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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA
PASAULIO JĖGŲ BALANSAS
— diskusijos įvykusios Euro-

skyriu|«.

m.. Ir 1974 m. atatinkamu
megatonų kiekiu.
Sovietų Civilinė Apsauga Gynyba tapo atskira sritim
Ir tokio pat svarbumo,kaip
Karo Laivynas, Karinė Ae
ronautika Ir kariuomenė.
Gynyba susideda Iš 600
tūkstančių žmonių personale^
kurie atsakingi už privalomo
apmokymo programas, dau
giausia Industrijoje dlrban člųjų. Nuo 1966 m. du treč
daliai .naujų Industrijos pas
tatų yra Išskirstyti už did mlesčlų ribų Ir gali per la
bai trumpą laiką persikelti į
požemius.
Didžiuliai maisto sandė
liai statomi požemiuose. Už
Charkovo miesto, pav.., yra
maisto atsargoms sandėlys,
1 kuri telpa 200. OOO tonų
gaminių. Amerika gi prisi
deda ties loginiai prie tų ka
ro atsargų, parduodami di
delius kiekius grūdų sovie
tams.
Antrasis faktorius- noras

Europos Pavergtų Tautų
Komitetas Kanadoje, Ottawos
Skyrius, spalio *7 d./praėjus
vienai dienai po prez.Fordo
posakio per rinkiminius de
batus, kad Rytų Europos
kraštai nėra dominuojami
Rusijos/, suorganizavo pas
kaitą, tema; Ar Vakarų Pa—
•A saulis Atsilaiko?
Dalyvavo po keletą atstovų
Iš įvairių pavergtų lEuropos
tautę ;balt arusių, čekoslovakų
■
estų, vengrų, latvių, lietuvių,
lenkų Ir ukrainiečių organl zacljų.
Ypač malonu,kad jų tarpe
buvo Ir senatorius P. Yuzyk .
Progr.Konservatorių atsto
vas W. Baker M.P. Ir se
nator lusR. Belisle dėl suvė
lavusio lėktuvo į paskaitą
nebesuspėjo.
Paskaitą skaltėL. J. ZlnkToronto Sun kolumnlstas Ir
buvęs CBC korne'Unmr* slsterpatlškal
silpninamas
Savo kalboje jis pabrėžė,
laisvosios
spaudos, kuri
kad šių dienų konflikte mes simpatizuoja kairiųjų Ideo
turime atsižvelgti į
du logijai, padedama kalkurlų
faktorius: plrma-apslglnk - bažnyčių Ir įvairių talkos
lavlmo priemones Ir antra- judėjimų. Jie yra koordinuoti
žmonlų Ir jų vadų nuomonių Ir surežisuoti komunistinio
Jėgą.
bloko, nes dabartinė publikos
Rusai padarę didelę pa nuotaika yra Imli. Rusija gi
žangą branduoliniuose, che dabar priartėjo prie strate
miniuose
Ir paprastuose ginės bei jėglnėspersvaros,
ginkluose.
o Vakarų pasaulis netrukus
1972 m. kalkurle gynybos
atsidurs paslrlriklme tarp
tyrinėtojai Washingtone pra pasidavimo ar
galutino
našavo, kad rusai planuoja naikinimo.
pravesti 15 naujų raketinių
Rusai tuo tarpu atsargūs
skraiduolių sistemą per de nepažadlntl milžino stipriai
šimtmetį Iki 1982 m. Iš jų gynybai ar panašiam kaip
buvo Išsijuokta.
Pearl Harbour Incidentui.
J Fotografiniai
duomenys
Po paskaitos vyko klausi
rodą, kad rusai jau leidžia
mų Ir gyvų diskusijų perio
IO naujų skraiduolių nuo že das.
mės Ir 3 naujus skraiduolius,
BIRON PASISAKYMAS
paleidžiamus Iš povandeni
Rodrigue BIRON, "Union
nių laivų.
Rusalprale rikę Ameriką Ir National" partijos lyderis,
branduolinės medžiagos ga kreipdamasis priešrinkimi
myboj 1967 m.,
totaliniu nėje kalboje Longue U Ir l’Askaičium tarpkontlnentlnlų cadle dlstrtktuose, kaltina
raketų Ir povandeninių karo Bourassa vadovavimą, valaivų leidžiamų raketų 1970 dlndamas "chronišku neap -
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rodyti lietuvių vieningumą
Ir klek galint daugiau tele
gramų, laiškų pasiųsti di
diesiems į Washlngtoną, D .
KALIFORNIEČIAI TALKINA' BRAŽINSKAMS
C. Kleme visiems talkins
Pranui Ir Algirdui Bra- miršti Iki gaus oficialų JAV mūsų šaunus jaunimas.
Tikrai, Pasaulio Lietuvių
nskams pasiekus JAV-bes leidimą pastoviam apsigy
Jaunimo Sąjungos Los Ange
jiems padavus State De- venimui.
les skyrius, visi drauge Ir
irtamentul/ Užsienių Rel
Kallfornlečlal
pritaria
vieningai, su savo atsivež
ių ministerijai/ prašymą
Tuoj
nuvažiavau
pas
kle

tomis
rašomomis mašinėlė
Istl pasilikti pastoviai,
boną
prel.kun.
J.KučlngįJHs
mis,
apgulti kaltfornlečlų
lugells galvojo, kad jiems
dar su dviem kitais dvasi lietuvių, rašė laiškus. ALTNetlkėtal, 1976 m. spalio 23 ninkais valkščlojoklebonljos os pirmininkas, pagal turi
i.,lygiau 6 vai. vak. IšRytl- žemėje, gal maldingai ap- mą kartoteką, labai greitai
mastydaml. Išdėsčius Bra priimdavo pinigus telegra
Liberalu kandidatas min. femand nės JAV-lų dalies paskam Lalonde Marguerite 'Bourgeois - blno Pranas Bražinskas.Jie žinskų prašymą, klebonas moms jsąskaltos bus telefonų
(LaSalle)rinkiminiįe apylinkėje. į labai dėkingi visiems geros tuojau sutiko, tardamas:"Ge- sąskaitose.
Pagrindiniai
vaitos lietuviams, jiems tiek ral, jų reikalu pakalbėsiu Jaunimo Sąnungos talkininkai
slsprendlmu Ir bloga adml -j daug padėjus lems. P adėkas rytoj per šv.Mlšlas. Bet jūs buvo: Vytas Bandz lulls, na
nlstraclja, kuri
padeda 1 yra paskelbę spaudoje. Taip gaukite jaunimo rinkti tele - riai: Vincas Skirtus,Tomas
populiarėti PQ !* Blron pa - pat dėkoja ALT ai už viešus gramas, rašyti laiškus tuoj Stančikas, Irę na Žukaitė, Ilo
brėžė, kad jo partija,siek -? raginimus jiems padėti ra po Mišių, parapijos kteme". na Bužėnaltė, Asta Grakausdama didesnės provincinės šant laiškus JAV-lų pre zl - Pažadėjau.
kaltė.
autonomijos, pasisako už dentul, State Departamentui,
ALTos plrm-kas paslkvle Kaip tik vyko Los Angeles
pasilikimą Konfederacijoje.
tė
vjktl į vengrų20 m.suki
lietuvių
žurnalistų
skyriaus
Senatoriams, Kongreso ats Jis ypač provokavo Ir U - tovams. Dėkojo kallfornle- susirinkimas. Prigužėjo a- limo proga jų padarytą už
be r alus Ir peklstus, paskelbti člams, Iš kurių gavo daug, ple 70 asmenų, aišku, daugu sienio spaudai konferenciją*
raštu sąrašą pažadų,kuriuos
įvairios paramos.Prašė pa moje klaus o vų pranešimų, ALTos Plrm-kas pakalbėjo
jie yra neatsakingai davę
gyvinti telegramų, laiškų ra pokalbių pasiklausyti. Pir gražiai apie Bražinskus Ir
priešrinkiminių kalbų metu.
šymus minėtiems asmenims mininkui leidus, Išdėsčius įte Ik ė spaudai apie juos In
Jis norėtų,kad visi matytų ,
Ir įstaigoms. Į tuos pokal Bražinskų reikalą, prašiau formacijų. Vle na korespon
dentė, Iš Herald Examiner
klek tokie pažadai kalnuotų
bius įsijungė Ir Pranas Bra visų dalyvavusių Ir žurna labai
domėjosi Bražinskų
mokesčių mokėtojams- Iki
žinskas.
Pasikalbėjimas lįstų talkos.
sugebėjimais
Ir tokiomis
ketvirtadienio. Jei ""
“*
Grįžęs namo, o jau buvo
o 14 minučių. Jie daug
padarys, tai jisnarių dėkojo geros valios bevetk vldurnhktte,paskam- greitomis vedybomis,
kelbsląs, nes mokąs suskai lietuviams, prašė jų ne pa biriau Los Angeles skyriaus
Vykome į McArthur parke
ALTos plrmln. Vytautui Če - vykstantį vengrų sukilimo 20
čiuoti.
• Quebec’© provincijos po
kanauskul. Mielai pažadėjo m. paminėjimą. Daug žmonlų, įvairių valstybių vėliavų
litikai apsiskaičiavo dėl et talklntl.
Lietuvišką
vėliavą nešė Če
nlnlų grupių savigarbos Ir, ko banga nuo Izraelio įsįs
Iš ryto apie 8 vai .paskam
binau
veikliai lietuvaitei kanauskaitė.
kaip
sakoma,
"common teigimo 1948 metais.
Kišenėje laikiau pasira
sense "-sveiko proto. Nesi
Irenai
Žukaite
įprašydamas
Mln. Pirmininkas Yitzhak
tikėjo, kad Bill 22 pravedi - Rabin paskelbęs,kad valsty jaunimo talkos laiškams ra šytą prašymą prez. Ford*ul.
neatvyko. Jis bu
mo metodai bus nepriimtini. bė neturinti pakankamai lė šyti, telegramoms priimti . Gaila,
vo
tuo
laiku
Lps Angeles.
Nes įtik ėjo,kad Ir nepasiten šų mokėti didesnius atlygi Mielai pažadėjo.Perskalčlau
Vakare
tą
laišką
pasiunčiau
kinimas dėl užvUktų derybų, nimus. Jeigu tai darytų-tal siūlomų laiškų projektą.
paštu,kaip
Ir
klek
ankščiau,
sutarčių ar algų,taip visiem reikėtų skelbti bankrotą.
Pritarė.
Vykdamas į sekmadienio Kissinger* lul.
gadins nuotaikas.
Ką Ir klek nuveikė kitos
Ekonomiški reikalai, savo
mišias,spalio
24 d.,parapi
NAUJAS SOCIAL CREDIT
lietuvių
kolonijos Bražinskų
keliu, labai svarbūs Ir būti
jos
kieme
pamačiau
ALT
o
PARTIJOS LYDERIS
ni. Nepamirštama, tačiau ,
gelbėjimui,
b* Tu, mielas
pirm.
V.
Čekanauską
rašantį
Sunkiai susirgus popullakad ne vien duona žmogus rlajam”Soclal Credit” par - laiškus prezidentui Ir ki "pilkasis"lietuvi,lietuvaite ?
A. G.
gyvas, Ypač tą žino etninės t įjos lyderiui, naujuoju lyde tiems a ūk št les lems pare Igūjų žl- riu tapo Andre FORTIN.
nams. Paskaičiau. Puikiai
grupės Ir gal verta
n tomis ar priminimais pa Jis yra tik 33 m. amžiaus , parašyti, vienas už kitą ge - AKADEMINIO SKAUTŲ,
slnaudotl...
šiuo metu jauniausias fede resni Ir stipresnį . nei mano SĄJŪDŽIO INFORMACIJA
švelniai sudėstyti.
Korp. Vytis Centro Val
ralinis partijos atstovas.
IZRAELIS NEPAJĖGUS
Mišių
metu
klebonas
Ku

