

* J. Valdlonls
Ontario.

Taip pat yra projektuoja
ma keliauti. Nemažas skai
čius lietuviško jaunimo ke
liauja po Kanadą. Suvažia
vime buvo nagrinėjama, 
kaip galima parūpinti pigią 
nakvynę keliautojams. Kiek
viename mieste būtų suda
rytas sąrašas žmonių, kurie 
galėtų prl mtl keliautojus į 
namus. Keliaujantis jauni
nimas susisiektų su Infor
macijos Centru, kuris su
rastų tinkamą nakvynę. Būtų 
nustatytos reikalingos tai
syklės keliautojams. Pro
jekto galutinis įvykdymas 
priklausys nuo tų žmonių, 
kurie priima jaunimą.

Pelitinei veiklai taip pat 
buvo duotos kelios Idėjos, 
kurios liečia Kanados jauni
mą ir jų dalyvavimą politinė
je veikloje. Pzv: lietuvių 
jaunimas turėtų sekti politi
nius nutarimus, kad galėtų 
efektingai pare tkštl savo pą- 
geįdavimus,liečiančius Lie
tuvą arba lietuvius išeivi
joje. Jaunimas kartu su 
iSendruomenėmls turėtų ak
tyviau ruošti Vasario 16 mi
nėjimus, turėtų palaikyti 
nuolatinį ryšį su spauda, ra
dio Ir televizijos stotimis, 
iš anksto įspėdamas apie 
kokias demonstracijas, mi
nėjimus arba kitus svarbes
nius įvykius.

Taip pat buvo Iškeltas 
klausimas apie lietuviškąją 
humorlsttką. Jos tikslas bū
tų patraukti nedaug lietu
viškai skaitantį jaunimą. Tu
rinys susidarytų iš lietuviš
kų legendų ir Lietuvos isto
rinių įvykių.

Kas tailtečla menines pa
rodas, tai nežinome ar yra 
mūsų tarpe Kanadoje naujai 
žydinčių menininkų: daili
ninkų, fotografų, poetų tr 
1.1. Jaunimo meno parodos 
retai įvyksta. Tikslas tokių 
parodų yra supažindinti Ka
nados lietuvių jaunimą su 
jaunaisiais menininkais.

Buvo sudarytas Ir veiklos 
kalendorius. Planuojama tu
rėti sezoninį Kanados jauni
mo veiklos kalendorių, ku
riame konkrečia! būtų sura
šyta, kas vyksta, kur Ir pas 
ką galima kreiptis. Tokio 
kalendoriaus tlkals yra pa
informuoti jaunimą Iš anks
to, kas darosi, nes ne vi
sas lietuvių jaunimas at
kreipia tinkamą dėmesį į 
lietuvišką spaudą, bet tik ją 
peržiūri.

Visos jaunimo stovyklos 
vyksta pietų Ontario. Jauni
mui Iš Kanados vakarų nėra 
priemonių nei lėšų atvykti 
Ir dalyvauti kokioje stovyk
loje dviems savaitėms. Jie 
yra Išsiskirstę po įvairius 
miestus vakaruose Ir nėra, 
kad kas su jais visados už
siimtų. Todėl kitais metais 
planuojama turėti jaunimo 
stovyklą vakaruose. Yra pa- 
siūlymas suorganizuoti jau
simu! ekskursiją Iš Ontario 
į Qubec į tos stovyklos nu
vykimą.

Šluos projektus įvykdyti 
reikės daug ryžto Ir darbĮo, 
bet tikimės, kad su Kanados 
jaunimo bendradarbiavimu, 
viskas pasiseks. Spaudoje 
bus paskelbta projektų eiga. 
Maloniai priimame konkre
čias mintis Ir pasiūlymas. 
Jei kas nors norėtų ateiti į 
talką, prašome kreiptis šiuo 
adresu : Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, 1231 Sand
ford St. / 108, London, Ont 
N5Y 2J8, tel 419/453-7078.

Anksčiau minėtas suva
žiavimas Windsore tęsėsi 
gegužės mėn. 22-23 dieno
mis. Jame dalyvavo jauni
mo atstovai Iš Wlndsoro, 
Toronto, "Hamiltono, St. 
Cathar Ines, Bothwell, Guelph 
Ir Londono. Suvažiavime 
tikslai buvo: pristatyti nau
jai Išrinktą KLJS valdybą, 
statuto pakeitimas, susipa
žinti su PLJS veikla tr jos 
įtaka ir mūsų darbus ir su
daryti Kanados veiklos gai
res sekantiems metams 
/nurodyta anksčiau/. Suva
žiavimas, pirmas Kanadoje 
po III PLJS Kongreso, buvo 
pavykęs ir praėjo linksmoje 
nuotaikoje su gerais rezul
tatais. KLJS Valdyba

London, Ont,

VADOVU SĄSKR YDIS
Lietuvių Skautų-člų Bro

lija Ir Seserija ruošia jau
nesniųjų vadovų sąskrydį, 
kuris įvyks spalio 30-31 d. 
d. Dainavoje. Į sąskrydį 
kviečiami visi drauglnlnkal- 
kės, laivo vadal-vės, jų pa
vaduotojai, adjutantai Ir kiti 
tuntlnlnkų rekomenduojami, 
skautal-ės, ne jaunesni 16 m.

Sąskrydį globoja Detroito 
skautai Ir skautės. Dėl 
smulkesnių Informacijų pra
šome -kreiptis į tuntln Inkus- 
es.

Brolijos Ir Seserijos 
Vadovų Lavinimo Skyriai

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



BIOLOGINIS LAIKRODIS
(Siam rašinėliui panaudota Tarybine 1961 m. medicinos enciklopedija ii 
kita medicinos klausimais literatūra — spauda, neišskiriant ir dr. jono 
Adomavičiaus labai nuobodžiu tuo reikalu Drauge ir Naujienose savai
tiniu rasiniu ). , <

Kiekvienam žmogui Aukš
čiausiojo yra skirtas gyve
nimo terminas. Terminui 
sukakus Ir motina - gam
ta nieko negali jam padėti. 
"Biologinis laikrodis" su
stoja - gyvenimo pabaiga. 
Pagal religinį įsitikinimą, 
nemirtingoji vėlė apleidžia 
kūną, palikdama jį Išnyki
mui. ..

Žinomas australletls bio
logas, Nobelio premijos lau
reatas Makfarleln’as tą ter
miną" taip f or m ui u o j a : 
’Žmogui gyventi skirtas lai
kas yra kažkas genetlško 
užplanuota, kaip evoliucinio 
proceso rezultatas. Ne kiek
vienam pavyksta "datrauktl" 

’ Iki tokio termino,tačiau vls- 
tlek toks "terminas" yra. 
Sužinoti kas tas "programl- 
nls mechanizmas", kuris 
nustato žmogui senėjtrho 
terminą - mokslui 
svarbi užduotis.

' Senėjimas

labai

Kada gi senėjimo proce
sas prasideda? Biblija se-

natvės pradžią laiko 35-lus 
metus amžiaus. Hlprokratas 
manė, jog senatvė prasideda 
su 42-jų metų pradžia, o gi
li senatvė - 63-lals metais. 
Šių dienų demografai žmo
nes senstelėjusiais pri
pažįsta sulaukusius 65 - 70 
metų amžiaus. Vyresnius 
gi skaito susenusiais žmo
nėmis. Gerentologal /senė
jimo Ir Ilgo gyvenimo aiški
nimo specialistai/ senėjimo 
pradžią laiko demografų nu
statytą 65-rlų metų amžiaus 
ribą.

Kai kurie gerentologal 
mano, kad pirmieji senatvės 
požym lai pas Irę Išk la; mote - 
rims 40 - 45-tals gyvenimo 
metais, o vyrams - klek 
vėliau. Socialinių draudimų 
įstaigos senatvės pradžią 
riboja įgijimu teisės pensi
jai gauti/65 m./. Iš gyve
nimiško pažangos taško- su
senę, tai dar ne tie, kurte 
jau nebegali egzistuoti be 
kitų žmonių priežiūros bei 
pagalbos. Toksai amžius,

i

PROGRAMA KOVAI SU BFLIACIJA

Kur esame ir
kuria linkme einame

■ Government Gouvernement
■ ~ of Canada du Canada

Praėjus vienodiems metams programa kovai su 
Infliacija pasiekė savo užsibrėžtą tikslą.

Pats svarbiausias įvykis — Infliacijos sumažėjimas 
Prieš vienerius metus kainos kilo 1O, 8%. Kai kurte šį 
rudenį neišvengiami kalnų pakilimai /energijos kainos 
Ir savivaldybių mokesčiai/ pakenks Infliacijos mažė
jimui. Nežiūrint į tai, pirmiems metams užsibrėžtas 
tikslas/t.y. Infliacijos sumažinimas Iki 8%/bus 
pas lektas.

Visokių pajamų /uždarbių, algų, honorarų, 
dividendų, pelno/ kilimas yra taip pat sSanlngal 

sumažintas. Vidutiniškai šiais metais uždarbiai 
pakilo daugiau negu kainos. Tai reiškia, kad 
daugumas kanadiečių dabar gali lengviau kovoti su 
sunkumais, kad pirkimo gaila dabar yra dlsesnė 
regu kad buvo prieš įvedant programą kovai su 
Infliacija.

1976.X. 27

Mūsų tikslas — per antruosius programos 
metus dar daugiau sumažinti Infliacijos dydį /tkl 
6% ar net mažiau/. Tas galės būti pasiektas jeigu 
visi kilimai lėtlnsls kartu.

Mes gyvename rinkos ekonomijos sistemoje. 
Šioje sistemoje yra svarbu, kad kainos galėtų 
Iki tam tikro taško kilti arba kristi. Programos 
kovai su Infliacija gairės, kontroliuodamos pelno 
dydį, efektingai mašina kalnų kilimą. Per 
antruosius programos metus kalnų Ir pelno kontro
lės taisyklės bus suprastintos Ir įgalins teisingiau 
pritaikinti suvaržymus įvairioms gamybos bei 
prekybos įmonėms. Šitos taisyklės taip pat duos 
paskatinimą naujiems Investavimams, kurie yra 
reikalingi mūsų krašto ekonominiam augimui 
Ir bedarbės sumažinimui. Naujiems Investavimams 
duodami kreditai sudarys įmonėms gautą pelną naujai 
Investuoti, tuo pakeliant produktyvumą Ir produkciją. 
Pagal nustatytas gaires, per antruosius metus

Niekas nemėgsta kontrolės. Jos nemėgsta 
krašto gyventojai, nes ji turi įtakos į jų asmeniškus 
nuosprendžius. Kontrolės nemėgsta Ir vyriausybės 
turinčios ją įgyvendinti. Nežiūrint į tai, Infliacijos 
sumažinimui Ir ekonomijos augimui kontrolė buvo 
Ir tebėra reikalinga. ŠI programa tęsis Iki 1978 m. 
pabaigos. Tol, kol programa veikla, vyriausybė 
yra įsipareigojusi užtikrinti pastovų Infliacijos 
mažėjimą.

Kad apsaugoti mūsų asmenišką pirkimo gailą, 
sutaupąs, pensijas, o taip pat Ir kanadiečių darbus, 
Infliacija turi būti sumažinta. Jeigu kainos Ir 
uždarbiai būtų kilę Ir toliau kaip jie kilo praėjusiais 
metais, tai Kanadoje gaminamos prekės būtų greitai 
nebegalėjusios konkuruoti pasaulinėje rinkoje. 
Importuoti gaminiai labai lengvai būtų nukonkuravę 
Kanadoje gaminamas Ir parduodamas prekes. Yra 
ypatingai svarbu, kad mūsiškės pagaminimo Iš
laidos Ir pardavimo kainos galėtų konkuruoti su 
amerikiečių Išlaidomis Ir kainomis. Deja, ameri
kiečiai abiem atvejais vis dar pirmauja. -Galiausiai, 
Infliacija kenkia Investavimams. Mažėjant Investa
vimams, didėja bedarbių skaičius.

Po vie nerių metų kontrolės Infliacija sumažėjo. 
Darbų apsaugojime Ir Kanados gerovės pakėlime 
padaryta pažanga. Programos kovai su Infliacija 
pasisekimas iki šiol daug priklausė nuo daugelio 
kanadiečių bendradarbiavimo. Ir toliau bendra
darbiaudami, galėsime visi kartu naudotis mūsų 
augančios Ir turtėjančios ekonomijos vaisiais.

Kalpas (Joginius

alšku, artimas 75-80- člal 
metų. Suprantama, jog visa 
tai liečia tik sveikus žmo
nes, nes Ilgos gali padaryti 
žmogų bejėgiu, kito asmens 
pagalbos reikalingu kiekvie
name amžiaus periode.

Senėjimo hipotezės
Apie biologinę senėjimo 

esmę yra žinoma apie 200 
hipotezių. Pagal daugumos 
šių laikų mokslininkų nuo
monę, senėjimo esmė yra: 
kūno ląstelių dauginimosi 
tempo sulėtėjimas Ir kūno 
audinių gailos sumenkėji
mas. Kiti jų mano, jog 
senstame užsinuodydami 
mūsų pačių organizmo nuo
dais, kurie atsiranda kaipo 
žarnyno bakterijų Ir tų, ku
rios į kiekvieną ląstelę Iš 
lauko arba kitų to paties or
ganizmo sričių prasiskver
bia organlzman. Taip pat 
yra visa gausybė kitų hipo
tezių.

Įdomios yra naujausios 
biologo Barnett'o patyrimo 
hipotezės apie tai, kad se
nėjime, o taipgi vėžiu su
sirgime, nemenką vaidmenį 

atlieka Imuninė sistema, sa
vimi vaizduojanti gynybos 
mechanizmą, pažįstanti Ir 
panaikinanti svetimus orga
nlzman patekusius kūnus, o 
taip pat mutentlnes pasikei
tusias ląsteles.

Bernett'as mano, kad 
svarbiausia Imuninės siste
mos dalimi yra kai kurios 
liaukos, kurių vaidmuo, kai
po vidaus sekrecijos organų 
tkl šiol medicinos nėra ga
nėtinai Išaiškinta. Tokių 
liaukų gaminami llmfocltal 
pažįsta kitokias / svetimos 
gamybos/ ląsteles, kontak
tuoja Ir naikina jas. Llmfo
cltų gamyba/tlk ką gimus 
arba po gimdymo/ liaukoje 
pasiekia maksimumo, t. y. 
tada toji liauka būna didžiau
sia. Šiaip žmoguje ji pasie
kia maksimumo apie 10-12 
metų amžiaus. Vėliau liauka 
mažėja Ir vidutiniame am
žiuje ji būna nežymi. Pas 
daugumą vyresnių 60 metų 
amžiaus žmonių tos liaukos 
vietoje pasilieka duobutės su 
pluoštiniais audinių prlaugl- 
glmals. Tai, žnloma, ne
reiškia, kad pas pagyvenusį 
žmogų llmfocltal Išnyksta. 
Pas jį lieka skaitlingi, kaž
kada liaukos pagaminti, ląs

uždarbiai Ir algos galės kilti Iki 6%, pridedant ’
dar 2%, jeigu krašto produktyvumas tai leis.

Visos vyriausybės labai stengiasi sumažinti 
savo Išlaidas. Federalinė vyriausybė varžo savo 
Išlaidų dydį taip, kad jos ne per viršytų bendrą
Kanados ekonomijos augimą. Tai reiškia, kad 
kasdien yra daromi sprendimai naujų programų su
varžymui Ir esamų programų apkarpymui. Šitie 
sprendimai yra skaudūs, bet neišvengiami, nes vy
riausybė norėdama sumažinti Infliacijos dydį, turi 
sumažinti savo Išlaidas.

telių "Įpėdiniai", bet naujos kurios organizmo liaukos, 
ląstelių eilės nebe atsiranda. > Hmfoldlnlalau-

Tlkrlausla, į žmogaus gy
venimo pabaigą, daugumos 
organizmo ląstelių suspėja 
Iškentėti kažkokius tipiš
kiausius mutacijos reiški
nius. Todėl kai kurie moks
lininkai yra tos nuomonės, 
kad senėjimas yra paprasto 
mutacijos prls(kaupimo re
zultatas.

Bernett'as gi mano, kad 
senatvė žymiame laipsnyje 
pasireiškia Imunos sistemos 
Išnykime, nors mutacijos 
čia taip pat vaidina nemažą 
vaidmenį. Pagrindinis se
natvės reiškinys - opumas. 
Kaulų trapumas aiškinamas 
kollagenu - tai stoka Ir Iš-1 
slelkvojlmas svarbiausių 
audinių, kurie sutelkia kū
nui formą, elastingumą Ir 
padeda kaului tvirtėti. Kol- 
lageno atrofija - tai ne sta
čiai mechaniškai raumenų, 
kaulų Ir 1.1, "susidėvėjimo" 
Išdava, ji vyksta tam tikru 
parlodu paskirtam tam zo
ologiniam re l šk l n lu l pas 
žmogų, sulaukusį 70 Ir dau
giau metų amžiaus.

Biologinis laikrodis
Amžiui bręstant, susi

traukia Ir mažėja ne tik kai-

dlnlal-kepenys, llmfatlškos 
liaukos, kaulų smegenys Ir 
kt. Kai kurios liaukos kei
čiasi spartesniais tempais, 
negu visa kita.

Tam tikra prasme galima 
skaityti, jog "biologinis laik
rodis" yra liaukose Ir su jo
mis giminingose ląstelėse. 
Kada jų darbas, /kūryba/ 
baigiasi /sustoja/, tai nu
trūksta nuolatinis organizmo 
bėgamasis remontas Ir įsi
gali visos senatvės negalės.

Mokslinis Vlstarlškojo 
Instituto Filadelfijoj bendra
darbis L. Chalflln’as paste
bėjo, jog opttmallnėse sąly
gose ląstelės, audinių kul
tūros Išugdytos Iš žmogaus 
gemalo ląstelių, gali sklltl- 
dauglntls pvz. 50 kartų. Po 
to tolimesniam dauginimui
si, jų pajėgumas dingsta Ir 
ląstelės Iš lengvo miršta. 
Chalflln'o Įsitikinimu, tasai 
fenomenas yra senėjimo pa
grindas. Imdamas pasakytą 
Chalflln'o apribojimą dėme
sin, Bernett'as senėjimo 
teoriją talpformuluoja:ktek- 
vlenam biologiniam asme
niui yra Įmontuotas savas 
"biologinis laikrodis", t. y. 
atitinkama skaičiavimo riba, 
kuri gali kilti /įvyktl/soma-Į 
tlnėje ląstelėje .Toliau, jeigu 
kokios nors ląstelių linijos, 
gyvybiškai svarbios Ilgam 
amžiui gyventi, savo "kvotą" 
Išsemia greičiau už kitas 
linijas, tai prasideda "sene- 
llškl" /senėjimo/ pakitėji
mai - reiškiniai, kylą Iš 
ląstel ėse konkre č lų duome nų 
stokos.

Žinoma,kad ląstelės grei
čiau skyla, dalijasi, kilusios 
Iš llmfocltų, liaukų paga
mintų. Todėl Be r ne tt1 a s 
sprendžia, kad gal būt savo 
limitą vienodai Išsemia Ir 
ląstelės, gaminančios kolla- 
geną - flbroplastą. Juk ne- 
ą^glnčytĄ,‘,^ąd jos kilusios 
Iš tų pačių ląstelių "protė
vių", kaip Ir Imuninės ląste
lės. Tai Ir apsprendžia Se
natvės prląrtėjlmą-pasenė- 
jlmą. 1

Dale Idž lama, kad kada 
nors Imunltlnės sistemos 
stimuliavimas bus įgyven
dintas, tikslu s ut v Ir 11 nt l 
"Imunologinę priežiūrą" Ir 
senstančlųjų Ilgom atsparu
mą. Mokslininkai deda pa
stangas įgyvendinti gydymą 
atloksltantals, kas, gal būt, 
galėtų žmonių gyvenimą klek 
pratęsti.

Okas yra gyvenimas, tei
singiau gyvybė, gyvastis? 
Ligi šiol mokslas dar nėra 
davęs tikslaus gyvybės ap
tarimo. Įvairiais laikais yra 
buvę įvairių, skirtingų ap
tarimų, kurie žmogaus pa
žinimui tobulėjant, keitėsi.

Tarybinėje medicinos en- 
cOclopėdljoje gyvybės apta
rimas yra maždaug toks : 
"Gyvybė tai junginys reiški
nių, ypatinga forma besireiš
kiančių komplikuotuose or
ganizmuose - energija me
džiagos, kilusios jos evo
liucijos etape Ir susidedan
čios Iš komplekso cheminių 
junginių, kurių svarbiausieji 
yra baltlmal".

Su šitokia mokslininkų 
Idealistų pažiūra: "Medžla- 
ga pati savaime yra negyva, 
tarnaujantltlkkalpo medžia
ga gyvų padarų statybai, bet 
pastarieji atsiranda Ir gy
vena tiktai tada, kada toji 
me džlaga įgauna gyvybę ko
kiu nors dvasintu pradu - 
stela" arba /čia norima pa
sakyti vėlė/ negyvenlmlška- 
pas lapt Inga gamtos jėga. Gal 
teisingiau būtų, vlršgamtlš- 
ka jėga, nes mokytieji ma
terialistai įrodinėja,kad gy
vybės esmė, jos materiali
nis substraktas-gyvieji bal-

(Nukelta i SpsL )
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

AMERIKA PIRTYJE 
Trijų dailų komedija

Didelio žingeidumo veda
mas, laukiau to vakaro,ka
da pamatysiu Istorinį veika
lą, Keturakio Ameriką Pir
tyje.

Kadangi buvau Kauno te
atralų taip žavingai priima
mas Ir su tarnybiniu leidimu 
į pirmą vietą sodinamas, tai 
Ir panūdau surasti jiems 
gražių gėlių. Sugalvojau,kad 
kaip tik po šito spektaklio, 
bus jiems gražiausia proga 
įteikti dėkingumo ženki an 
gėlių. Antra, mane domino, 
kaip jaunoji karta tą veikalą 
Interpretuos?

Vakaras gražus. Žydėji
mo perpildytas oras viso
kių kvapų. Nežiūrint to,kad 
pats žydėjimas ir gėlių visi 
kampeliai pilni, jos labai 
brangios. Ir koks vargas , 
kai reikėjo prisiprašyti su
daryti nemažą krepšį gėlių. 
Nežiūrint, kad pasakiau , 
jog nesvarbu, klek tas kal
nuos. Per pažintis, gėlininkų 
krautuvėje vykstu su abe
jone, ar tikrai bus patenki - 
namai viskas sutvarkyta.

Pakloju 35 rublius, o tos 
gėlės labai kukliai atrodo . 
Bet gerai Ir tai, nes čia ne 
Los Angeles, kur gėlės taip 
lyg už pusdykį parduodamos. 
Čia gi viena rožėkalnuojadu 
su puse rublio’. O prie jų to
kių uždarblų^al balsi suma .

Nešuosi gėlių krepšį į au
tomobilį, kuris laukia čia pat 
Ir su kartėliu konstatuoju, 
prletellul, kad ne tokių aš 
norėjau. Nepakelsi dabar . 
Turi sutikti kaip yra, o jiems 
jiems tikrai patiks,kalba jis. 
Čia mažai tokių įvykių,kad, 
krepšį gėlių teatralams po 
kojomis po spektaklio kas 
pastatytų. Užtvirtina.