dybą
sudaro • pirmininkas
ATLYGINIMUS PAKELTI
čingis
labai
gražiai,
šiltai
FORD
’
AS
ATOSTOGAUJA
fQ.
Mindaugas
Griauzdė, pa
Apie
70.000 Izraelio
pakalbėjo
apie
Bražinskus
,
vaduotojas
senj.
Petras ŠalPrezidentas Ford’as po
darbininkų paskelbė stre tką,
trumpai
nusakęs
jų
odlsėjlščlūnas, sekretorius senj.
prisidėdami prie kylančių varginančių rinkiminių darstretkų, kurie apėmė apie bų Ir pralaimėjimo, Išvyko ką kelionę,kad jie yra laisvi, Valdemaras Sadauskas, Iž
ketvirtį valstybės dirbančių- atostogų į Palm Spring, gol - jie negali būti Išduoti pražū dininkas senj. Viktoras
jų.
fo žaisti Ir pergalvoti savo čiai, bet reikia Iš naujo pa- Štuopys Ir junjorų tėvūnas
senj. Gražutis Matutis. Vi
Tal yra didžiausioji strel- ateities planus
sais reikalais Ir su page įda
vimais prašome kre tptls į
sekretorių Valdemarą Sa
dauską, 5608 S. Oakley, Apt.
3, Chicago, Ūl. 60636, tel:
/312/ 925-8450.

BENDRUOMENYBĖSB

• Naujoji Filisterių Skautų
Sąjungos Centro Valdyba pa-relgomls pasidalino sekan
čiai : pirmininkas f H. Jonas
Dalnauskas, vice-pirminin
kas fll. Rimantas Dtrvonls,
vice-pirmininkas fll. Tomas
Rame Ikls, sekretorė fll. Vi
talija Rulbytė - Vasaltle nė, Iždlnlrikė f U. Irena Klelnaltlenė, Informacijų reika
lams fll. Danutė SUlūnaltė.
e.k. m.
LAIKRAŠTIS LAUKIA .
JŪSŲ i
N L Bendrove, Vaidyba yra nutarusi

Kanados Lietuvių Dienos koncerto programoje: solistai Gina Čapkauskifinį su V. VerikaiUiu ir mišrus abiejų parapijų, choras, diriguojamas muz. Ą.A^mbrozaidio^^^
< Lietuvos \
nacionalinė \
M.Mažvydn )
k biblioteka /
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Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
bor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada.'
1 8

LEIDĖJAS

-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Close M-oil Registration No.
1952. Return postage
guaranteed.
Postage paid at Lachine, Quebec. Published
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722
George
Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje - $9.50, visur kitur —$ 10.00.
Rėmėjo prenumerata nuo $15.00. Adreso pakeitimas 25 <. Atski
ras
numeris 25 <Adm. Ir redaktorius F. P r. Paukitaltls

Adresas:

7722 GEORGE

STREET.

LASALLE, QUE. H8P

1C4

Tei. (514) 366-6220
;jrr

BENDRADARBIU IR KORESPOND ENTU S PAUSDIN AMDS MINTYS
NEBŪTINAI ATITINKA h EO AKCIJOS N UOMONEI. RANKRAŠČIAI

gp

TRUMPINAMI IR TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA, GRĄŽINAMI
TIK iš ANKSTO SUSITARUS. UŽ skelbimu turini redakcija
i" LEIDYKLA neatsako.

0'

"*

‘

Puoselėkime jaunimo
lietuvybę
V Gyvename aukštai išvys tvirtinimai pasirodė esąs tik
tytos technologijos amžiuje. šmeižtas. Ar tie perdėtos
Tos neribotos aukšto gyve i lietuvybės apaštalai pagalnimo galimybės Ir demo . vojo, kad Jie savo Iškralpykratinė vlršlalsvė lietuvy • tais faktais kasa duobę lie
bės atžvilgiu gal nėra šim tuvybei. Įdomu būtų patirti
taprocentiniai
naudin apie tuos, kurie dedasi esą
gos. Jaunimas, visokių lais neva didžiausiais lietuvybės
vių Ir medžiaginių gėrybių puoselėtojais, kaip jie vykdo
partekęs, pamiršta parei lietuvybę savo privačiame
gingumą savo tėvams, jų gyvenime. Ar jų valkai su
kalbai Ir tėvynei. Įvairių kuria lietuviškas šeimas Ir
priemonių Imasi sąmonin - ar jie vartoja namie lietu
ti tėvai, lietuvybės mylė vių kalbą, ar jie domisi lletojai, kad jų valkai nepa įtuvlška spauda, ar lietuviai
skęstų ame r tkonlzmo jūro kunigai kateklzuoja valkus
je. Ir ko tik nedaroma: šeš jųglmtąja kalba Ir kokių kitų
tadieninės lituanistinės mo priemonių Imasi, kad pa
kyklos, lietuvių parapijos, trauktų jaunimą lie tuvių kal
{Vairūs kultūriniai subuvl- bos kryptimi ?
pial, spauda. Rodos, kaip
Kai paskaitai tokius pik
ta jaunoji karta gali pa tus, visai nepagrįstus pro
miršti Iš protėvių paveldėtą pagandinius straipsnius, nu
lietuvybę. O vienok gyveni kreiptus prieš lankymas!
mas rodo ką kitą. Daugelis Lietuvon, tai pagalvoji, kad
čia gimusių lietuvių mažai vlenton meilės Ir užuojautos
arba visai nebe vertina lie prislėgtiems tautos kanfleno
tuviško žodžio. Todėl me broliams, jie juos visus
tai Išmetu mažėja lituanis smerkia. Ar gal jiems lie
tinių mokyklų lankymas. tuvybė Išvis yra antraeilis
Klek jaunimo lanko lietu dalykas Ir Jie, laikydami
viškas pamaldas, klek jų Lietuvoje gyvenančius lie
lanko kultūrinius subuvi tuvius komunistais arba Iš
mus, klek Jų randa laiko Ir vis kažkokiais raupsuotais
dugeba skaityti mūsų spau žmonėmis, Instinktyviai bijo
dą ?
mūsų jaunimo sąlyčio su
i Ką gi daryti? Dejonėmis Jais ? Įdomu, kaip tautos ka
pleko nesukursi Ir lietuvy mienas būtų Išsilaikęs, jei
bės ne atstatys l. Viena Iš nebūtų atsiradę tėvynę my
priemonių patraukti mūsų linčių lietuvių, kurie buvo
jaunimą lletuvybėn yra su priversti pritapti kad Ir prie
pažindinti su senąja tėvų nemielo režimo, tup gelbė
Žeme, su ten gyvenančiu dami skandinamą, Interna
jaunimu Ir su visa lietuviš cionalinėms vėtroms siau
ka, kad Ir ne savistovia čiant, lietuvybės laivelį.
Įpletuva. Jei pažiūrėsime
Nenoromis prisimena prūr
Į’ tą skaičių žmonių, kurie sų lietuvių likimas. Kur tie
Aplankė Lietuvą, tai jame Klaipėdos krašto, bevelk Iki
nedaug teras Ime jaunimo. Karaliaučiaus g ye nu s įė
Tų ekskursijų nemažą dalį ji mūsų genties nartai ? Jie
sudaro antrojo pasaulinio per antrąjį pasaulinį karą
karo emigrantai Ir tai dau buvo evakuoti Į Vokietiją. Jų
gumoje moterys. Išimties buvo daug tūkstančių. Koks
keliu, šiemet įvyko jaunimo jų, Išblaškytų tarp milijonų
ėkskurslja Iš Bostono. Jie, vokIškalkalbančlų,likimas ?
viešėdami Lietuvoje 16 die Nebėra mūsų valstybės, ne
nų, džiaugėsi pamatę Lietu bėra tam tikslui nei lėšų, bei
vos jaunimą Ir daug gražių žmonių, susirūpinusių tais
vietovių Ir parsivežė su sa lietuviais. Jie, deja, baigs
vim negęstančios lietuvybės tirpti vokiečių masėje. Ar
žiburėlį, bet neužilgo po to ne panašiai gali atsitikti Ir
pasipylė mūsų laikraščiuo su mūsų jaunimu, Jeigu tas
se didžiausia neapykanta,su mūsų jaunimas neužmegs
beatodatriniu smerklmu(ko kontakto su tautos kamieno
mentarai. Taip pat yra kal jaunimu, kuris nors sveti
tinami jaunuoliai, šešių sa mųjų prislėgtas, energingai
vaičių lituanistinių kursų gina Iš tėvų paveldėtą turtą,
Vilniuje lankytojai, kurie mums visiems brangią, per
būk tai ”aps įkrečia” komu amžius Išsilaikiusią lietu
nistinėmis Idėjomis. Gaila vybę. Netrukdykime savo
tik, kad kritikai, ne Ištyrę neapdairia propaganda, o
lankymosi apystovų, triukš anaiptol, skatlnklm Ir pamingu, Isterišku tonu juodina gelb&lm čia gimus lems
tos ekskurs įjos vadovus Ir jaunuoliams pamatyti savo
vykusį į Lietuvą jaunimą.
tėvų žemę, kurioje, nežiū
Bet koks buvo nusivylimas rint kokie ten vėjai siaustų,
tų ’’superpatriotų”, kuomet lietuvybė Ir lietuvių kalba
”Kelelvyje” /Nr. 33/ eks yra puoselėjama. Nes gi ko
kursijos vadovė Sk.Kondra- kią vertę turi lietuviška kil
tlenė paskelbė detalizuotą mė be lietuvių kalbos ? Ko
aprašymą tos kelionės Ir vi kia yra mums nauda Iš lie
si prasimanyti, nepamatuoti tuviškų pavardž ^surusintų
2p$l.