Pavasaris eina visais žy
dėjimo šuoliais. Žmonių pil
nos gatvės. Daugiausiai va - 
karais pripildytos gatvės ei
nančių teatro link. Čia visi 
vakarai užpildyti brandžiais 
teatro spektakliais, Ir žmo
nės juos gaus lai lanko. Pa
matyti tuščią vietą teatre,ta i 
retenybė. Taip ir į šitą 
spektaklį žmonės renkasi 
būriais, apie teatrą stovi
niuoja, laukia savo pažįsta
mų susitikti. Nešuosi Ir aš į 
vidų. Nešu gėles į rūbinę, 
kur paprastai rūbinės mote
rys Ir įteikia jas vaidinto
jams. Susitinku rašytoją 
Baltušį su aktore Mlronalte , 
kurie mane prisimena Iš 
ankstyvesnių viešėjimų Ir 
užkalbinu. Persimetame 
malonių žodžių virtine. Jis 
pas įsako,kad ką tik grįžęs iš 
loteratūrlnlų vakarų, kur 
skaitęs savo kūrybos. Kaip 
tik mano gimtiniam mieste
lyje. Jie man sako,kad prieš 
spektaklį čia dabar bus šo
kėjai ir kupletistai. Sako,kad 
pamatysi tą veikalą visai ki
tokioje šviesoje- stilizuotą .

Prletellus veda mane į ba
rą, kuris pas įrodo, uždarytas, 
nes čia,kur veikla baras,bus 
senovės šokiai,stilizuoti pa
gal ve įkalą. Matau, papuoštas 
kambarys, o šone sėdi jau 
Ir publika, laukia šokėjų. 
Nieko ne numanydamas, likęs 
vienas, atslšlleju Ir lieku 
stovėti, kai prletellus nuei
na gauti konjako čerkutės . 
Jis yra aktorius, visus ke
lius žino, mano gaus Ir per 
" uždarytas duris ”. Staiga 
atlekia šešios poros jaunimą 
Jie gražiai aprengti ir vik
rūs lyg vijurkai. Armonika, 
"skrlpka" Ir klar Ine tas, vi

sai kaip seniau kaime per 
ve sell jas, plėšia iš peties. 
Stebiu jų grakščius judesius, 
primityvias dekoracijas ir 
nė nepamačiau, kaip buvau 
įtrauktas į spektaklį. Staiga 
perslsklrla viena pora Ir 
mergaitė mano nustebimui 
lenkiasi man,kviesdama į jų 
neįprastą šokį. Sakau, neį
prastą, nes tokia primityvi 
pasiutpolkė. .. Nustebęs dai
rausi Ir nebežinau, kaip pa
sielgti. Nutariau nepasiduo
ti. Kertu šuoliais Ir aš su 
kitais šokėjais, užmiršęs 
savo metus Ir viską.. .Prle
tellus, matau, spokso sučer- 
kūtėmis rankoje, Ir su galva 
moja į savo pusę, duodamas 
sunrastl. kad susilaikyčiau. 
Norėčiau, bet kaipgi besus
tosi, kai esi įsuktas į tokį 
šokio ratą? Ir polka ratelis , 
Ir Iš kairės, Ir visokių kito
kių Išmonių jie prlslkombl- 
navę. Matosi jau aiškiai,kad 
suslrepetavę. Ir taip apie 
puse valandos. Kai baigė , 
buvau toks laimingas, Ir nei 
nepamačiau, kaip vos alsuo
damas, Išdūmiau į čia pat e- 
santį balkoną, kur radau 
prletelį jau besibarantį.Gir
di, gausi Infarktą,tai žinosi. 
A’’gi tokiame amžiuje taip 
dūkti? ... O aš kvatoju Ir gi
riuosi, kad tai buvo mano 
smagiausia viešnagės valan
dėlė. Juokiamės Ir gurkšno- 
jame konjaką, kurį jis šiaip 
taip gavo.

Gražiai parašytus kupletus 
Išpildė tie patys šokėjai. 
Tarpe visų, labai patiko toksi

Mūsų režlsorlus.. ./pa - 
vardės neminėsiu/

Niekad neklysta,
Šančiuose augęs, kaimą 

pažįsta...
Visi gars lai k vato ja Ir ap

kalba minėtą režlsorių,ku
ris režisavęs veikalą, nesu- 

prasdamastos aplinkos. Čia 
pat man prisiminė mūsų lie
tuvių kolonijoj statytu Kartą 
Gintaro Pakrantėje, kur po 
to žmonės kuždėjos i,kad re - 
žtsorlus absoliučiai ne nu
tuok ė tuolaikinės gintaro pa
krantės nuotaikos ir reikia
mai ne Interpretavo. Būna, 
kad ir čigonų režtsorlalnė - 
ra matę ir negali atkūrtl-tlk 
bajorai Išeina...

Skambutis. Visi skuba į 
vietas,kad pamatytų ve įkalą, 
kurįkadalse,1899 m.rugpjū
čio mėn. 8 d. Palangoje G.
Petkevlčaltė-Bltė,P. Višins
kis Ir kiti lietuviškojo teatro 
entuziastai buvo suruošę. 
Tada grafaitės Merijos Tlš- 
kevlčlūtės remiama, Bitė 
gavo leidimą paties grafo, 
vaidinti komediją jų darži
nėje nemokamai. Į vakarą, 
kaip rašoma programoje , 
plaukė žiūrovai ne tik iš Pa
langos, bet ir Iš apllriklnių 
kaimų. Buvę ir tokių sodie
čių, kurie kelias dienas bu
vo ankščiau atvažiavę pasku
tinės repeticijos pasižiūrėti, 
o paskui namo parvažiavus, 
visa matyta Išpasakoti.

Artistai mėgėjai suvaidi
no taip realiai, kad atrodė 
tikrenybė,o ne scena. Be
kampis, Agota, Vincas Ir 
Antanas, rodos, paimti Iš 
kaimo Ir perkelti į seeną . 
Taip anais laikais rašė va
karo dalyvė St. Valnalklenė . 
Tai buvo p Ir m as lletuvlš- 
kas vaidinimas. Pirmas lie
tuvių kalba. Iki šiol buvo nuo- 
nuolat ginčijamasi, kuris 
brolių Vllkutalčlų- Antanas 
ar Juozas- yra komedijos A- 
mertka Pirtyje autorius . 
Mat, daug painiavos sukėlė 
slapyvardžiai, kuriais sa
vo kūrinėlius Ir publlcls - 
tintus straipsnius tuometi - 
nėję spaudoje paslrašlnėda- 

vo Antanas VTlkutaltls. Lie
tuvių kalbos Ir literatūros 
Instituto mokslinis darbuoto
jas V.Kuzmickas kartą rašė
įrodinėdamas, jog Amerika 
Pirtyje tikrasis autorius yra 
tik vfenas-Antanas VTlkutal- 
tls-

...Keturakis tatai Antano 
Vllkutalčlo slapyvardis. Jis 
gimęs 1864 m. Gulbinų kaime
Kalvarijos pav. Suvalkų gu
bernijoje. Mokinosi Senapl- 
lės gimnazijoje,paskui M;is- 
kvos universitete matemati
kos skyriuje. Nuo 1887 m. 
nuvykoPetersburgan Ir įsto
jo dar mokytis Inžinierių 
Instltutan,kurį baigė 1891 m. 
1891 m. paskirtas prie kelių 
ministerijos Ir Išsiųstas į 
Kaukazą prie geležinkelių. 
Ten pataisė geležinkelio ša
ką į Kaukazo kalnus periklų 
mylių Ilgumo. Besidarbuo - 
jant atsitiko jam nelaimė-.va- 
kare, be apdarant bėglų liniją,

/ bus daugiau /

ATSIUSTA PAMINĖTI :

MIŠIOS UŽ MIRUSIUS, 
komp. Bronius Budrlūnas 
Chorui unisonu arba solo.

Mišių mecenatas Prelatas 
Juozas A. Karai lūs.

Broniaus Budrlūno K.L.F. 
leidinys Nr.19.

Neperdažnal pasiekia mus 
kompozitorių kūriniai spau
doje. Todėl šis muzikos są- 
sluvlnys ypač su džiaugsmu 
bus sutiktas mūsų solistų Ir 
choro dalnlnlrikų. Tuo labiau, 
kad Bronių Budrlūną už jo 
originaliai parašytus muzi
kos kūrinius dainos meni
ninkai Ir gerbėjai bei mylė
tojai ypatingai vertina ir jo

THE EAGLE OF FREEDOM, 
Mantas Aukštuolis, 1976 , 
Spr Ingdale, Conn.

Tai nuotykių apysaka. ŠI 
knyga vaizduoja, kaip bol
ševikai kankina Ir žudo 
ne tik darbininkus,' bet Ir 
mokslo žmones. Kaina 4 doh

Savo įžanginio žodžio ga
le autorius sako: This book 
really Is the warning to oth

užgavo jį geležinkelio gar
vežys Iš užpakalio Ir |aps
vaigino. Nuo to laiko jis 
pradėjo sirgti Ir jo protas
temti. 1902 m. pabaigoje ta
po pakviestas Petersburgan 
Ir patalpintas Šmlto ligoni
nėje, kur 1903 m. Ir pasi
mirė. Palaidotas ant katali
kų kapų Vyborgo šalies. Ant 
kapo Vllkutalčlo, rods, yra 
medinis kryželis su rusišku
užrašu...

T lėk programoje apie patį 
autorių ir jo gyvenimo pa
baigą. .. kurt keturių didelių 
puslapių. Joje nuotrauka 
pirmųjų vaidintojų Ir net pa
talpų, kur lose pirmieji val- 
dlnlmalial buvo įvykę.Nuot
rauka lietuvių pirmojo vie
šo spektaklio Palangoje 1924 
m. Ir scenos scenovaizdis . 
Bendrai, tai ne programa , 
o gražus Iliustruotas leidi
nys, kur lame ryškiai pavaiz
duota praeities lietuviškojo 
teatro pradiniai pėdsakai.

kūrinių labai laukia.
Sąsiuvinyje telpa 18 giedo

jimų- giesmių:
Įžanginė Giesmė, Viešpa

tie, pasigailėk, Psalmė , 
Evangelijos priegiesmis,
Aukojimas, Atsakymai, 
Šventas, Mes skelbiame, 
Viešpatie;Amen, Tėve Mū
sų, Nes Tavo valdžia, Die
vo Avinėli, Komunijos gies
mė, Ateikite, Dievo šventie^ 
ji; Gelbėk mane, Viešpatie, 
Dangun telydi, Aš esu prisi
kėlimas Ir psalmė; Džlaug - 
sis Viešpačiu žmonės Ir 
psalmė. b.

ers to beware of tyranny, 
whethe r from the left or the 
right...

MŪSŲ SENOLIU ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS, Mantas Aukš
tuolis, eilėmis perduodamas 
mūsų tautos būdas, 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu:M. Aukštuolis, 4 Eli
zabeth av.,Spr Ingdale, Conn. 
06907, USA

PAŽINKIME PRAEITI l 
h •«*

Iš:

PIRMASIS LIET
/tęs

18. JEI KAS BŪTU URĖDUI APKALTINTAS DĖL PA
VOGTO DAIKTO.

Jeigu kas mūsų valdinių, vis tiek kcklo luomo jis bebū
tų, būtų urėdui apkaltintas dėl pavogto daikto,o tas, ku
ris tą daiktą pirko, neturėtų nei pardavėjo, nel liudininkų 
bet įrodytų su gerais, pasitikėjimo vertais žmonėmis , 
kad tą daiktą viešai pirkęs laisvoje prekyvietėje, ar ka
ro metu, ar mugėje, toks šitą įkaltį,kuris buvo pas jį 
rastas, turi grąžinti tam, kieno jis buvo, o savo pinigus 
praranda.

19. JEI KAS IEŠKOTŲ PAVOGTŲ DAIKTŲ IR, R ADŲ S 
ĮKALTĮ, PAREIKŠTŲ, KAD BUVO DAUGIAU PAVOGTA.

Jei kas Ieškotų pavogtų daiktų Ir pareikštų,kad buvo 
daugiau pavogta negu tas įkaltis, tai tas,pas kurį tas į - 
kaltis buvo rastas, turi prisiekti, kad, Išskyrus tai, kas 
buvo rasta, nieko nepirko Ir neturėjo Iš to jokios naudos.

20. JEI KAS VAGĮ UŽMUŠTŲ VOGIMO VIE TOJE .
Taip pat nustatome: jeigu vagis įslinktų kieno naman 

vogti Ir tą vagį užkluptų Ir norėtų suimti, o jis nesiduotų 
suimamas Ir gintųsi Ir jį fcla pat, vogimo vietoje, užmuš
tų, tai tas, kuris jį užmušė, kitą dieną, paėmęs liudinin
kus Ir apylinkės kaimynus, turi jiems parodyti lavoną Ir 
juos pasiųsti pas tą poną, kieno buvo tas žmogus, jeigu jis 
būtų arti, Ir jam pranešti, kad jo žmogus buvo užmuštas 
nusikaltimo vietoje bevagiant, o jeigu jo paties nebūtų,tai 
jo vietininkui,kad jis ką nors pasiųstų ar pats atvyktų ap
žiūrėti to lavono.

O jeigu to pono, kurto žmogus buvo užmuštas, sodyba 
būtų toli, tai turi nuvežti tą žmogų su tais i llūdlnlnkals 
mūsų, valdovo, dvaran Ir apie tą Įvykį Išdėstyti mūsų u- 
rėdul. Jeigu tai Išdėsčius, tas ponas, kieno yra žmogus, 
norėtų pagalvės Ieškoti, toksai pagalvės nemoka.Bet jel-

u v o s Statutas
l n y s /

gu užmuštų Ir niekam nepraneštų, toks turi sumokėti pa
galvę.

21. JE I KAS SAVO NAMUOSE VAGĮ SUŽE ESTŲ BE - 
VAGIANT.

Jeigu kas vagį sužeistų savo namuose bevagiant, tai tu
ri jį atvesti su įkalčiu, ką pavogė,pas tą poną,kieno yra 
tas žmogus.

O jeigu tas ponas gyventų toli, tai turi jį atvesti su Į - 
kalčių mūsų, valdovo, dvaran, kuris bus arčiausiai, Ir Iš
dėstyti reikalą mūsų urėdui.

Bet jeigu ano sužeistojo neatvėstų pas poną,kieno yra 
žmogus, nei mūsų, valdovo, dvaran,lr laikytų jį pas sa
ve tris dienas, o tas jo namuose numirtų, toksai turi su
mokėti pagalvę.

22. JEIGU PRIEŠ KURĮ ŽMOGŲ BŪTŲ.ĮRODYMŲ, O 
JIS NE SIDUOTŲ KANKINAMĄS,

Jeigu prieš kurį įtartiną žmogų būtų įrodymų, kad jis 
vagis, bet jis dėl to neprlsl-apintų ir nesiduotų kankina - 
mas Ir norėtų tai sumokėti, kas Iš jo ieškoma, tokiam 
turi būti leista sumokėti, o jis sau teieško, Iš ko nori.

Tačiau,gali Išplrktlsl Ir neleisti savęs kankinti du
Tačiau, gali Išsipirkti Ir neleisti savęs kariklntl du kar

tu, o trečią kartą,esant vagystės įrodymų,turi būti pa - 
kartas.

23. JE I KA S KĄ PA VOGT Ų VALDOVO DVARE .
Jeigu kas nors pavogtų ką valdovo dvare, Ir tai būtų 

verta mažiau negu puskapis grašių, Ir jei už to daikto 
pavogimą negrėstų mirties bausmė, o tai būtų4rodyta,ar 
vagis būtų suimtas su įkalčiu, tokiam vagiui turi būti nu
plautos ausys.

24. APIE ATKLYDUSIUS GYVULIUS.
Kunigaikščiai, ponai, kurie nepriklauso pavietui, gyvu- 

- llams atklydus, turi laikytis senojo papročio : už darbinį 
arklį turi Imti radybų šešis grašius, o galvijus turi vėl - 
tul atiduoti.

Bet bajorai, kurleprtklauso pavietui, turi paklydusius 
darbinius arklius Ir gyvulius atvesti mūsų dvaran Ir atl - 
duoti. Ilgiau kaip tris dienas ne gal Malkyti pas save. O 
tas, kuris laikytų atklydusį gyvulį Ir mūsų dvaran neati
duotų per tris dienas, Ir tai būtų prieš jį Įrodyta turi bū
ti apkaltintas dėl to kaip vagis.

O jeigu kas nors nuvytų vagį nuo arklių , tai savlnin - 
kas turi duoti mūsų urėdui už nuvljlmą šešis grašius Ir 
tam, kuris nuvijo, taip pat šešis grašius.

PA BAIGA

KAI KURIŲ ŽODŽIŲ PAAIŠKINIMAI:
Bačka-žemės plotas,kuriam apsėti reikia vienos bačkos 

/statinės/ grūdų. Apytikriai, grūdų bačka svėrė 550 JAV 
svarų, arba 250 kilogramų.

Dovis- valdovo kam sutelktas dvaras. Pirmojo Statuto 
Išleidimo laikotarpiu didieji kunigaikščiai Iš savo plataus 
žemės fondo gausiai dalijo nūsIpelnustems asmenims dl 
dėsnius Ir mažesnius žemės plotus.

Etmonas- vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas, ku - 
rto valdžia karo metu buvo labai plati. Etmonams karūžal 
Ir ponai vėllavlnlrikal pristatydavo pavietų Ir privačias 
vėliavas.

Įkaltis- pavogtas daiktas. Asmuo,pagautas su įkalčiu ar 
pas kurį įkaltis buvo rastas, turėjo pasiaiškinti,kokiu bū
du tą įkaltį gavęs. Priešingu atveju jis buvo laikomas va
gimi Ir pakariamas.

Data, lotynų arba rusų- data. Dokumentai galėjo būti 
datuojami dviem būdais: katalikų kraštuose Įprastu metų 
skaičiavimu nuo Kristaus gimimo arba stačiatikiui kraš
tuose priimtu būdu, skaičiuojant metus "nuo pasaulio su
kūrimo", kuris Įvykęs 6508 metais prieš Kristų. Taigi , 
Pirmojo Statuto išleidimo metai, 1529 po Kristaus gimi
mo, buvo 7037 nuo pasaulio sukūrimo. Lietuvoje oflcla - 
llal galiojo abu metų skaičiavimo būdai.-

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KIB Toronto Ap. Seimelio 
Snsirinkimas

K.L.B. Toronto Ap-kės 
Tarybos narių metinis susi
rinkimas Įvyko š. m. spalio 
19 d. Toronto Lietuvių Na
muose. Dalyvavo Tarybos 
atstovai rinkti Ir 43 organi
zacijų atstovai.

Į prezidiumų buvo pa
kviesti mok. J. Andriulis , 
plrm-ku Ir sekr. p. Žilins
kienė. Toronto Ao-kės Val
dybos pirmininkas V. BIRE - 
TA padarė Išsamų praneši - 
mą apie metinę veiklą.

Kaip Iš pranešimo Išaiš
kėjo, visą apylinkės darbo 
naštą nešė v-ba su mažu 
palyginant, skaičiumi pagel- 
blnlnkų.

Didieji darbai buvo atlikti 
per P. L. Jaunimo Kongresą , 

■—s Karavaną Ir 16 Vasario ml - 
nėjlmą, bei visokius lietu
vių repre ze nt avimus Įvai
riomis progomis Ottawoje Ir 
kt.

Ypatingai daug darbo Ir 
Įtempimo pare Ikalavo orga
nizuojant Karavaną. Visa 
darbo našta gulė ant V-bos

Daug padėjo lietuvių moterų 
organizacijos su savo pyra
gais Ir kitokiu maistu. Dėl 
to už maistą lietuvių pavill- 
joms gavo II-ją premiją.

Prie sėkmingos progra
mos pravedlmo labai daug 
prisidėjo J. Karns lajaus su 
ponia ir Gintaro bei Atžaly
no, Baltijos šoklų grupės su 
visais programos atlikėjais.

Labai s&ming .1 pasirodė 
Vilniaus Karavano gražuolė 
Siminkevielutė, kuri net bu
vo Išrinkta 1976 m. Metro- 
Toronto viso Karavano Gro
žio Karalaite. GI Gintaro 
šokėjai buvo pakviesti prog
ramos atlikti net Į Pasaulinę 
Sporto Olimpiadą Montrea- 
lln.

Daug sumanumo parodė 
Ir daug darbo įdėjo ne tik 
valdyba, bet . Ir p. p. V. Bal
sienė, Blrletlenė, Gatavec- 
klenė, J. Imbrasaltė Ir kitos,. 
Karavanas 1975 m.buvo da
vęs apie $ 2.000 nuostolio, 
gi 1976 m. -$1. OOO pelno ’.

Svarbiausia, tačiau, kad

pasirodymo atkreipė dėmesį 
Ir kviečia lietuvius į paslta - 
rimus. Užtat, Apylinkės V-ba 
Ir 1977 m.Karavanui jau sa- 
lę/pranclškonų/ užėmė.

K.L.B. Toronto Ap-kės 
V-bos Iždininkas T. Stanulls 
pranešė apie kasos stovį, 
Karavano pajamas Ir išlai
das. Siūlė suorganizuoti 
specialų Karavanui ruošti 
komitetą.Tačiau, susirinku
sieji patarė koptuotl- suda
ryti iš seimelio- tarybos 
rinktų /25/ atstovų.

1975 m.seImelloprotokolą 
perskaitė A. Jankaltlenė.

Revizijos komisijos p-kas 
Vyt.Aušrotas/nariai I. Že - 
mattlenė, Saplys/ perskaitė 
patikrinimo aktą.

K.L.B.Toronto A-kė 1975 
- 76 m. turėjo pajamų $19 . 
850,69. Išlaidų- $16.974, 7L 
Likutis- $2.875,98. Pinigai 
laikomi Toronto Lietuvių 
Koop.bankuose. Atskaito - 
mybė vedama tvarkingai.

Tautos Fonde Toronto sk . 
Ižde rasta; 1975 m. turėta 
pajamų $17.401,68, VLIKul 
Išsiųsta $15. OOO. Knygos , 
vedamos Ižd. Morkūno, yta 
labai tvarkingos.

K.L.B. V-bos rinkimai

Į K. L. B. Toronto Ap-kės V- 
bą 1977 m. Išrinkti:

V. Blrleta /51 bals. Iš 52/, 
kun. P. A žuballs, P. Šturmas, 
Z.ŠillnlnkaltėjSlmanavlčlūtĄ 
T. Stanulls, V.Mickevičius .

Kandidatais liko:H.Stepo
naitis, P.Dunderas. Daugu
ma Išrinktųjų yra jaunos 
kartos akademikai.

Į revizijų komisiją Išrink
ti tie patys: Vyt.Aušrotas, I. 
Žemaitienė Ir B.Saplys.

Rinkimus pravedė manda
tų komisija. V-bos p-kas V. 
Blreta ragino, kad liet, vi
suomenė užsimokėtų solida
rumo mokestį. Per 1976 m . 
buvo gauta tik $1.027. Da - 
bar solidarumo mokestls yra 
$ 5. JĮ galima sumokėti liet, 
bankeliuose Ir kitomis pro - 
gomls.

D.Renkauskas pas tūlė,kad 
1977 m. 16 Vasario būtų 
rengiama Lietuvių Namuose , 
nes senesnio amžiaus lietu
viams nuvažiuoti į Anapilį 
yra sunkiau. Buvo Ir kitų 
sugestijų dėl 16 Vasario mi
nėjimo tvarkos, formos,bet 
Seimelis nubalsavo,kadV-ba 
turi laisvas rankas dėl visų 
parengimų, programų ir pan.