PANORAMA
UKRAINIEČIAI IR MES LIETUVIAI...
Lenkai, ’’broliai”, paver- kiekvienas žmogus, k lėk vlegę trečdalį Lietuvos,VŪnlaus Qa tauta turi turėti Draugą,
krašto valkus,
apkaltus Lazdelę/valstybei ginklą/ Ir
grandinėmis, stumdė Iš ka- VQtį. Draugas,kad ne laimė
lė] Imo Į kalėjimą vien dėl
pasldailnua> nelaimė re
to, kad jie buvo lietuviai, atrodytų tokia balsi arba
Reiškia, lenkas, okupuoda- priešui užpuolus turėtume
mas Lietuvos sostinę Vilnių, kas užstoja.
okupavo dar ir lietuvio jausGudams Vytis yra jų hermus, kalbą, raštą, protines bas, o Mindaugas, Vytautas,
Ir fizines jėgas.
Algirdas Ir Gediminas yra
Dabar kiti atsirado, būsi- jų kunigaikščiai. Nespėjus
mlejl okupantai - gudai. Se- Lietuvai tapti vėl re pr Iki au
nas priežodis sako, kad dar soma> jau atsiranda pūna
voverė medyje,o jau puodas grobikų Iš trijų pusių. VŪsu vandeniu verda. Taip Ir nius būtų plėšomas lenkų Ir
gudai, patys dar niekada nė- gudų, Klaipėda paimama vorabuvę nepriklausomais,da- kleč!ų. Vienintelė tai Ukrabar rengiasi būti didele Inos tauta lieka Ištikima lievalstybe. Jie leidžia dviejų tuviams. Jie, kaip anaislallapellų lalkraštpalatkį,kurio kals, taip Ir dabar lietuviams
nerasi jokioje krautuvėje ar yra labai artima Ir drauglšlalkraščlų parduotuvėje. ka. ukrainiečiai čia, emlO kiekvieno numerio kai- gracijoje, gerbia Ir mylį ne
rlajame kampe yra įdėtas tik šluos laikus, bet lablaužemėlapls. Pagal to latk- S[a[ anuos, kada Lietuvos
raščlo "Bfelaruskt Golas" kunigaikščiai viešpatavo.T ai
/’’Baltarusių Bals as "/žemė- turbūt vienintelė tauta, kuri
lapį jiems yra prijungtas Lietuvos kunigaikščių "okuvlsas mūsų VŪnlus su jo paclją" vadina globa. Ypasr lt Imis. Taip pat jie pasl- tingai Jie gerbia Ir myli kuIma dar didesnį gabalą Uk- nlgatkštį Algirdą. Todėl jų
rainos - Smolenską, Pinską istorikas, prof. D. M. DoroIr 1.1. Be to jų fantazija dar,, genko 1947 m. Augsburge Ištollau siekia; jie visą savo leistoje knygoje ’’Istorija
kraštą Išraižo didžiausiomis ukralnl” taip rašo:"Gedlupėmls, kurių tik galiukai minas Įsteigė Lietuvos sosdabartlnėje Gudijoje ran- tinę VŪnlų ant upės kranto
dasl.
Vilija. Nukreipęs dėmesį
Tai su kuo gi mums eiti ? nuo teutonų ordino, atkreipė
Pagal mano /Ber.Naujalio/ dėmesį Į Ukrainos žemes,
įsitikinimą, bei filosofiją, Ukraina nuvarginta. Rytinė

Ukraina po totorių puolimų
buvo labai silpna. Toks nuvarglmas davė Gediminui
galimybių lengvai ją užimti.
Vollnljon Ir Galicijon paso
dino savo sūnų Liubartą. Ge
diminas Ir kiti Lietuvos ku
nigaikščiai nekliudė vietos
gyventojams bei valdinin
kams jų gyvenime. Neįvedė
jokių permainų. Viską pali
ko kaip rado. Neatleido net
vietinių kunigaikščių, juos
paliko ramybėje Ir Jokių
duoklių nereikalavo, tik tie
kunigaikščiai turėjo pripa
žinti aukščiausiąją valdžia
Lietuvos kunigaikščio ir to
užteko. Atvykę lietuvių ku
nigaikščiai Ir jų tarnai- pa lydovalpradėjokalbėtl ukraInletlškal Ir net priimdinėti
pravoslavų tikėjimą, taip pat
vyko Ir mišrios vedybos.To
kiu būdu valdydami Lietuvos
kunigaikščiai vis daugiau Ir
daugiau užėmė Ukrainos že
mių. Kada Ukraina prarado
Kijevą Ir Gallcą, tai VŪnlus
paliko ne tik Lietuvos, bet
Ir Ukrainos sostinė /gal už
Lietuvos kunigaikščių tole
ranciją šiandieniniai gudai
Ir turi tendenciją siekti VŪniaus Ir jo sričių/. VŪnlus
tada buvo ukrainiečių cent
ras
Ir vietoje garbingos
Juravičių, DanŪavlčlų di
nastijos, užėmė ukrainiečių
mylima Gedlmlnalčlų dinas
tija / psl. 70 - 71 Ir 72/. Po
senos Rjūroklčlų dinastijos,
Ukrainos kunigaikščiams
besipešant tarp savęs Ir po
totoriškų žudynių po galinga
Lietuvos kunigaikščių ranka
Ukraina pasijuto vlsapuslš-

; | patekusiais skurdan, nelai pirmieji svečiai Ir čia pa
mėn, ar kuriais kitokiais at- veiksle matome: garb ės sve
’ vėjais reikalingi sušelplmo . čią Bernardą Naujalį/antras
Šiais ,metals ukrainiečių JU veikla siekia ne tik Ka- Iš dešinės/ Ir prie jo dr.C.
savlšalpos/Zalmnoj Pomo- nadą, Ameriką, bet toli už jų Rosoha-’VUne Slovo”redak51/ organizacija šventė savo ribų, kaip tai P. Ameriką, rlus. Toliau Į kairę dr.S.Ra5O-Ies metų veiklos sūkaktį.į Eur°P4 Ir Australiją. L lėtu - bčuk, VasŪ Abramenko-buv.
Jl rūpinasi savo tautiečiais, vlal jiems- ukrainiečiams, generolas.

SUKAKT UVIN1NKAI
UKRAINIEČIAI

kai atkuntahtl. Ukraina par
sljuto laisva Ir Lietuvos kūg
nlgalkščlų globoje gyveno be
baimės, nes Lietuvos kuni?
galkščlal pasiėmė atsako
mybėn apginti Ukrainą nuo
lenkų, totorių, vengrų Ir ki
tų grobuoniškos linkmės
valstybių.
Šis vis didesnis IšsŪalsvlnlmas, bei prijungimas
ukralnletlškų žemių pasiekė
aukšč lauš lojo s u žydėj Imokthnlgatkščlo Algirdo valdymo
laikais /1341-1377/. Jis pri
jungė Slverščlnų svarbiau
sias srltls>: Černigovą, Starodubą, Novgorodą. Novgo
rode paskyrė lietuvius kuni
gaikščius. 1360 metais Iš—
varė Iš Kijevo kunigaikšti
jos kunigaikštį Fe dorą Ir atr
sluntė savo sūnų Vladlmlerą,
kuris valdėne ttk Kijevo, be t
Ir senas Pere jaslavo kuni
gaikštystes.
Totoriai, kurie skaitė,kad
Kijevo kunigaikštystė pri
klauso jiems, sumanė prie
šintis Lietuvos kunigaikščių
valdžiai. Tada pats Algirdas
atvyko su galinga karo jėga
Ir sumalė totorių kariuome
nę prie Slnluko upės .Tuomet .
užėmė ne tik Kijevo kuni
gaikštystę, bet Ir .visas
Dniepro Ir kitas sritis net
Iki Juodosios jūros sričių.
Taip pat Ir padalinimas Įvy
ko Algirdo valdymo laikais. •
Užimtas žemes atidavė vaidytl savo sūnums Ir vaikai
čiams, kaip tai Korlotul-Gedlmlnovlčlul, Jurijui, Alek
sandrui, Konstantinui.
Taigi matome, kad mums
lieka vieninteli
Ištikimi
draugai tai ukrainiečiai.Čia,
Toronte, visada / šių eilučių
autorius / kviečia lietuvius Į
savo parengimus, Iškilmes
ar net vestuvių puotas. Ypa
tingai palankus yra ” VŪne
slovo ” redaktorius dr. S.
Rosoha. Taip pat Irkun.
redaktorlus -v "Naše rf meta”<
Rev. Homln Ir "Homln Ukraljnl"redaktoriai Salonlnka
Ir Me tla.
Dvauga ūkime, gerbkime,
bendradarbiaukime su ukra
iniečiais, kurie yra ne dvi
veidžiai, bet nuoširdūs lie
tuvių draugai.
Bernardas Naujalis

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai
EILINIO ŽMOGELIO
SAMPROTAVIMAI
Vis dar plačiai kalbama,
kad komunizmas yra didelė
grėsmė Ir Vakarų pasauliui,
vis dar dažnai įtikinėjama,
kad komunizmo plėtimąsi
pasaulyje reikia sulaikyti,
vis dar sakoma,kad Vakarai
per mažai pažįsta sovietus
Ir nežino, kaip su jais elg
tis. Okai panašioms kalboms
nesimato galo, komunizmas
žingsnis po žingsnio vis eina
pirmyn Ir to,turbūt, jau nie
kas nebandys užginčyti...
Sovietų Ištremtasis Isto
rikas Andriejus Amalrlkas, kaip dienraštis Drau
gas rašo, siūlo komunizmo
jėgą Ir plėtimąsi sustabdyti
ekonominėmis sankcijomis .
Girdi, reiktų sulaikyti dabar
labai palankiomis sąlygomis
duodamus sovietinius kredi
tus Ir kalkurlų Išradimų bei