K.L.B. Valdyba pasky-

E/DRoDž/ai

n irių Ir jų šeimų pečių, ne- Toronto Karavano Centro buvo slapti su kortelėmis , r ė pašalpas šoklų grupėms, 
suskaitomą valandų skaičių, vadovybė po 1976 m. mūsų pravesti greItal,tvarkingai . Gintarui, Atžalynui,St.Kai-

Saugumas. Pajamos. Lankstumas.
Nenuostabu, kad yra populiariausias 

Kanados investavimas

Per daugiau kaip 30 metų 
taupomieji Kanados lakštai buvo 
populiariausias investavimas 
Kanadoje. Tūkstančiai kanadiečių 
pasinaudojo taupomaisiais Kana
dos lakštais kaip priemone sudaryti 

’ įvirtai finansinei atramai.
Jie yra paprasti, patikimi ir 

|engval suprasti.
Jie yra pulkus būdas taupyti. 

Štai kodėl.

LANKSTUMAS

Jie yra lankstūs, nes taupomuo
sius Kanados lakštus galite pirkti 
Įvairiomis sumomis grynais pinigais 
dalimis bankuose arba Investavimo 
Institucijose. Jie yra Iškeičiami 
kiekvienu momentu nominaline verte 
s u1 atitinkamom palūkanoYn. Šiais 
mefąls leidžiama pirkti taupomųjų 
lakštV Iki $15.000.

DVI RŪŠYS

Ai. Pilnai registruoti lakštai. 
Registruojama pagrindinė suma ir 
palūkanos. Tuo atveju palūkanos yra 
automatiškai siunčiamos čekiu 
kiekvienais metais lapkričio 1 
dieną. Jie gaunami šiomis 

sumomis—$500, $1,000
Ir $5,000.

B. Kuponlnlal lakštai. Regis
truojama tik pagrindinė suma. Jie 
turi palūkanų kuponus, mokėtinus 
jų savininkui. Jie gaunami 
šiomis sumomis: $50, $1OO, 
$500, $1,000 ir $5,000.

SAUGUMAS
Taupomieji Kanados lakštai 

yra saugūs, nes yra paremti visais 
visais Kanados Ištekliais.

A

Metiniu palūkanų 
vidurki., 

lilalklu. Iki termino.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO' IR TAVO ARTIMŲJŲ 

GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS.XMES GALIME 
TAU PADĖTI.

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki 12 vai. nakties. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. StonLaviftui, X>53 Albanai C,.. Ovvernay, P.O. TEL. 669-8834

PAJAMOS
Jie duoda geras pajamas: vidurkis 

metinių pajamų palūkanų, suėjus 
terminui 1985 metais yra 9l13%.
Už kiekvieną $1OO pirmaisiais metais 
mokama $8.50 palūkanų, o po to 
$9.25 palūkanų už klekvlenerlus 1 
likusius 8 metus.

Bonds

rlo v vardo muzikos būreliui 
po $ 250, $ 1OO, Varput
ėse ir kt. - $ 350.

Moterų organizacijos,ku
rios darbavosi ir aukojo Ka
ravanui- po $ 1O slmbollš - 
kos dovanos ir didelį džiu
gumą.

Susirinkusieji vaišinosi 
kava. Susirinkimas buvo 
pravestas labai sklandžiai , 
greitai, be bereikalingų kai - 
bų, "glnčellų", kultūringai . 
Malonu buvo jame dalyvauti 
ir džlaugtis,kad palyginant , 
dalyvavo daug jaunų akade
mikų. J. Krk.

BIOLOGINIS LAIKRODIS. . .
(Atkelta ii 3 psl.),

tlmtnlai kūnai, kuriems bū
dinga nuolatinė/ madžlagų 
apykaita juos supančioje 
gamtoje Ir su gamta. Nuo to 
momento, kai sustoja me
džiagų apykaita, gyvasis or
ganizmas miršta, gyvieji 
kūnai nustoja gyvybės pasi
reiškimų, ženklų. Gyvieji 
substatal miršta t. y. pa
virsta negyvais daiktais ir 
galutinėje išvadoje, sugen
da, suįra ir pasiskirsto į 
Įvairias negyvos medžia
gos rūšis, kurios įeina į ne
organinės gamtos elementus. 
Kitais žodžiais tariant - iš 
dulkės kilai į dulkes pavir
si...

Kaip pratęsti gyvenimą 
Kiekvienam žinotina, kad 

nuo visokiausių susirgimų 
pats geriausias būdas yra 
neslgydytl vaistais, o reikia 
visas ginamąsias organizmo 
pajėgas bei valią visada tu
rėti kiekvienu atveju mobi
lizuotas parengtyje sveika
tos gynybai.

Medicinos autoritetai tam 
tikslui rekomenduoja "oto- 
blozą"-taisyklingą Ir higie
nišką gyvenimą būdą. Jo pa
grindas yra teisingas darbo 
ir poilsio režimas, racio
nalus maitinimasis ir tki pat 
senatvės visų kūno organų 
/raumenų/ fizinis darbas: 
gimnastika,važinėjimas dvi
račiu, jodinėjimas, plaukio
jimas, valkščioilmas, bėgi

mas ir pan. Be to, galimybių 
ribose būtina sudaryti mo
ralinę Ir psichologinę aplin
ką, įgalinančią senėjimo pe
riode tęsti įprastą žmogaus 
kūrybinę veiklą -jį domi
nantį darbą.

Neigiamos emocijos -nuo
latinis rūpestis, nusimini
mas, liūdesys, ilgesys, bai
mė, pyktis, neapykanta - pa
greitina senėjimo procesą.

Kovoje su ankstyva senat
ve, reikšmingą vaidmenį at
lieka Įvairi žmogaus veikla, 
visada giedra, gera, links
ma nudtalka, nuolatinis sie
kimas ko nors geresnio gy-_ 
ventme ne tik sau, bet ir ki
tiems. ..

Sveikatos išlaikymui Hi
pokratas telkia dvi sąlygas : 
a/ mažiau valgyti Ir b/ vi
sada ką nors dirbti.

Biologas Bernett'as mano, 
kad nuoširdus kitų atžvilgiu 
elgesys ir 'pasitenkinimas 
savu darbu bei gera drau
gystė, dar labiau pasitarnau
ja ilgam gyvenimui negu 
sportavimas, atsisakymas 
rūkymo ir kartais "lašelio” 
alkoholio. Modernioji medi
cina pritaria Hipokrato są
lygom. Daugelis šių dienų’ 
medikų dabar mano, kad 
žmonių Ilgos geriau tarpsta 
prie Individo didelių nuola
tinių gyvenimo nesėkmių, 
nemalonumų, intrigų, savi — 
tarplo kovų - per gyvenimui 
apystovose Ir dėl to, kad 
žmogus dažnai pasiduoda 
nebūtinam jaudlnlmuisl,bai
me i, pykčiui ir nusimena. 
Dėl to labiau pavargsta šir
dis, blužnis ir visos kitos 
organizmo liaukos, be i paky
la kraujo spaudimas. Užtat 
džiaugsmas, gera nuotaika- 
tiesiog stebuklus daro.Sun - 
kiai sergantieji neretai pa
sveiksta nuo stalgaus, dide
lio džiaugsmo, nuo jo 
sukrėtimo.

Vaiko džiaugsmu reikia 
žvelgti į mus supantį pasau
lį ir elgtis pagal šūkį ; "Šyp
sokis gyvenimui ir gyveni
mas šypsosis tau... "/Finis/

Puikus būdas ta NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergti#lietnvta laisve, 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų igalMo- ’ . Blais.
<AlNuQJA: Čhlcauoje ir~kanado|e metams — $30.00, pusei mėty —■ $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.0ę. Kitose JAV vietose metama 
— $26.00, pusei mėty P— $14.00, vienam mėn. —, 2.50. Užsienlye- 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama saviltp nemokamai.
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•— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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< JwaiM SįJ65-Q69|, Henrikui N. 277-7868.__________

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
6 36 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON', MASS. 0 2

PI Siunčiu --------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimijr

PAVARDft IR VARDAS _______________ ________________ _
.ADRESAS _____ ___________ J

1976.X.27 5 psl.

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmcd*enia>s - ketvirtame- Į 
niois nuo 10 iki 5 vol , penkrodieniois nuo i 
10 iki 7 vai., šeitodieniois nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos • rugpjūč'O men. ir priei dg<js vavait- ' 
galius žeš|adieniais uždaryta
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. . 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $7.000.000

ABITURIENTŲ 
PRISTATYMAS

Lapkričio 6 d. Jaunimo 
Centre Šalpos Fondo tradi
ciniame parengime įvyks 
abiturientų pristatymas. T a 
proga kiekvienam abiturien
tui bus įteikta po knygą pri
siminimui.

Šalpos Fondo komitetas 
kviečia visus hamlltonlečlus 
Ir apylinkių lie tuvius gausiai 
dalyvauti šiame baliuje.Me - 
nlnę programą atliks mūsų 
Iškilieji solistai V.Verlkal- 
tls Ir R. Strimaitis, Ir me r - 
Kalčių choras Aldas.

Po koncertinės dalies bus 
smagūs šokiai, grojant ge
ram orkestrui. Be to, veiks 

. turtingas bufetas, baras su 
įvairiais gėrimais Ir laimei 
Išmėginti bus turtinga lote
rija. Tad visi dalyvaukime 
šiame Šalpos Fondo baliuje . 
Savo skaitlingu dalyvavimu 
paremslte šalpos darbą.J.p.
• Aldas spalio 30 d.yra pa
kviestas koncertuoti į Wor - 
Chester, Maus. Koncertą 
ruošia Maironio parko val
dyba, vad.K.Adomavičiaus .

bndon,ont.
SPAUDOS POBŪVIS

Š.m. spalio mėn. 9 dieną 
puošnioje "Plumbers” salėje 
londonlšktal turėjo gražų 
pobūvį,, skirtą Kanados lie
tuvių spaudai paremti. Po
būvį su geru būriu talkinin
ku suruošė ž.lnoinns visuo
menininkas p.E d.DanllIūnas. 
Nors tuo pačiu laiku Mont- 
realyje vyko Ir Lietuvių 
Dienos, tačiau į spaudai pa
remti pobūvį susirinko pa- 
mažal svečių Ir, žinoma, 
londonlšklal, ne Išvykę į 
Lietuvių Dienas. T les a, Lon
dono jaunimo sambūrls"Bal- 
tlja ” su vadovais buvo Išvy
kę Montre al In, todėl spaudos 
pobūvyje jaunimo buvo ma
žiau.

Pobūvis turėjo Ir progra
mą. Pradžioje E. Danlllū- 
nas pagerbė du londonlšklus 
sportininkus Ir re ngėjų var
du šiems pasižymėjusiems

Londone spaudos baliuje svečiai su naujuoju klebonu (London ir Delhi) 
/■•Stoškum dešinėje. Nuotrauka J. A usroto.
6p»l.

MOKAME UŽ:
-depozitus IP.C.A.) 6 % 
santaupas 8'į %
term, depozitus 1 m. 9,zi %

IMAME UZ. ' 
asmenines paskolos 12% 
nekilti. turto posk. I 1 %

sportininkams Danutei Va
laitytei Ir Arvydui Barkaus
kui įteIkė gražius - meniš
kus sveikinimų Ir linkėjimų 
adresus. D. Valaitytė yra 
visoje Kanadoje Ir užsienyje 
žinoma bėgikė, laimėjusi 
aukso me dailus. A. Barkaus
kas yra disko Ir Ieties me
tikas.

Linksmąją pobūvio dalį 
Išpildė Vitalis Žukauskas - 
aktorius Ir humoristas.Pub
lika gausiai juokėsi Ir plojo 
’’rimtai” kalbančiam V. Žu
kauskui, atvykusiam Iš New 
Yorko. Atrodo, kad pobūvis 
davė pelno . Tur būt Ir ”NL” 
pelno dalis bus atsiųsta.

L.E -tas

sudbury
PALAIDOTA LIETUVĖ

... Vėl paviliojo auką kapai, 
Diena į dieną tiek jų at
randa. /Maironis/

Gertrūda- Kersnauskaltė- 
LUMBIENĖ, 64m.,mWš. 
m. rugsėjo mėn. 27 d.,palai
dota Garson ,Ont.R.Katali
kų kapinėse.

A . a. Gertrūda gimė Lietu
voje, Uteuos apskrityje, Iš 
profes įjos-mokytoja. Moky - 
tojavo Lietuvoje, pabėgėlių 
stovyklose- Vokietijoje Ir 
Tumo- Vaižganto Šeštadie
ninėje mokykloje-Kanadoje, 
Sudbury, Ont.

Buvo uoli tautinėje veiklo
je, linksma, energlnga.Pri
klaus ė L. Š. S. T. Sąjungai, to
dėl jai mirus,per 2 vakarus 
laidotuvių koplyčioje, pa
maldų metu, dalyvaujant vi
siems Sudburlo lietuviams, 
prie jos karsto šauliai Ir 
šaulės stovėjo garbės sargy
boje . Karstas ske ndo orga - 
nlzacljų, draugų Ir pažįstamų 
prisiųstuose vainikuose Ir 
gėlėse. Laidotuvių dieną 
karstą, apdengtą tautine vė
liava, į Christ the King 
šventovę Ir kapines nešėu- 
nlformuotl šauliai Ir velionę 
palaidojus, tautinę vėliavą 
perdavė vyrui VytautuiLum- 
blul.

Sukamės ir mes didmiesčio 
gyvenime.

Šios kolonijos gyventojų 
tarpe dažnai tenka nugirsti, 
būtent, koks yra įvairus, 
margas, platus Ir šakotas 
šio miesto lietuviškasis gy
venimas. Nuošaliau nuo to 
viso gyvenančiam, neįmano
ma visa tai suvokti ar su
prasti.

Kasdieną čia kas nors 
naujo daroma, planuojama 
arba jau vystosi tai, kas Iš 
anksčiau buvo pramatyta.

Visi mato Ir jaučia, kad 
čionai begyvenančių tautie
čių labai daug organizuoto 
darbo Ir pastangų įdėta be- 
kurlant jau turimus Ir pil
nai veikiančius lietuvišku
mo židinius. Šiandien mes 
pelnytai visa tuo didžiuoja
mės. Dalelsklm Ir įsivaiz
duoti net suriku, koks būtų 
mūsų gyvenimas čia be Pri
sikėlimo šventovės, be lie
tuvaičių seselių vadovauja
mų valkų namų, be Anapilio 
Lietuvių Kankinių šventovės. 
Ką darytumėme be ’Tėviš
kės Žiburių”, be Tėviškės 
parapijos, be savų lietuviš
kų bankų, lietuviško parko ? 
Kur mes šiandieną ’’nuke
liautumėme’’neturėdami sa
vų lietuviškų kapinių? Ką 
be ve Ik tumėm neturėdami- 
Lietuvių Namų Toronte ?

Tai dideli Ir visą dabar
tinį gyvenimą jungiantys ži
diniai, tvirtovės. Juose mes 
randame ne vien kūnui, bet 
Ir sielai daug ramybės, poil
sio Ir tikros atgaivos.

Didesnė darbo dalis jau 
atlikta. Jau galima Ir kiek 
laisviau atsikvėpti. Tačiau 
rankų nuleisti Ir jau nieko 
neveikti dar negalime. Visa 
tai dar mums reikia tobu
linti, gražinti Ir Išsaugoti 
ateinančioms kartoms. Tai

Už jos vėlę labai daug už
prašyta mišių. A.a.Gertrū
da buvo labai gera tautietė, 
daug sielojosi tėvynės reika
lais, daug dirbo tautinėje 
veikloje, todėl Sudburlo lie - 
tuviai liūdi, netekę garbin
gos savo bendruomeh-ės na
rės.

Ilsėkis, Gertrūda, nors Ir 
nesavoje, bet svetingoje Ka
nados žemelėje.

Vytautui Lumblaul, sūnums 
Virginijui su žmona Ir Ge- 
dlmlnul-šlrdlnglauslaužuo - 
jauta. J. Kručas

• Juozas Ir Mary VALIUKAI 
atšventė gražaus vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį . 
Ta proga Italųklube.Copper- 
cllf, Ont., jiems buvo su
rengtas gražus pagerbimas . 
Dalyvavo per 250 asmenų- 
lletuvių, ukrainiečių Irkt. 
tautybių. Ilgiausių metų t 

NL SPAUDOS RĖMĖJU RUOŠIAMAS LAIKRAŠČIUI PAREMTI

"NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS"*^
SPAUDOS VAKARAS
KURIS ĮVYKS Į lapkričio mėn, 1 3 d., 7 vai. vak.Į LIETUVIŲ NAMŲ MINDAUGO MENĖJE, TORONTE.

Programoje: rašytojas - humoristas ANTANAS GUSTAITIS IŽ Bostono, ATŽALYNO tautiniai šokiai 
ir kiti Įvairumai.

Veiks baras ir karštų valgių, bufetas. Įėjima* —$4.00,studentams ir pensininkams-$3.00.
Bilietai gaunami bus prie [ėjimo arba iŠ anksto šiose vietose: V. Balėnas, 2224 Dundas St. W.- All Season 

Travel biuras; J. Margis Drug Store, 408 Roncesvalles Ave.; Lietuvių Namaifpas Daunį);Paramo* 
kredito Kooperatyve (bankelyje).

mūsų rankomis sukurti pa
minklai, kartu Ir liudinin
kai, kad pro čfa praėjome, 
Išeivių naštą nešdami.

Teko girdėti, kad netru
kus būsianti pradėta statyba 
antrosios Anapilio dalies, 
būtent, tikrieji maldos na
mai.

Prisikėlimo š ve ntovėje 
daromas specialus Ir pato
gus įėjimas į maldos namus 
Iš šono. Lietuvių Namuose, 
kaip Ir visuomet, vis kas 
nors pertvarkoma, pataiso
ma, pagražinama. Didesnis 
remontas ne re tkal Ingas, nes 
namai dar visai nesenai pa
grindinai pertvarkyti. Čia 
keturis kartus savaitėje 
vyksta b Ingo lošimai, kas 
šeštadienį čia ūžia bent ke
lios vestuvės, arba Ir šiaip 
k leno nors didesnis parengi
mas. Sekmadieniais čia jau 
labai įėjo į madą lietuviš
kieji popiečiai su lietuviško 
maisto patiekalais, o šalia 
to, dar neretai Ir įvairūs 
susirinkimai, pobūvlal(kon- 
certal.

Sukasi, verda šio did
miesčio gyvenimas, sukamės 
Ir mes kaip įmanydami.

REZERVUOKIMĖS LAIKA NL 
LAIKRAŠČIO VAKARUI“
Spauda yra vienas Iš di

džiausių ginklų - priemonių 
lietuvybei Išlaikyti.Be savos 
spaudos lietuviška veikla tik 
merdėtų. Lietuviškus laik
raščius kiekvienas lietuvis 
turėtų skaityti. Bet taip nė
ra. Dar yra daug lietuvių, 
kurie jokio lietuviško laik
raščio neskaito,nors ekono
miškai gerai įsikūrę. Laik
raščių Išleidimai daug kai
nuoja, Iš prenumeratorių 
retas lietuviškas laikraštis 
Išsilaiko. Skelbimai papildo 
lėšas, bet vlstlek neužtenka 
Lietuvių laikraščių redakto
riai Ir personalas dirba pus
dykiai. Jų bendradarbiai ra
šo veltui, neprašo honoraro. 
Spaudos darbai yra pabran- 
gę, o prenumerata vis ta pa
ti. Laikraščių parengimai- 
spaudos baliai papildo paja
mas, prisideda prie laik
raščio pagerinimo.

"Nepriklausomos Lietu
vos "laikraščio naudai vaka
ras įvyks lapkričiomėn. 13 d. 
1976 m. Toronto Lietuvių 
Namuose, Mindaugo salėje.

Toronto visuomenė turėtų 
skaitlingai atsilankyti Ir pa
remti spaudą. K.

IC9I LIETUVIU NAMAI

Pereito sekmadienio po
pietėje dalyvavo apie 250 
svečių. Buvo atvykusių Iš 
Europos Ir JAV. Svečių kny
goje pasirašė: Danutė Kaz
lauskienė Iš Michigan,Ro
mualdas Gudlnavlčlus Ir Da
lia Demfkytė-Janaščlenė Iš

Taupyk ir skolinkis

PARAMAPirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9T4% ui 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8V4% už pensijų ir namų planų 
8’/i% už spec, taupymo sųsk. 
7’/a % už taupymo »-tas

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

•r 532-1149 M6P 1A6

Salio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTI?

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W 
TORONTO, ONTARIO 
m«s ix»

Lietuvos, Birutė Ir Leonas KLAUSOMA LIETUVA pa- 
Burmal Iš Vokietijos, Regi- remti Spaudos Vakaras įvyks 
na DItkus Ir Petkūnų šeima lapkričio 13 d., šeštadlenį , 
Iš Rasine, Wls., G. Norel- 7:OOv. v.Karaliaus Mindau - 
ka Ir Mečys Javas Iš Chlca- go Menėje.
gos, J.Bataltls Iš Sudbury, Virtuvė šiltus valgius 
Ont., Ir J. Brazauskai Iš /pietus/ šiokia die nlals Išda- 
London,Ont. vlnės nuo 2 vai.p. p. Iki 6 v.'

Pere Itą sekmadienį, 4v.p. vakaro. Atsiradus daugiau 
p. Informaciniame' suslrln- valgytojų kitu laiku, virtuvės 
klme dalyvavo apie 220 na- valandos galės būti paketį- 
rlų. Susirinkimas praėjo tOS- 
darbingoje Ir labai sklan- Pastebėta, kad katkurle 
džloje nuotaikoje. Svetainės Lokys lankytojai

Koncertinio Fortepijono nesilaiko svetainės ‘ talsyk- 
Vajus lietuvių tarpe rado Pagal L(kerlo v_bos 
pritarimo. Nors tikra suma rerkalavlmus, tokiems sve - 
surinktų pinigų nežinoma, člams neturl būtl duodamt
nes aukųlapal dar negrąžin
ti, bet Iš turimų žinių aišku , 
kad yra surlrikta vlrš$1.5OQ

LN 25 metų sukakties mi
nėjimo baliui pakvietimų 
platintojai praneša, kad dar 
turi keliolika pakvietimų. 
Juos galima gauti LN rašti
nėje .Skambinti tel;533-9O3O,

Minėjimo bailaus rengėjos 
prašo lietuvaites, norinčias 
paaukoti šiam jubiliejui tor
tą ar pyragą pranešti LN 
raštlnėn tel:533-9O3O.

Toronto Lietuvių Teatro 
AITVARAS šokiuose spalio 
30 d. LN-se bus įdomi lote
rija Ir geras maistas. Įėji
mas $3,50, studentams Ir 
pensininkams $2,50.

Gedimino Pilies Menėje 
Petras Bernotas rodys filmą 
apie 1975 m. dainų Ir šoklų 
šventę Vilniuje. Filmas bus 
rodomas spalio 31 d. 6:30 v. 
p. p. sekmadienį.

Savaitraščiui NEPRI-

IMA:

9’/a% už asm. paskolas

9Vi% už mortgičius

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Išgėrlmal, Ir jie šalinami Iš 
svetainės. LN Valdyba šio 
L tke r lo V-bos pot vark lo 
griežtai laikysis: svečiai , 
kurie nesilaikys taisyklių, 
užkabins kitus svečius ar 
trukdys kitiems svečiams ar 
svetainės tarnautojams eiti 
pareigas-bus ne aptarnauja
mi, šalinami Iš svetainės Ir 
apie tai bus skelbiama LN 
Žiniose.