Karaliaučiaus srityje,Jei ten
lietuvybė yra palaidota,kaip
Ir palaidota tose srityse Iki
Volgos ar net Maskvos, jei
ten Ir beliko keletas lietu
viškos kūmės vietovių pava
dinimų.
J. Valiūnas

žaliavų eksportą Į Rusiją.
Sovletljoj, girdi, kūtų tada
krizė, gyventojai sužinotų,
kad dėl to yra kalčiausios
komunlstųpartljos viršūnės,
gal būtų pradėtos reformos ,
gal tada būtų Ir didelių pasi
keitimų. . .Vakarai,girdi,tik
stebėtųsi, kodėl jie to nepa
darė ankščiau...
Taip kalba Istorikai, žino
vai Ir kiti sovietų disidentai,
bet čia Vakaruose e ŪIntam
žmogeliui atrodo,kad jųbalsas yra lyg tai tyruose šau
kiančio balsas, tik su tuo
skirtumu, kad to balso,kam
reikia, niekad ne Išgirstama.
Tam pačiam eiliniam žmo
geliui taip pat atrodo, kad
Vakarų kapitalistai Ir dau
gelio kraštų valdžios viršū
nių žmonės komunizmą kaip
tik remia,nes jiems,preky
bos Ir kapitalų didinimo aki
mis žūrlnt, rodosi,kad ko
munizmas nėra jiems joks
"biznio” varžovas, o tik ne
išrankus vartotojas, viską Iš
Vakarų pasiryžęs plikti...
Taigi, girdi, tegu komuniz
mas ten būna... C xm,kad Ir
po daugiau kaip 50 metų po
žemiško rojaus kūrimo, vis
ko dar labai trūksta. Vaka
rai be konkurencijos viską
parduodami, savo gerbūvį

nuolat kels, o komunizmas ,
visada skurde Ir nepritek
liuose skendės Ir bus geras
...pirkėjas. Tokiose sąly
P etras Lapenat, Viliaus ir Onos
gose būdamas komunizmas
vyriausias sūnūs, kai grojo Pe neo
Vakarų kapitalistams yra nas” orkestre Montrealyje. Jis tra
giškai tuvo, nu skęs damas D. V andenepavojingas...
nyne prie Vancouver, B.C. ,
Tačiau, eilinis žmogelis
visgi manytų, jog tokios ka
Gerb. Redaktoriau,
pitalistinės filosofijos šali
"Tėviškės Žiburių” 36-me
ninkai turbūt visai neslslenumeryje/rugsėjo 2d. buvo
loja visais kitais žmonijos atspausdintas mano paruoš
Idealais. Jiems gal būt vi tas straipsnis ’Ramūnas —
sai nesvarbus yra komuniz
mo pavergtųjų tautų laisvės pilnutinio žmogaus ugdytojas
siekimas. Jie galbūt neina - /straipsnis pas įrašytas V.P
Inicialais. "NL" numeryje
to ten vykdomo genocido’. Jie
/Nr.39 Iš rugsėjo 29d.4>as,
gal užmiršo,kas yra artimo rodė straipsnis panašia antmeūė Ir skriaudžiamųjų už rašte/Dr.A.Ramūno ,'Ketui!1jautimas Ir užstojlmas’. O dlmenstnė PŪnuttnlo Žmo
gal jie yra linkę manyti,kad gaus Ugdymo Samprata/ pa
jei jiems čia yra gera Ir sirašyta mano pavarde. Ry
malonu, tai visai nesvarbu, šium su straipsniu "NL- je”.
kad tenRytuose komunizmo pranešu, kad šitame straips
pavergti žmonės kenčia vi nyje tik pirmie ji du sakiniai
sokeriopą vargą. Viename yra mano; kiti devyni saklpokalbyje, kapitalistinės pa ntal-panašūs į mano sakinius^
žiūros šalininkas man sakė: kuriuos galima atpažinti per
"Kiekvienas yra savo laimės skaičius mano straipsnį ”TŽIr ateities kalvis’.” Deja, da se”; gi likusi dalis stralps bartinėje Rytų padėtyje taip nlo, kuris yra bevelk pusės
nėra. Komunizmo paverg puslapio Ilgumo, yra parašy
toms tautoms pasirūpinti ta kito asmens. Su pagarba,'
geresne savo ateitimi ne
V. Prlščeplorika
leidžiama.
___ ____
Ottawa, Ont.
Liudas Domulls,
P s. tfiTnesusipratimaS' atsitiko
ne dil redakcijos kaltes.NLt
Ontario
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PRIEŠ 58
METUS
Jonas Jakaitis
Mes, senesnio amžiaus
lietuviai, dar daug kas atsi
mename Lietuvos kariuome
nės kūrimąsi. Tačiau jauno
ji lietuviu karta vieni dar
Valkais būdami, paliko Lie
tuvą, kiti gimė Ir augo jau
už Lietuvos ribų Ir todėl ne
visiems yra žinomi kariuo
menės žygiai nepriklauso
mybės kovų laukuose. Todėl
čia Ir noriu priminti Lietu
vos kariuomenės kūrimąsi,
jos laimėjimus Ir vargus.
• Po 1914-18 m.m. pasauli
nio karo, sugriuvus Rus įjos,
Vokietijos Ir Austrijos Im/<?erljoms, tos tautos, kurios
buvo tų Imperijų valdomos,
atgavo savo nepriklausomy
bes.
: Tad Ir Lietuva po 200
metų vergavimo Išsilaisvino
tS Rusijos Imperijos. Tau
tos, gavusios nepriklauso
mybes, apsiribojo savo et
nografinėse sienose. Jos
manė, kad šimtmečiais kitų
skriaudžiamos Ir dabar bū
damos laisvos,-mok ės gerb
ti viena kitos sienas. Nerei
kės kariuomenių Ir, talkoje
gyvendamos, galės rūpintis
savos tautinės kultūros at
kūrimu. Bet mūsų kaimynė
Lenkija, gavusi nepriklau
somybę, neapsiribojo savo
etnografinėse s Ienos e, o
verždamasi j didžiųjų vals
tybių tarpą Ir siekdama su
kurti Lenkijos Imperiją, Iš
ėjo Ieškoti savo Istorinių
sienų Rusijos, Vokietijos Ir
Austrijos Imperijų griuvė
siuose. Pagal ją, Lenkijos
Istorinės sienos Rytuose tu
pinčios siekti Dnieprą Ir Beftrzlną Ir Lietuva turinti būtlttk Lenkijos provincija.
Kai 1918 m. JAV prezi
dentas Wils on as Išleido 14
punktų tautų apsisprendimo
teisės deklaraciją, tai len
kų kom Ite to pirmininkas
Prancūzijoje
Romanas
• Dmovrskls įteikė JAV pre
zidentui Wils onul memoran. durną, įrodinėdamas Lenki
jos sienas, siekiančias
'Dnieprą Ir Berežlną Ir kad
Lietuva turi būti prijungta
prie būsimos Lenkijos vals
tybės.
Lietuvos vyriausybė susi
rūpino tokia lenkų politika
Ir pradėjo svarstyti kariuo
menės įkūrimo klausimą.
Bet vyriausybės tarpe atslado naiviai galvojančių vy
rų, kurie pasisakė prieš ka
riuomenės {kūrimą.
Tub laiku buvęs mlnlsterls-pirm įninkąs Ir užsienio
reikalų mlnlsteris
prof.
Augustinas Voldemaras pa
sakė; ” Vidaus tvarkai pa
laikyti užtenka milicijos o
Lietuvos sienas gerbs kai
mynai”.
„ Pradėjus veržtis | Lietuvą
^^olševlkams, Iš pietų grėsė
pavojus nuo lenkų, o viduje
'auvaliavo po karo pasilikę
-pakrikusios vokiečių armi
jos kariai, pasivadinę ber
montininkais. Pasirodė, kad
milicijos neužtenka. Todėl,
gr|žuslųjų Iš Rusijos lietu
vių karininkų susirinkime,
buvo nutarta skubiai organi
zuoti kariuomenę. Ir 1918
metais lapkričio 23 dieną
buvo pasirašytas pirmas
, Lietuvos k ar luome nei įsaky
mas. Kariuomenė pradėjo
organizuotis su 1OO kari
ninkų Ir tik 50 kareivių.
Pasikeltus Lietuvos vy
riausybei, mlnlste ris pir
mininkas Mykolas Šleževi
čius lapkričio 29 d. Išleido
atsišaukimą l Lietuvos vlsuome nę. Jame Išdėstė grę-

slant| Lietuvai pavojų, ra
gino vyrus stoti savanoriais
l kariuomenę.
Atsirado daug patriotiniai
nusiteikusių jaunuolių: mo
kytojas palikęs mokyklą,
mokinys palikęs gimnazijos
suolą, ūkininko sūnus palikęs
žagrę - visi Išėjo savano
riais j kariuomenę ginti sa
vo tėvų žemę. Prisirinko
tūkstančiai savanorių, bet
karo nualintam kraštui trū
ko ginklų, amunicijos Ir ap
rangos .
Pulk. R. Žukas savo kny
goje "Žvilgsnis | praeiti”
rašo:-” Į mano batalljoną
atėjo 4000 naujokų, o bata
lijose turėjome 30 vokiškų
šautuvų Ir vieną sugadintą
kulkosvaidi”.
Vyriausybės pastangomis
buvo gauta Iš Vokietijos už
karo laike padarytus Lietu
vai nuostolius 1OOOOOOOO
markių. Turėdama lėšų, vy
riausybė greitai paruošė ka
riuomenę taip, kad jau 1919