PaulėGudaltlenėLN Kios
kui davė parduoti dvi plokš 
teles Ir už jas gautus pini
gus $6, - paaukojo LN.

Atitaisoma klaida: LN 
bibliotekai 2 knygas Lietu
vos Pinigai paaukojo Bro
nius Bražlūnas, už ką jam 
labai dėkojama. į

Nario įnašus įmokėjo: po 
$ 1OO, - Skvireckas VI. Ir 
D. Gediminas, $75,-KudukIs 
K. Po $1 -Skvireckas Daina 
Skvireckas Aldutė.

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

I%25c5%25a1laikyti.Be


FAKTAI KALTINA, 
FAKTAI TEISINA

Kas pasakytų, kad mūsų 
išelvlškasls gyvenimas yra 
pUkas, pasyvus Ir monoto
niškas ? Netiesa. Esame la
bai Išradingi, kartais net 
triukšmingi, o jei per klai
dą vlsa^lyg Ir klek aprims
ta, kaip taisyklė ar bent 
tradicija, susprogdina
me garsią bombą, tegu tik 

: vandens stikle,tačiau garsas 
gaunamas didelis, net su 
aplink aižėjančiomis ske
veldromis. Tai gal Ir pri
valu ar net efektinga, bent 
jau tiems,kurie laikome sa
ve kariais pačiose pirmose 
fronto linijose.

Šiuo metu, atrodo, kovos 
laiku tapo kontraverslja 
gaubianti lituanistines stu
dijas Vilniaus Universitete 
Iš šalies stebint tą proble
mą, atrodo, kad šioje plot- 

į mėje vidurio linijos šali
ninkų kaip Ir nėra. Tuo bū- 

• du ryškėja tik dvi nuomo
nės, du sparnai, du įsitiki-, 
nlmal: už ar prieš. Taip ar 
ne, bet per ellę metų/tei
singiau vasarų/ tubs šešių

gimtajame krašte.
Aišku, mažesnė ar dides

nė tendencija, propaganda 
tik jau ne Išvengiama.Tačiau 
ją, tiesiogiai ar ne, atsvėrė 
Ir visai neplanuota propa
ganda Iš šios pusės. Kiek
vienas atvykėlis Iš Vakarų, 
kiekvienas kontaktas vaka
riečio su krašte likusiu tau
tiečiu, jau savaime tampa 
savotišku propagandos aks
tinu, nebūtinai Rytams pa
lankia linkme.

Be to, drįskime prisipa
žinti sau Ir kitiems,kad mū
siškiai jaunuoliai nėra kokia 
negalvojanti avinų ar avelių 
banda, kuri sargiui užlojus, 
galvotrūkčiais bėga tekini 
kur akys neša ar ausys gir
di. . . Jei kas taip galvoja' 
apie Išelvlškąjį jaunimą, tai 
ne tik jį skaudžiai užgauna, 
bet kartu meta Ir sunkų kal
tinimą . ne tik jam, tam jau
nimui, bet Ir mums patiems, 
t. y. tėvams, auklėtojams, 
jaunimo organizacijoms, vi
sai lletuvlškąjal aplinkai. 
Atseit, negalime pasitikėti 
savuoju prieaugliu Ir tiek. 
Tai ne tik liūdna, bet tiesiog 
tragiška prielaida.

Gal tai skirtumo Ir neda
ro, bet norėtųsi pabrėžti,kad 
Vilniuje studijavo e 11 ė mums

22- KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS ATGARSIAI

Šioji Kanados Lietuvių 
Diena Montrealyje buvo tuo 
ypatinga, kad jinai įvyko 
ypatinga,kad jinai įvyko XXI 
-los Olimpiados ženklo še
šėlyje .

e/maz (le.xamie. i. 
( Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

POINTE CLAIRE. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0370

sovietinės sistemos ribose, 
turi tarnauti vienam Ir tam 
pačiam tikslui -partijos nu
statytiems tikslams įgyven
dinti. Tad kur čia gali likti 
dar vietos tokiems reikalams, 
kaip lituanistinio žinyno pa
pildymas Išeivijos jaunajai 
kartai ? Ar tai galėtų būti

Vilniuje geraisavaičių kursus 
lankė ne toks jau mažas Iš
eivijos jaunimo / būta Ir vi
duriniosios kartos asmenų/ 
skaičius. Atrodo, kad abso
liutinė tų studentų dauguma 
galvoja, jog tokio pobūdžio 
viešnagė Lietuvoje . jiems 
buvo naudinga, ypač pažln- 

f. tlnėje plotmėje ją vertinant.
Klek mums čia žinoma, ne’ 
vienas iš jų nevirto komu
nistų partijos nariu, nepri
sidėjo Ir prie antrinių, sa
telitinių raudonųjų organi
zacijų ar veiklos. Turėta 
progų bent klek plačiau pa
žinti ne vien tik sostinę, bet 
Ip periferiją, užmegzti pa^ 
žlntls ne tik Vilniuje, bet Ir 
provincijos vietovėse. Vie
nas dalykas viešėti ten 6 
dienas Ir visai kas kita 6 
savaites prale 1stl savo tėvų

žlnomiį visuomenės 
veikėjų dukrų Ir sūnų. Būta 
Ir mūsų pačių meno, moks
lo, literatūros atstovų. Ne
žinome nei vieno atvejo, kad 
grįžusieji po tų kursų,būtų 
Išsijungę Iš be ndros los veik
los. Gal net priešingai, net 
buvę gana drungni lietuvybės 
atžvilgiu, grįžę stengiasi dar 
giliau jungtis Ir jaustis pll- 
nesnlals lietuviais. Lietuva 
tokiems tapo ne apstraktas, 
bet reali Ir gyva kasdienybė, 
o tautiečiai gyveną ten, tik
rai verti mūsų visų dar di
desnės pagalbos Ir pastangų 
lengvinti jų kasdienybę Ir 
nedalią.

Visoje šioje aferoje sten
giantis likti klek galint ne
šališku, vis dėlto būtina ne
užmiršti, kad visa kas tik 
valdžios planaojams uždaros

partijos planuose ? Vargu. 
Aišku, Ieškoma sau naudos. 
Tačiau reikėtų galvoti, kad 
lietuviškasis elementas, pa- 
smllklnęs reikiamą skaičių 
vardų, vietų Ir tikslų, su
geba pravesti Ir pozityvių 
projektų, k. a. senovės pilių 
atstatymai, kai kurtų švent- 
namlų / kaip architektūros 
paminklų/ rekonstravimai, 
lituanistinių mokslo ve įkalu 
leidyba Ir pan. Gal tokiu pa
čiu ar panašiu būdu, viešai 
neišvengiant marks Istlnlo- 
lenlnlstlnlo perkošlmo kai 
kuriuos dalykus dėstant, vis 
dėlto tam tikras nuošimtis 
tenka Ir grynai lituanisti
nėms studijoms Išeivių jau
nimui Vilniaus Universitete. 
Atseit, tam tikra kaina yra 
mokama. Kiekvienas turi 
teisę savai nuomonei 
Ir klausimui - ar toji kaina 
nėra perdldelė Ir ar Išvis 
toks "biznis" apsimoka Iš 
Išelvlškojo taško žvelgiant.

D.N. Baltrukoni s
Tai jau 5-ąjį kartą Mont

real lul teko šį garbė būti 
rengėju Ir šeimininku šios 
metinės Kanados Ir dalies 
JAV lietuvių subuvimo šven
tės.

Iš šių penkių Montrealyje 
surengtų Kanados Lietuvių 
Dienų, pastaroji bene bus 
pati sėkmingiausia, žiūrint 
tiek Iš techniškos, tiek Ir iš 
meninės pusės.

Rengimo Komitetas, susi
dedąs Iš 16 asmenų, atliko 
tikrai pasigėrėtiną darbą.

Kiekvienam šios šventės 
įvykiui patalpos ir vietovės 
buvo parinktos tikrai su 
aukščiausiu pagyrimu.

Šventė pr acte dama spalio? 
d. s Impozlumu, Ex po Teatro 
patalpose, Cite du Havre.

Spalio 9 d., šeštadienį , 
pradedama sporto rungtynė-
mis Olimpinėje salėje ,Centre 
Claude Robillard.

MARIJAI PALIOKIENEI mirus, jos liūdinčioms 
dukterims, Aldonai M°liškienei Montrealyje ir Vitai 
Valadkienei Chicagoje, ir jų šeimoms nuoširdžia 
užuojautų reiškia —

Goda ir Pranas Rudinskai

. padėka
S.m. spalio 14 diena staiga ir nelaimingai mano 
seseriai

A. A. ELENAI VANAGIENEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pa
žįstamiems, pagerbusiems velionę savo atsilankymu 
šermenyse, bažnyčioje ir palydėįusiems [kapus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pareiškė už
uojauta ir užprašė Sv. Mišias už velionės vėlę.

Nuoširdi padėka Šv. Kazimiero parapijos klebonui 
dr. F. Jucevičiui už maldas ir pamokslo ir palydėjimų 
i_ kapus.

Taipgi, nuoširdi padėka Albinai Astrauskienei su 
talkininkėms: Nancy Norris, V. Vasiliauskienei, Mary 
Kandišauskienei, Matildai Markauskienei ir kt. už pa
ruošimą pusryčių bei kitu prisidėjimu.

Visiems kuo nors palengvinusiems mūsų liūdesio 
valandoj — nuoširdus ačiū.

Liūdinti sesuo su vyru ir sesers 
dukros su šeimomis

trukusi Ilgi 6 vai. vakaro.
Didys Is 

šeštadienio programą.

spektakliai;- rytą- religinės
Bailus užbaigia apeigos, o po pletų-užbal - 

glamasls koncertas.
Tą patį rytą vyksta K. L. Spalio 1O d. - sekmadienį, Aš norėčiau klek plačiau

B. Krašto Valdybos sesija, įvyksta patys kulminaciniai (Nukelta i 8psl.)

Kanados Lietuviu Dienos programos koncerte išpildyto jai 
išklauso reiškiamas padėkas iš rengimu Jeto J S Ličio

TEL.: 694-1037

7576 CENTRAIE - LASALLE - 365-0770

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

NIEKO nekainuojantis ir greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

D I D E, L Ė NUQLA IDA KAINU i iki 60 %) SIUNTINIAMS

FINA BEBOS
(MIKE KUTKAUIKUI

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

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

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame sp ec i ai i Cį n uo I ai d a)

I aptarnaujame gazolino ir alyvos 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389 - 057 1 ■

> Medžiaga suknelėms - Cnmlene, kostiumams it Švarkams - šimtaprocentine rūšis
- pusė kaino*

i Angliška medžiaga 100 >, vilnonė Vilnone arba polyester’io - nuolaida iki 60 %.
i Skarelės vilnones arba šilkinės ir nauįaVsiois piešiniais.

Megztukai, golfui ir puloverintai - didžiausias pasirinkimas specialiom s 
kainomis.
Moterį iki paltai - Borgana (art. fur) įvairaus dydlio tik $49. 30.

> Vyriški megzti marškiniai (knnodiški) - puse kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktuu reikalingu Lietuvoje.

PARCEL SERVICE 3891 St. Lawrence Blvd.. 
Montfeaif p Q. H2W 1X9. Tel. 844 90 ?8.