metals kraštas buvo Išvaiy- didžiuojamės gintaru pasltas nuo bermontininkų Ir Ife- /puošusia Palangos vasarvle varyti bolševikai.
. tą< iv
Ir latoHhtn-Rivnrėalral.
LstoMhlu Birutės kal
Gal kai kas Iš jaunesnio nu, tai tik mūsų kariuomenės
amžiaus skaitytojų laikys š|a dėka...
Lenkai su prancūzų pagal
mano rašlnj perdėtu pasigi
rtam, todėl mėginsiu paduo ba, Išvarę raudonąją armiją
ti tok| pavyzdi; Lenkijoje Iš savo teritorijos, dldžlatuo laiku buvo apie 25 mil. vosl gausia savo karluome gyventojų Ir jau 1910 metais n® Ir manė, kad Lietuva
Austrijoje Ir Rusijoje lenkai greitai bus Lenkijos Imperi
turėjo susiorganizavę savo jos auka Ir pradėjo veržtis
kariuomenės dalinius. 1917 | Lietuvą, Išvargusi Lietu
metais daug Lenkijos karių vos kariuomenė, kariavusi
su ginklais gr|žo l nepriklau su dviem priešais, nežiūrint
somą Lenkiją. O 1919 m. karinių jėgų persvaros, at
lenkų kariuomenė nepajėgė silaikė prieš lenkų agresiją.
atsilaikyti prieš bolševikų 1920 m. rugsėjo mėn. 25 d.
raudonąją armiją, nes rau Tautų Sąjunga pareikalavo
donoji armija atsidūrė prie Iš Lenk įjos vyriausybės supat Varšuvos. Ir tik su Pran stabdytlkaro ve Iksmus pr le š
cūzijos pagalba pajėgė Išva Lietuvą Ir talkos būdu, Tau
ryti Iš savo teritorijos šią tų Sąjungos kontrolės komi
armiją. O tuo tarpu tais pa-1 sijos priežiūroje, nustatyti
člals metals 2.4OO.OOO Lietuvos-Lenkijos sienas.
Lenkai, pamatę, kad ne
Lietuvos gyventojų kariuo
menė pajėgė Išvaryti raudo bus taip lengva Lietuvą pri
nąją armiją Iš savo te rito - sijungti, ėmėsi suktos savo
rijos Ir net 30 km. už da politikos.Lenkijos vyriausy
bartinės Lietuvos ribų, net bė sutiko pradėti talkos de
rybas Suvalkuose, bet karo
Iki Daugpilio.
Lietuvos kariuomenės už veiksmų nesustabdė, tikėda
kariautos Daugpilio sritys miesi kol derybos pasibaigs,
1921 metais buvo talkos būdu klek galima daugiau užimti
žemių. Derybos
su Latvija Iškeistos {Palan Lietuvos
gą Ir jos sritis. Jeigu mes prasidėjo rugsėjo 29 dieną,

o Tautų Sąjungos kontrolės
komisija, vadovaujanti a Pr ancūzljos pul. ęardlgny, atvy*
ko tik spalio mėn. 5 dieną. ■
Spalio mėn, 7 d. Lenkijos
delegatai pasirašė Lenkijos
respublikos vardu LietuvosLenkijos talkos sutarti, ku
rioje Lenkija |s įpareigojo
gerbti Lietuvos sienas. O
Le rik įjos kar luome nės vadas
maršalas Pilsudskis jau bu
vo davęs gen. Želigovskiui
{sakymą su jo vadovaujama
kariuomene pulti Lietuvą.
Kai Lietuvos vyriausybė,pa
sitikėdama pasirašyta tal
kos sutartimi, sustabdė ka
ro veiksmus, Vilniui palik
dama tik mažą kariuomenės
dal|, reikalingą Vilniaus
miesto apsaugai, tai gen.
Želigovskis su dviems karui
paruoštom divizijom, neti
kėtai padarė puolimą Ir 1920
m. spalio mėn. 9 d. užėmė
Lietuvos sostinę VUd|iĮ/
Ir vėl Lietuvos kariuome
nė turėjo stoti i kovą su ne
lygiu sau priešu. Kai po at
kaklių kovų gen. Žukausko
vadovaujama Lietuvos ka
riuomenė lenkams sudavė
lemiamą smūgi lapkričio
19 d. prie Širvintų Ir to paties mėnesio 21 dieną prie

Giedraičių, tai lenkų karluor
menė taip pakrykus tai prar
dėjo trauktis, kad Lenkijoj
vyriausybė' buvo priverstą
kreiptis | Tautų Sąjungoj
kontrolės komisiją,kad Lle-f
tuva sustabdytų karo ve Iksmus. Tas pats Prancūzijos
pul. Chardlgny, kuris spalio
5 d.buvo atvykęs į Suvalkus,
kaip Tautų Sąjungos kontro-r
lės komisijos pirmininkas^
nepareįkalavo Lenkijos vy-į
rlausybės vykdyti rugsėjo
25 dieną pasirašytą Tautų
Sąjungos rezolluclją.kurloją
Iš Lenkijos vyriausybės bu-j
vo reikalaujama’ sustabdyti;
karo veiksmus prieš Lietuj
vą. O tačiau, kai talkos de rybų laike pul. Chardlgny
akyva Iždo je vyko kruvlnosi
kovos fronte Ir kai Lietuvos
kariuomenė 'buvo jau prlęj
Vilniaus, tai tada pul. Char
dlgny pareikalavo Lietuvėlė
vyriausybės sustabdyti kari
ve Iksmus.
a
Lenkijos
vyriausybė |
Tautų Sąjungos protestą dėl
Vilniaus užėmimo atsakė,
kad Lenkijos vyriausybė 4
s Urna atsakomybės už geni
Želigovskio veiksmus, kuris
lyg tai nestklausląs vyriau4
fNukelta Į 5 pslj

Gerai
apsigalvokime!

SANTYKIU. x
SU DIRBANČIAISIAIS TVARKYMAS.
Quebec’o liberalų partija skaito būtino pirmumo reikalu.
Problemą:

KULTŪRINES GARANTIJOS
KVEBEKIECIAMS. . .
Mes esam kvebeltleČial.
Milijonai, kurie didžiuojasi būdami kanadiečiais
Kanada susigrąžins savo Konstituciją.
Dabar yra laikas rūpintis garantuoti savo teises.
Mūsų krašto istorija rodo, k ad federalizmas
Beveik visos krašto valdžios
turi leisti Quebec*ul rūpintis apsaugoti
įptaigos sutinka naujoje kana
prancūzus, ši teisė privalo būti vykdoma
diečių Konstitucijoje garantuoti
realistinės politikos rėmuose, atsižvel
prancūzų kalbos ir kultūros teises
giant į ekonomine ir socialine šiaurės
taip, kad ateityje niekas negalėtų
Amerikos būklę.
jų Ignoruoti.

&ebec*u sutinka, kad butų gražinta Konstitucija.
Normalu, suprantama, kad (*ebec*as šia istorine proga pasinaudos
išryškinti savo teisėms.
Quebec’as turi teisę rasti būdų
K vabeklečių teisė, kad jų,
kurie garantuotų kvebekledlų
kalba būtų pilnai respektuo
jama federalinės valdžios
kultūros augimųmeno,
ir Jų įstaigų apimtyje.,
literatūros, kilmės, komuni
kacijos ir Imigracijos srityse.

Federalizmas yra lanksti ir tinkama politinės organizacijos
forma.
Svarbu, kad kanadiečiai stengtųsi prisitaikyti federalizmą
krašto evoliucijai.
Reikia rūpinus palaikyti teisingų
lygsvarą tarp federalinės ir pro
vinciniu valdžių Reikia visiems
nutarti,"kuri Ju geriausiai tinka
tvarkyti atatinkamas piliečių
problemas.
O aivoj ant apie ateitį, vystant
federations, reikia rasti būda
Konstitucijos peržiūrai ir
formulę jos pagerinimui.
Tuos svarbiausius Quebecb tikslus atsiekus, garantuoju, kad
seperatizmas praras savo prasmę.

ekonominės

galimybės tinkamos augimui. Ir, y p ai, kad mūaų valkai

Streikai, darbu nutraukimas, gaminiu ir darhlnromn
kritimas.
Streikai, darbu nutraukimas, gaminių ir darbingumo
kritimas.
Pavojus:
Ekonominiam augimui. Investicijai. Darbams. Bendrai
nuotaikai. Norui dirbti.
sprendimas:
Pačiuose dirbančiuose kvebekiečiuose:
Mokytojai pasakė NE Charbonneau l
Statybos darbininkai pasakė NE Laberge !
Nutarimai turi priklausyti dirbantiesiems:
Sindikatai tiems, kurie jiems priklauso 1
NE personalui Sindikatas I

Priemonės:
Svarbesnei dirbančiųjų padėčiai sukurti, reikia pagrindinio,
rimto ir atsakingo Quefcec’o Darbo Kodo persvarstymo.
Išvengti streikų ir darbo nutraukimo.
1. Tarpininkavimo, užbėgant už akiu nesutarimams kolektyvinių
konvencijų, metu.
2. Sprendžiamojo organo, iėryskinti objektyviai galimas derybų
problemas.
3. Paprastesnės darbdavio ir sindikato atstovaujamos organize*
cĮjos struktūros ir atstovaujant viešumoje.
4. Teisės streikuoti patvarkymai
a) Paskelbti niūkiai kur, kada ir kaip bus balsuojama, ir
skatinti kuo gausesni sindikato narių dalyvavimu
susirinkimuose.
, b) Paskelbti dirbantiesiems visas informacijas apie derybų
stovį ir pagrindiniai supažindinti su darbdavių_paslūlymals
ir sindikatų, reik Šlavimais.
c) Reikalauti, deryboms atėjus i akligatvį, slapto balsavimo.
d) įvesti neutralių kotnisij ą au visomis teisėmis prižiūrėti
vykstančius balsavimus.
5. Garantuoti, kad sindikato finansus kontroliuotų sindikatams
priklausantieji.
S. Pertvarkyti įstatymų taip, kad garantuotų buitini aptarnavimo,
kad niekad nepasikartotų staigūs s trekai, kaipkad Įvyko
Quebecto ligoninėse.
Vienas pagrindiniu, reikalų.:
Saugumas ir higieniMkumas dirbančiųjų aplinkos, apsaugojant
jų sveikatą.

Tik liberalų p arti Į
|olgu lą,remsite, (urna
garantuoja pilietines teises kroate, kuria

B alsuokli uŽ Quebec* ą. balsuokit už Kanadą, balsuokit UŽ liberalus.

Von aux šėpa rat isles!

OFICIALUS ATSTOVAS: JEAN-PIERRE ROY
10555 Rue Hogues, Montreal.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
EDUARDAS CINZAS

RAUDONOJO ARKLIO VASARA
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/Rl~ąją Vinco Krėvės literatūrinę premiją laimėjęs romanas/

gi lakas lų sanatorijos parke pamačiau tėvą. Jis sė
dėjo ant nuošalaus didžiulės liepos šešėlyje pasislėpusio
suolo Ir lazda palšė kažką žemėje. Išgirdęs mano žlngs nlus, kurj laiką klausėsi nepakeldamas galvos, pa paskui
krūptelėjo Ir atsitiesė.
Pageltęs, giliomis raukšlėmis Išvagotas jo veidas
staiga nušvito.
- Pažinau tavo žingsnius... -GUlal įdubusios akys su
drėko Ir pradėjo tankiai mirksėti, y Vis skubini, bėgi ,
kaip Ir ankščiau. Sėsk, ko stovi? Ir papasakok, kas gero
pas tave.
Jis buvo Išdžiuvęs, kaip apdegusi šaka,paviršius
suanglėjęs, bet viduje dar blaškėsi gyvybė. Aš atsisėdau
greta Ir mes suglaudėme pečius.
-Buvau užbėgęs pas mamą,o dabar, prieš grįždamas
į aerodromą, užsukau pas tave, - pradėjau pirmąjį melą.
-Kaip matau, jau geriau, jeigu Išleidžia pasivaikščioti.
-Taigi, šiek tiek pagerėjo- skubiai patvirtino. -O tu?
Saugokis, kad neatsigultum šalia manęs: perdžiūvęs, kaip
mano lazda.
i j -Aš juk niekada nebuvau riebus, tėve. Darbas... tie
ąngllškl valgiai, kaip atrodo, neina į kūną. Neužilgo su grįšiu Ir atsigausiu pas mamą.
p.} -Išvažiavai nepranešęs nieko,- priekaištavo. - Mes
nebežinojome, .ką Ir begalvoti.. .Kada sugrįši?
g. -Už pusmečio. - Apsimečiau galvojąs. - Taip,už pus
mečio. Tada galutinai įslkurslu L teze.
"
Jis paglostė mano ranką nejaukiai atvėsusiais pirštais
Ir sumurmėjo:
-Dažniau rašyk mamai. Kaip čia dabar yra,klausia ,
ąrgl visą amžių mokinsis ? Aš suprantu,kad taip reikia ,
bet jos galva neišneša. Jai, mat, baigei stažą Ir įstkurk, ■
pasakė, ką pats galvojo.
Nors sėdėjome pavėsyje, bet buvo taip karšta,kad aš
fyuvau priverstas atsileisti kaklaraištį. NūsIšluoščlau pra
kaltą nuo veido Ir pradėjau graibytis cigaretės. Jis apka
bino mane per pečius Ir atsuko į save.
'
-Tai dabar ’.- pradėjo bartis. - Gėdykis ’. Paausiai
pražilę, o apsiašarojo kaip valkas. Nei šis, nei tas...
-Sunku man, tėve.. .-užsidengiau veidą rankomis. Didžiai gudriu save laikau, o tau nieko negailu padėti.
-Tu savęs žiūrėk, aš- nieko, gerai laikausi. Jeigu
kartais pritrūksta oro, tai nieko nepadarysi; visiems ang
liakasiams ta pati bėda. Mirti nesirengiu, nesibaimink .
Pamatysi,kaip trenksiu polką tavo vestuvėse ’.
Aš žiūrėjau jau į mirties šešėlio dengiamą veidą Ir
-bandžiau šypsotis. Juk negalėjau pasakyti jam,kad mirs
-SU pirmomis žiemos liūtimis. Tur būt , Ir jis pats jautė ,
kjad gęsta,kaip žvakė, nors stengėsi pasirodyti žvalus Ir
linksmas. Kiekvieną naktį budintis Internas ateina į jų
o(įūstančlos nemigos palatą, plepėdamas niekus,
pastovi
prie kiekvienos lovos, o, jam Išėjus, po pusvalandžio at-

Kalbėdama vis žvilgčiojo pro lanką į gatvėje vatkš ->
člojančių Danielę.
t
-Graži1. - nusprendė. - Bendradarbė ?
-Kartu dirbame pas Dlubą.
?
-Kodėl nekvletl' vidun ? Lyg Ir negražu palikti mer
gaitę gatvėje...
-Aš tik minutėlei, mama. Štal-Išgerlu kavą Ir skubu
atgal.
O užsibuvau pusvalandį. Prisiminęs Raudonąjį arklį ,
puldavau į duris, bet sugrįždavau atgal. O vis tiek reikė
jo-Išeiti .nors aš delsiau Ir grabinėjau motiną už rankų ,
kaip vaikystėje, kada netikėta nelaimė atblokšdavo į jos
glėbį.
-Rašjfc ’.- šaukė pro atvirą langą. - Vėl pamiršai pa
likti adresą...

v^csta slaugai su vežimėliu Ir Išsiveža kur nors į ’’pasku
tinės ramybės” kambarėli. Išgirdę slaugų žingsnius kori
doriuje, jfe susižvalgo, bando atspėti, kurio eilė,
prie
Danielė pakėlė nuo vairo ranką Ir pajudino nuvargu kurio lovos sustos raminančiai besišypsantys vaikinai.
sius
pirštus . Padėjo ją ant manokelto Ir šiltai, draugiš
-Patalpinsime keletal dienų vienutėje, - sako jie.-Kai
kai
jį
spūstelėjo.
sustiprėsi, vėl at ve Šime i buri.
-Geras
tu žmogus, Daniele, - paglosčiau jos ranką. Ir taip kiekvieną naktį *. Lenkai, Italai,turkai, lietu Ne
visada
suprantu
tave, bet žinau,kad esi geresnė, negu
vlal,graikai gulėjo nesibaigiančias naktis Ir laukė s savo
eilės. Aš turėjau dvidešimt-aštuonerius metus,kraujo Ir mes, kiti ’’mėsininkai".
-Gera, kad priimu ; lovą Ir pave žioju ?
pūlių tvaiko užgrūdintą šlrdi, bet kiekvieną kartą sudre
Kaip
Ir visi geri žmonės, ji kratėsi padėkos.
Nėra
bėdavau pagalvojęs, kaip turi jaustis žmogus, kai ateina
gerų
žmonių,
sakydavo
ji,kiekvienas
elgėsi
taip,kaip
jam
jo eilė mirti. Kitų skausmas slėgė mane, bet aš nupurty
naudingiau.
Bet
elgdavosi
taip,kad
tos
naudos
jai
nesima

davau tą slogutį, įtikinėdamas save,kad nieko negailu pa
tė.
keisti, kad skausmas yra neišvengiama gyvenimo dalis .
To nuostabiai gražaus ar šūdlno gyvenimo,per kurį klek vienas skuba savo keliu.
Aš norėjau paslėpti tėvą nuo baltašvarklų mirties an
Retų pakeleIvlų kambaryje vieną sieną dengė plati ,
gelų atrankos, bet jis nesutiko.
daug kartų perdažyta spinta, o prie kitos glaudėsi lova .
- Būryje linksmiau, - purtė galvą. -Mes pasikalbame,
Ant megzta skarele apdengto stallukd mėtėslkellaujančlų
lošiame kortomis. Aš mėgstu žmones, vienutėje nuobo dulkių siurblių Ir šepečių pardavėjų palikti žurnalai. Nu
džiaučiau.
simazgojau po šalto vandens dušu,surūkiau paskutinę ci
Atsisveikinant,jis užsispyrė mane palydėti. Aš turė - garetę Ir atsiguliau.
jau laiko, galėjau pasilikti, bet kai tik prisiminiau Rau Bandžiau pamiršti geliančias kojas,nieko negalvoti ,
donąjį arklį, pašokau nuo suolo. Paėjęs keletą žingsnių , įtikinti save, kad esu mirtinai nuvargęs Ir noriu miego .
jis užduso Ir atsirėmė į mano petį.
Tačiau, miegas neskubėjo. Jis slariklojo tamsoje, ateida
-Eik, aš pastovėsiu ėja, - atsiduso. - E Ik, eik,-lėktu vo artyn Ir vėl nutoldavo, kaip baugštus vagis, Ir aš bu
vas juk tavęs nepalauks.
vau priverstas įsiklausyti į už atviro lango | šlamančią
Atsigręždamas mačiau jį stovintį po liepa.- Sugrūdęs
naktį. Ir savo mintis, kuriose dunksėjo atsivejančio siau
rankas į kišenes, šauniai nustumta ant pakaušio kepure ,
bo šuoliai.
norėjo pasirodyti linksmas Ir nerūpestingas. Kai paskuti
Pakilau Iš lovos Ir įjungiau šviesą. Išsltraullau Iš
nį kartą stabtelėjau vartuose, jis skubiai pakėlė ranką:elk kelionmaišio užrašų knygutę Ir įrašiau: "Ir šiandien Rau
netryplnėjęs ’. Ir nuėjau. Pabėgau nuo tėvo, kurį mačiau donasis arklys nepuolė. Nejaugi jis pametė mano pėdsa
gyvą paskutinį kartą. O gal ne paskutinį? Gal rudenį, jeigu kus? Praėjusią naktį supratau, kad reikia sugrįžti prie
priepuoliai nebepasikartos, vėl Išdrįsiu ateiti pas jį ?
žmonių : pradėjau galvoti apie savižudybę".
Danielė nieko neklausinėjo. Tylėdama atidarė autoveĮrašiau datą Ir pavarčiau knygutę rankoje. "Žandar žlmlo duris Ir įjungė motorą. Iš mano apsiniaukusio vei merijos Ir policijos komsarlatal prašomi šią knygutę pa
do suprato, kad nieko džiuginančio nepasakysiu, todėl ap siųsti Lležo psichiatrui Lemnerlul". Padėjau ją ant sta
juosė mane apsaugos diržu Ir palinko prie vairo.
liuko Ir Išjungiau šviesą.
Stebėjau šalia kelio slenkantį kanalą . Žalsvame van
denyje blizgėjo alyvos dėmės. Kanalas staiga pakrypo į
Po ramesnės nakties pajusdavau šviesesnę nuotaiką
į šoną Ir nutolo nuo kelio. Vtengatvlal mlestelual nusileis Tada Išeidavau į platųjį kalnų kelią, bet pirmas autovežldavo nuo kailių, Išsirikiuodavo dviaukščių namų eile Ir-nu- mlo burzgimas vėl nuvydavo Į krūmus.
toldavo užpakalyje.
Kartais užtikdavau slėnių pievelėje | besiganančius
arklius. Grakštūs, Ilgakojai kaip stirnos, tai
'turtingų
žemvaldžių
arkliai,
bet
aš
nedrįsau
prieiti
prie
jų
Ir pa
... Motina Irgi nieko neklausinėjo. JI tik atsiduso, kai
pasakiau, jog turiu skubėti, kad tik trumpai valandėlei už glostyti šilta drėgme alsuojančias jų šnerves. Stebėdavau
juos l š tolo Išdžiuvusia burna Ir niekaip negalėjau supras
bėgau Į namus.
'
tl,
Iš kur atklydo tas, kuris puldavo tnane, smogdavo Į
-Skuba, bėga dabar vlsl,lug gyvenimas būtų sutrum galvą
peilio ašmenimis blizgančiu ragu Ir sutrypdavo.
pėjęs,- šypsojos ji, slėpdama liūdesį. - Žinai, ką darai ,
ne manq galvai patarinėti, bet... Baigtum tuos mokslus,Ir
įslkurtum kur netoliese mūsų... - lyg patarė, lyg užslmlnė, kad laikas pagalvoti Ir apie kitus.
[laureatas dalyvaus sambūrio VAKARE .PREMIJOS ĮTEIKIME!!