W. LAPENAT
GENERAL CCNSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir korr eraine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir ar įeinamomis kainom, s.
- tel. 366-5237- 3.-?'.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 
pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjos jums gali būti stogdengys G uy 

'Rlchardl, kuris jau seniai I ietu vi am s p atom auj a. Darbo atl leka sęiiningal 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

1976.X.27

JUOZAS G. R A Ž Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6396 Bonnantyne Ave. Verden, Montreal. Tel. 767-6183

Viskas moderniems nariams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro ■ Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

bing & Heating kontraktori us.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

7661-A CENTRALE 
coin/ corner So ove 365-7146 

495-90e AVE
coin / corner Boyne 365-1143

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių reg ui i ov ima s. Iforfes(Body) taisymas ir 
daly m a s nauį ame garaže ir moderniomis priemonėmis. K re i p k i t e s — 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.
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NL REIKALAI
Česnavlčlus Iš New York o.

PARAMA LAIKRAŠČIUI Premumeratorlal.apslmo-
Pre nume r atorlal, susimo- k ėdami (prenumeratą, aukojo 

kėję rėmėjo mokestį po $ 15 laikraščiui po $ IO -V.Pu - 
Ir daugiau :P. Kulikauskas Ir žauskas, A. Siikauskas. Po 
R. Andrekus Iš Australijos, $ 5 - A. Jurjonas, A. Vaup- 
V. Paukštys Iš West Hill, shas, Kulnys Vytas, A. Sa— 
Ont. Juozas Jobas Iš Delhi, ladžlus.Po$ 3 - K. Stlrbys. 
Ont., J. Astravas IŠ La Sal- Po $ 2.50 - Z. Jokubonls Ir 
le, S. Bakšys Iš Hamiltono, A. MIngėla. M. Juodvlršls- 
dr. J. Kaškells Iš Toronto, $1.25.
A. Kenstavlčlus Iš B. C., K. Visiems prisidėjus lems para? 
Dubauskas Iš Calgary, V., laikraščiui, nuoširdus 
Kongells Iš Ottawos Ir V. ačiū. NL-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

' Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

LIETUVIAI 
VERDUNO JUBILIEJUJE 

Spalio 24 Ir 25 d. d. 1 
Verduno Auditorijoje vyko 
sąryšyje su Verduno lOOm. 
jubiliejum,Laisvalaikio Už
siėmimų paroda. Joje daly
vavo apie 300 įvairių sričių 
menininkai. Parodą aplankė 
labai daug žmonių.

Lietuvius atstovavo su sa
vo meno Išdirbiniais VAI
VORYKŠTĖ, išstatydama 
gobelenus, juostas, lėles, 
mayguč lūs, _ ve rbas, š laudi- 
nukus, audinius, t kraičio 
skrynele s.

Lietuvės su savo darbais: 
taip’gerai užsirekomendavę 
kad tos parodos direktorius 
p.Turcot specialiai pagyrė, 
padėkojo. Daug gražių įver
tinimo žodžių Išreiškė Ir 
lankytojai, pakartotinai su
grįždami prie eksponatų.

AGAPĖ JUBILIATĖMS 
SESELĖMS

Nekaltai Pradėtos los Mer
gelės Marijos Seserys,Se-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rtie Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528 
»-------------------------------------------------

selė Paulė, Seselė Margari
ta, Ssselė Klementlna, šven
čia 25-lų metų, vienuolės gy
venimo sutartį.

1976m. splalo 31 d., sek - 
madlenį.ll vai.Aušros Vartų 
bažnyčioje bus padėkos In
tencija, Iškilmingos šv. Mie
štos Ir įžadų atnaujinimas.

Po Mišių- Bendri Pietūs , 
vlsuomenlnlnkės Ingridos 
Bublienės Iš Cleveland’o 
paskaita, sveikinimai.

Meninėje dalyje- solistė 
Gina Čapkausklenė, dėklą - 
matorė Izabelė Žmuidzlnle- 
nė, Iš Rochester’lo.

Minėjimą rengia Montre- 
allo Ateitininką! Ir Katalikių 
Moterų Draugija.

Kviečiami visi Montrealio 
lietuviai.
• KLK Moterų d-jos valdy
ba šaukia visuotiną nar.lų 
susirinkimą , kuris įvyks 7 
lapkričio, 1976 m. pas Se
seles, tuojau po 11 vai. pa
maldų. Visos narės Ir vieš
nios yra kviečiamos skait
lingai dalyvauti, nes bus ap
tariami svarbūs klausimai. 
Po susirinkimo kavutė.

IŠVYKĘ MOKSLĄ TĘSTI 
. Tomas Žlžys, gavęs pir

mąjį mokslo laipsnį su ge
rais pažymiais McGUl Unl-

versltete, Išvyko į Toronto 
Osgoode Universitetą stu
dijuoti teisės mokslus.R Ima 
Štyraltė taip pat įsigijusi 
McGUl Universitete pirmąjį 
mokslo laipsnį fiziologijoje , 
Išvyko į H am Uto no Universi
tetą psichologinius mokslus 
studijuoti.

• Genė Ir Juozas Zable- 
llauskal spalio 16 dieną 
artimųjų Ir draugų tarpe 
atšventė vedybinę 25 metų 
sukaktį.
• Majoras R. V. Paukšta lt Is 
su šeima Ir kartu su tėveliu 
buvo Išvykę į JAV-a-s tetos 
Ir sesers Krtkščlokalčlų ve 
dyblnę sukaktį.
• Antanas Ir E^lka Kurai
čiai Iš St. Catharines lan
kėsi Montrealyje Pėteralčlų 
Ir Andriuškevičių šeimose. 
Jų sūnus dr. V. Kuraitis 
sėkmingai verčiasi aklų gy
dymu St. Catharines mieste 
Ir profesoriauja Waterloo 
Universitete.
• Aušros • Vartų parapijos 
metinė vakarienė Ir loterija 
bus lapkričio 6 d., Šv. Ka
zimiero parapijos metinė 
vakarienė praėjo sėkmingai 
praeito šeštadienio vakare.

K.L. B.MONTREALIO APY
LINKĖS VISUOTINAS METI

NIS NARTU SUSIRINKIMAS 
šaukiamas š.m. gruędžlo 

mėn.5 d. sekmadle nį, po pa
maldų, 12 vai. Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Pagal praėjusio susirinki
mo page Idavlmąjcandldatams 
į valdomuosius organus ver
buoti yra sudarytakomlslja, 
į kurią įeina P.Adamonls, 
Alb.Jonelis Ir J.Skučas.

Visos organizacijos pra
šomos jau dabar Ieškoti tin
kamų Ir sutinkančių , Ir juos 
pristatyti verbavimo komi
sijai arba Ap-kės V -bal.Pa
vieniai asmenys kviečiami 
tą patį padaryti.

• Viktoras RUTKAUSKAS, 
bemedžiodamas Vai d’ Or 
miškuose, nušovė briedį 
1200 svarų dydžio.

Patikslinimas
Berenkant tekstą,prael - 

tame NL nr. straipsnyje 
Kredito Unijų Diena pasi
taikė netikslumų. Turį būti: 
.. .kuri dabar yra Išaugusi į 
30 mil. dydžio organizaciją . 
...1975 metų pabaigoje, 
įskaitant Quebec’ą,Kanadoje 
buvo.

KLD ATGARSIAI. . ., 
(Atkalta iš 7psl.) 
paliesti šeštadienio užbai
giamąjį įvykį- Didįjį Bailų 
Ir sekm adle n lo kulm Inacl- 
nės dienos Įvykius,

Šeštadienis prasidėjo gan 
audringoje nuotaikoje. Iš 
ankstyvo ryto dangus buvo 
grąslnantls. Nuolat pit ė 
stiprūs vėjai Ir rudens lietus 
įkyriai krapnojo.kartals net 
gan smagiai paleisdamas. 
Tačiau, orai matomai neat
baidė ryžtingos lietuviškos 
visuomenės, vietinės Ir kitų 
Kanados kolonijų,bel skait
lingų svečių Iš JAV.

Kaip teko vėliau sužinoti, 
- mūsų sveteliai tolimų dis
tancijų žygius-oru, plentais 
Ir geležinkeliais- nugalėjo

Vytautos - Petras ŠEMOGAS 
1975 metais baigęs McGill uni
versiteto medicinos fakultetų,— 
gaudamas M.D. diplomų. Prakii- 
ka (Internship) atliko Queen s 
Medical Center, Honolulu,

gan sėkmingai, kad Ir gero- Hawaii
kai pavargę. Tačiau jie , 
svetingų montreallečlų glo-

Dr. V.P. Šariogas nuo š.m. bir
želio mėnesio pradėjo speciali-

DR. V. G1R10NIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L'Assomwvioh Blvd. 

MONTREAL.

Tel. 265-3536

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11 - 12 
MONTREAL PQ-

Tel. 932- 6662, namM 73’- 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.fc'

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Sarnedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nedainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St., Ville LaSpI I e

R. J. Išganaitis, b*, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P.Q. 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place V ii I p Maria, 
Montreal, Quebec H 3B 2E3

Tel. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER, BJL, B.C.L
168 Notre Dome Street E. (Saite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064
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boje greitai atsigavo Iršeš- 
tadlenjo Didžiojo Bailaus sa
lę pripildė Iki maksimumo .

Nežiūrint visų šių gamtos 
kliūčių Ir priešingybių,gau
si lietuviška vi suome nė buvo 
tikrai šventiškoje nuotaiko
je.

Matomai, šio bailaus sve-

METINIS MILŽINIŠKAS BAZARAS
TIK VIENĄ, DIENĄ - TREČlADIEN|, lapkričio 3 dJena. 

TOWN HALL IN THE TOWN OF MOUNT ROYAL
90 Roosevelt Avenue, kampas Church St.

Pradžia 10 vai.ryto iki 9 vai. vak.
NAUJOS PREKĖS - BARGANO KAINOS -
ĮĖJIMAS LAISVAS - UŽKANDŽIU BARAS.

Rengėjai the Council of Unite of the
(Busas 16- 165) J.H.H. Foundation.

(All Proceeds for Charity)

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVTBt 

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

JO^AS&COTE^EALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.Q. H4A 123

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772, namų 366-7041

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė - sklypai ir žemė)

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEM^- PASKOLOS

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Ine.

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

Foto E.M.L.S. . Montreal, Que.
.Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35Ht Avenue, Montreal 409
TEL.727-3X20 Namų 376-3701

Agentūra veiki o nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L.l 0 N A S , B.A. C S C., I.B.
Komercinio, prįįuOtHK turto, automobilių,

A

člal susidėjo gal net Iš 3-jų ■=

zuotis radiologijos srityjeNew 
Hamphire, JAV'-se ir yra vedęs 
nuo š.m. rugsėjo mėn. 10 d. Gy
vindamas su tėvais - dr. J. ir M. 
Šemogai s Montrealyje baigė lie
tuviu Šeštadieninę mokykla ir li
tuanistinius kursusir priklausė 
Montrealio lietuviu skautams. Jo 
tėvai šiuo metu gyvena Sudbury, 
Ont.

generacijų. Galėjai matyti 
žalią jaunimėlį Iš abiejų 
Gintaro Ir kitų ansamblių . 
Šen bei te n bolavo žilagalvės 
visuomenės ve Ik ėjų, vetera

nų galvos.
Šokio ūpą šauniai kėlė

Perkūno Ir Roma orkestrai.
Na, Ir ūžė, ullavojo, jauni 

Ir seni Iki gaidelių.

MONTREAL WEST

LEO'.aS GUREOCaS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMQBILIU !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

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

Soles Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManofMAu

' IEO GUREKAS_________

mm montree! west

11 WESTMINSTER SOUTH
___________ ,,__________ (At the aiMi of Sbgftxookfl Stent Wisil

automobile

4-89-5391

LEFEBVRE & ROBERT

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

KASOS VALANDOS
1465 De 8eve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nao 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais b* penktadieniais nuo 13 Iki 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbsima ■■ 
vasarą nuo gegutės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visti* ilguosius sa
vaitgalius.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 110%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekita. turto 10.75%
Terrnta. ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12,0%
Terrain, tad. 2 metams 9.75% Investacines nuo 11,0%
Temln. ind. 3 metams šo.o%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 'ui taup. s tos sumas. už paskolos Bustą.

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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