PAŽINKIME PRAEITI !

rio privedė netikę Ir nieko neverti savi tautiečiai/. Štai ,
kas tas grupes sudarė: a/ nuteistųjų šeimos /neužteko ,
kad tėvai buvo stovyklose, reikėjo visas jų sėklas Išnuody
ti/; b/pasiturį ūkininkai /tas labai pagreitino f Pabaltyje
prinokusią kolektyvizaciją/ Ir visi šeimos nariai /Rygos
NOBELIO LAUREATAS A.SOlSeNYCIN’AS RAŠO APIE
studentus suėmė tą pačią naktį, kai Ir jų tėvus
sodybo
PABALTIECIŲ. TRĖMIMUS
je/; c/ svarbius Ir Įtartinus asmenis,kurie kažkokiu bū du Išvengė 1940,41 Ir 44 metų vežimų; 4/prlešlškal nusi
teikusius, nespėjusius pabėgti Skandlnavljon ar šeimos ,
ARCHIPELA GO
GULAGE
nemėgstamos vietinių aktyvistų.
Skaitomi ar neskaitomi pabaltlečlų trėmimai tautų
masinis tautos trėmimas.
Tie nutarimai, kad nepakenktų mūsų didžiosios tėvy
[trėmimais? Formaliu atžvilgiu, neskaitomi, nes ne visus
Svarbiausi pabaltlečlų trėmimai Išsivystė 1948 m./ne nės garbei Ir nesuteiktų džiaugsmo vakarų priešams, ne
pagrindinai Ištrėmė. Tautos lyg Ir pasiliko savo vietose
paklusniems lietuviams/, 1949 m./palietė visas tris tau
buvo skelbiami nei laikraščiuose, nei respublikose. Net
/o, kaip norėjosi jas Ištremti, juk jos taip arti Europos ’./
tas/ Ir 1951 m. /pakartotinai lietuvius/. Tais pačiais me
patiems tremiamiems nieko nebuvo apie tai sakoma,) tik
»Talp, jos liko, tačiau jau sužalotos pirmojo valymo.
tais trėmimų buvo paliesta Ir vakarų Ukraina. Paskutinis
jiems atvykus į skirtą-.v lėtą, Sibiro komendantūrose.
Jau 1940 m. ,kal mūsų kariuomenė įžengė i Pabaltijį,
trėmimas Iš Ukrainos įvyko Irgi 1951 m.
Trėmimo organizacija nuo
korelų Ir Krymo toto
‘mes pradėjome jas valyti. Ir dar prieš tat,kai nudžiugę
Ką Gene rali Isslmus ruošėsi tremti 1953 m. ? Gal žy
rių laikų smarkiai Ištobulėjo. Vertinga patirtis buvo taip
pabaltlečlal vienbalsiai nubalsavo įstoti į Sovietų Sąjungą. dus? Gal visą dešinio pakraščio Ukrainą? To didžiojo už
Ištyrinėta Ir pritaikyta,kad apskaičiavimas rėmėsi jau ne
'Valymas prasidėjo nuo karininkų. Reiktų įsįvaizduoti,kuo ‘ simojimo mes niekada nesužinosime. Aš, pavyzdžiui, įdienom Ir valandom, bet minutėm. Buvo patikrinta Ir nus
toms jaunoms valstybėms buvo sava pirmoji/Ir paskutinio tarlu, kad Stalinas turėjo nenumaldomą troškulį Ištrem tatyta,kad nuo pirmojo naktinio pasibeldimo į duris
Iki
n loji/karininkijos generacija. Jais nebuvo pasipūtę ba - tl visą Suomiją prie Kinijos į dtykumas. Tačiau jam
tas
pašutinto Išvežamo gimtojo slenksčio perženglmp Ir sulljronal, bet rimta, atsakinga Ir energinga tautos dalis. Dar nepavyko nei 1940 m., nei 1947 m./Lelno perversmo uplmo nakties tamsumoje į sunk ve žirnius, pilnai užterikažO
gimnazistais būdami, jie Narvos snoeguose savo valklš žuomazga/. Surastų jis vietelę dar už Uralo Ir serbams,
30 minučių. Per tą laiką, Iš miego pažadinta šeima, sus
koms krūtinėm gynė vos atgimusią tėvynę. Dabar tą prl Ir Peloponezo graikams.
pėdavo apsirengti,priprasti kad amžiams Ištremiama, pa
sotintą patirtį Ir energiją nukirto vienu dalgio kirčiu. Pa
Jeigu šitas Ketvirtas Progresyvinio Mokslo Stulpas
sirašyti raštą, atsisakant bet kokių teisių į turtą,surinkti
siruošimas plebiscitui buvo svarbiausias kirčio tikslas.
pagyventų bent dar dešimtį metų, ne atpažintume mes et savo valkus Ir senelius, susikrauti ryšulius, Ir davus įsa
Tas receptas jau buvo Išmėgintas. Ar ne tas pats
savo
nlnlo Eurazijos žemėlapio. Įvyktų didelis tautų persikėli
kymą, -Išeiti. / Jokios netvarkos paliktajam turtul.Korr
laiku vyko centrinėj Sąjungoj? Tyliai Ir skubiai likviduo
mas priešinga kryptim.
'
vojul Išėjus, ateidavo Finansų skyriaus atstovai Ir suda ti tuos, kurie gali vadovauti pasipriešinimui Ir dar tuos ,
Kiek tautų buvo Ištremta, tiek Ir epų bus kada nors
rydavo konfiskuojamo turto sąrašus,pagal kuriuos palik kurie mint Imis, kalbom Ir raštais gali sužadinti paslprleparašyta - apie atsiskyrimą su gimtąja žeme Ir sunatkl tas turtas buvo parduodamas per komiso krautuves vals • šlnlmą. Ir, atrodo,tartum tauta čia pat,o jau Ir nėra tau
nlmus Slblrė. Tautos pajuto visus pergyvenimus,
ne
tybės naudai. Mes neturime teisės smerkti, jei jie kai ką
tos. Iš Išorės negyvas dantis pradžioje atrodo gyvas.
mums juos perpasakoti, ne mums jom kelią perbėgti.
kišo užantin ar paleido "į kalrę’l To nebūtinai reikėjo da
Bet 1940 m.Pabaltijo valstybėse ne trėmimai buvo ,
Kad skaitytojas prisipažintų, jog tremties vieta jau jo
ryti. Užteko Iš komis Ijonle r lauš gauti papildomą kvitą, Ir
bet vežimai į lagerius. Dar kalkam teko būti sušaudytam
lankyta- toji purvynė prie to paties Archipelago,paseki kiekvienas liaudies valdžios atstovas galėjo visai teisėtai
me truputį pabaltlečlų trėmimus.
kalėjimų kiemuose. Ir 1941 m.traukdamiesi gaudė, klek
už niekus įsigytą daiktą vežtis į savo namus/.
Pabaltlečlų trėmimai buvo vykdomi Išimtinai aukš dar pajėgė, žinomus, įtakingus asmenis Ir tempė su savim
Ką galima’buvo per tuos 20-30 minučių sugalvoti ?
č lauš los tautos valios reiškėjų. Tai buvo laisvas kiekvie
kaip brangų grobį. Paskui Išmetė,kaip mėšlą į i susty-r
Kaip nusistatyti Ir Išsirinkti,kas reikalingiausia? Kari nos respublikos Mlnlsterlų Tarybos nutarimas /Estijoje ruslą Archipelago žemę. /Suiminėjo naktimis,leido šei
n Ink as, tremląs šeimą /7O-les metų senelę, 50-me tų mo
1948 m.lapkričio mėn.25 d./,kuriuo įsakoma tam tikras
mai pasiimti tik 1OO kg.krovinio, prie įsodinimo atskyrė
tiną, 18 m.dukrą Ir 20 m.sūnų/ patarė: "Būtinai pasiim
savo tautiečių grupes Ištremti į svetimą Ir tolimą Sibirą
šeimų galvas kalėjimui Ir sunaikinimui/. Per visą karo
kite siuvamą mašiną’." Tr įspėk žmogau’. Visa šeima ta
Ir prie to dar- amžiams,kad į savąją gimtąją žemę nie
metą po to /Leningrado radijo bangomis/ grąslno pabal mašina Ir teslmaltlną.
tlečlams kerštu Ir negailestingumu. 1944 m.grįžę tą grą- kad negrįžtų. /Čia aiškiai matomas Pabaltijo valdžių ne /bus daugiau/
priklausomumas Ir tas kraštutinis susierzinimas,prie ku
są įvykdė, daugelį ką įkalino. Tačiau Ir tas dar
nebuvo
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
4 p si.
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kaip į užtarnautą poilsį, ke
lias atostogų dienas, kurias
norėtų leisti lengvai Ir ne
rūpestingai. Atrodo, kad tuo
kaip tik buvo paženklinti ke
li tokie suvažiavimai Ir įslsmaglnlmas, jaunystė, dai
na, vynas /gal Ir dar kai
kas.../ šokis Ir ne miegas
jau buvo kai kur pasiekęs
tokias dimensijas, kad kai
kurios viešbučių vadovybės
ate Ityje pas Ižadėjo neįs He Is tl į savo rūmus lietuvių stude ntų konve ncljų.
Toks sprendimas yra gana
menka atestacija mūsų aka
deminiam jaunimui, kuris
savo viduje tikrai nėra blo
gas ar visiškai nerimtai nustteIkęs. Nepageidauja
mi reiškiniai, tikriausiai,
tėra riboto laikmečio pro
cesas, turint vieną kitą pu
siau nenaudėlį, pajėgiantį
s av o ne rimtu elge s lu pave Ik tlar nuteikti tam tikrą skai
čių suvažiavusių.
Klounų buvo Tr yra visais
laikais, nuo jų nėra laisva
jokia organizuota bendruo
menė. Vienur štūkorlal gana
greit tampa Izoliuotais, ki
tur jiems pavyksta tapti už
krečiančiu pavyzdžiu, laiki
nais herojais, galvoti neno
rinčių Ir atsakomybės jaus
mo nepajėgiančiais suprasti,
Individų tarpe.

NEAPSIKIAULINKITE,
MIELIEJI I
Nesipiktinkite tokia lyg Ir
nevalyva antrašte. JI, vis
dėl to visai vietoje Ir, tikė
kite, griaudžiai reikalinga.
Ką gi, suvažiuoja mūsų stu
dentija į savo metinį suva
žiavimą, kuris šiais metais
vjksta lapkričio mėn. pa
baigoje Bostone, Naujoje
Anglijoje. Ne visai smagu
prisiminti, kad eilė panašių
lietuviškos studentijos subėglmų įvairiuose šio konti
nento didmiesčiuose, nebūti
nai buvo jau taip sėkmingi,
reprlzentaclnėje plotmė
je juos vertinant.
Atrodo, kad
daugumoje
patogiai Ir bevelk praban
giai įsitaisius Ištaiginguose
miestų
centrų
rūmuose,
viešbučiuose toms kelioms
suvažiavimo dienoms lyg Ir
nesąmoningai pamirštamas
tikrasis Ir, turbūt, pagrin
dinis tokio susitelkimo tiks
las, nejučiomis bandant
įvykį paversti grynai pra
mogine atrakcija, visai už
mirštant tinkamos lietuviš
kosios reprezentacijos mo
mentą.
Tiesa, reikia sutikti, kadi
Šiame moterų "Išlaisvini
studlozal, rimto darbo mo
kyklose Išvarginti, į suva mo” laikotarpyje, atrodo, Ir
žiavimą greičiausiai žvelgia' mūsų tradiciniai kukliosios

merginos,ne taip labai atsi
lieka nuo vyriškosios pusės
Ir programoje nepažymėtos
gastrolės, vjkstančlos su
važiavimo metu ar šalia jo,
bevelk vie nodal demonstruo
ja tą "neatsilikimą”. Šalin
taisyklės, šalin varžtai, tur
būt, šalin Ir visi kiti įsipa
reigojimai. Mūsų studentiš
kojo jaunimo vadovai visą
tai mato Ir puikiai supranta
padėtį Ir susidariusias ’’tra
dicijas ”.

Tuo būdu, jau galima vil
tingai žvelgti šiemetinį su
važiavimą, galvojant, kad
gerai žinant turimą proble
mą, bus rastas kelias Ir bū
das visiškai kitaip pakrelptl Ir pravesti akademinio
prieauglio suvažiavimą Ir
bendrąsias elgesio normas.
Kultūringas Ir save gerbiąs
jaunimas, kokiu yra /visai
neginčijamai/ mūsų studlozal, neturėtų lengvai pasi
duoti tuščių vadeivų poel
giams, kurie ne tik lietu
viams, bet Ir Išvis žmogiš
ką j am orumui tik kenkia Ir,
žaloja jaunąsias sielas.Lie
tuviškoji visuomenė, kuri
visuomet stengiasi paremti
pozityvias
mūsų jaunimo
veiklos pastangas, su vilti
mi tikisi Ir laukia, kad anoji
gadynė pasibaigė Ir studen
tijos susitelkimai bus kūry
bingai brandūs Ir pilnai pa
teisins į suvažiavimus deda
mas Išlaidas Ir pastangas.

U.N KANDIDATAS

PRIEŠ 58 METUS. . >
( Atkelta 13 3 psl.)

s los karo vadovybės, sava
rankiškai įsiveržęs į Lietu
vą. Todėl je Igu Lietuva ka
riavo ne su Lenkija o su į
Lietuvos žemes įsiveržu
PRAŠAU NESIJUOKT I. . . ’ 1
<
siais gen. Želigovskio maiš
tininkais, tai kokią teisę tu
’’Senbernis Kreivis” — plikagalvis Ir kuprotas
senelis perskaičiau Toronto Prančlskonų Tėvų
rėjo Tautų Sąjungos kontro
lės komisija kištis į Lietu
Prisikėlimo parapijos Ekonominės sekcijos Iš
vos vidaus reikalus ir truk
leistą 1976 m. kalendorių Ir 67 psl. pamačiau
dyti
Lietuvos vyriausy
Antano Gustaičio visokiais klausimais pasisa
bei malšinti į jos teritoriją
kymų;
( Tasa if praeito numerio)
įsiveržusius Iš kitos valsty
Toronto Pranciškonams Tėvams,
bės maištininkus ? Ir Iki šių
laikų pasiliko neaišku, kodėl
Lietuva pakluso tokiam ne
Pasiunčiau aukų jau seniai lauktų,
leistinam
Tautų Sąjungos
Pranciikonoms Tėvams, dar negautęi,
kontrolės komisijos reikala
Ųž kalendorių naują_ —
vimui, sustabdydama karo
šiems 1976 metams išleistą.
Tai auka Pranciškonams Tėvams,
veiksmus. VUnlus gi pasUlko
Už Antano Gustaičio eiliuota —
’k fe tose lenkų rankose Iki
1939 metų lapkričio 28 d. >16
Prašau Teveliu.mieliausių,
dėl Lietuvos kariuomenės
Poeto Gustaičio paprašyti, —
kaltės, bet dėl lenkų klas
Kad (.kitų.metu kalendorių,
Kunigėliams eilių parašytu,
tos Ir dėl Tautų Sąjungos
įdėsiu
auk
g. ir vėl į vok o,
kontrolės komisijos netei
Tėvams kunigėliams priimti,
singumo.
Kitiems metams kalendorių spausdinti.
Kad Gustaitis nauja eile ir mane pradžiugintų.
1920 m. Lietuva savo ka
“SENBERNIS KREIVIS’
riuomenės dėka užbaigė ka
rus su vidaus Ir Išorės prie
šais. Tačiau nettgal dldžlanacionaliniam
socializmui klaida, bet tai tik ne Lietu—
vomės tokia šaunia savo ka
vokiečiai su šūkiu; ’’Drang vos kariuomenės klaida. Jei
riuomene.
nah osfen” veržėsi Iš Vaka pažiūrėsime į karų Istorijas,
Atsirado nauja grėsmė ne rų į Rytus'. O tuo tarpu So tai pamatysime, kad nuo pat
vien Lietuvai, bet Ir visoms vietų Sąjunga su savo šūkiu • senovės Iki pat šių laikų
Pabaltijo valstybėms. Kaip' ’’Visų šalių proletarai vle- karų pergalės daugiau pri
X111 šimtmetyje Iš Azijos ntkytės” veržėsi Iš Rytų į klauso ne nuo kariuomenės,
pakraščio totoriai veržėsi į Vakarus, nešdami nepriimti bet nuo jos vadų. Ne romėrtų
Vakarus, taip nuo ■ 1933 me ną demokratiniam Vakarų kariuomenė žvangino kar
tų Vokietijoje įsUlepsnojus pasauliui komunistinę dlkta-7 dais prie Romos vartų, o
Cezarius, ne Lietuvos ka
turą.
riuomenė sumušė kryžiuo
Lietuva pateko tarp Va čius prie Žalgirio, bet Vy
karų rudojo Ir Rytų raudo tautas Didysis, ne lenkų ka
nojo agresoriaus, 1940 me riuomenė 1919 m. sumušė
tais raudonosios
armijos raudonąją armiją, o Pran
buvo okupuota. 22 metus eg cūzijos generolas Weigand
zistavusi, gražiai suorgani Bonapartas Napoleonas savo
zuota Lietuvos kariuomenė, laiku yra pasakęs : ’’Geriau
buvo Išardyta,Daug Lietuvos avinų kariuomenė liūto va
karių buvo Išžudyta kalėji dovaujama, o ne liūtų ka
muose
ar priverčiamųjų riuomenė avino vadovauja
darbų stovyklose. Daug Lie ma”.
Todėl Ir mes prisiminda
tuvos karių, kovojusių už
savo tėvų žemę, kaulų pūva mi mūsų kariuomenės įsikū
šaltojo Sibiro taigose. Bet rimo sukaktį, lenkime gal
atsirado Ir tokių,kurie grei vas už tuos 1200 lietuvius
tai pers lore ntavo, prisitaikė karius,' kurie nepriklauso
prie sąlygų Ir garbingą ka mybės karų laukuose paau
rio priesaiką Iškeitė į savo kojo savo gyvybes už Lie
prie šo mundlrą.
tuvos laisvę.
Rodrigu* Biron
Dar Iš kariuomenės liku
Reiškiame
padėką tilo
Union National* leader.
čių buvo sudaryta taip vadi
laiku buvusiai Lietuvos vy-4
nama šešioliktoji lietuviška rlausybel, kad labai sun
divizija Ir 29 šaulių korpas. kiais laikais sugebėjo pa
Bet tai nebuvo jau Lietuvos
ruošti kariuomenę taip, kad
kariuomenė, tik bolševikų ji buvo pajėgi atsilaikyti
pastumdėlė. JI buvo privers prieš dešimteriopai didesnį
ta kariauti su priešu prieš priešą.
a
priešą Ir brolis prieš brolį.
Niekas Iš lietuvių tautos
Jelkal kas kaltina karluo
Istorijos ne Išbrauks Lietu
me nę, kam ji nepasipriešino
vos kario pasiryžimą ginti
raudonajai armijai okupuo
Lietuvos laisvę Ir jo did
jant Lietuvą, tai aš nenoriu
vyriškas kovas su nelygiu
konstatuoti, kieno tai buvo
sau priešu.
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• BILL 22 PANAIKINIMĄ.

• BŪTINĄ ARBITRAŽĄ VIEŠIESIEMS
REIKALAMS.
• STIPRŲ OUEBEC’Ą, STIPRIOJE
KANADOJE.

• FINANSINĘ PARAMĄ MAŽOMS IR
VIDUTINĖMS ĮMONĖMS.

• NAMUS SENIESIEMS.

• PIGIŲJŲ BUTŲ STATYBĄ.
• LAISVALAIKIO IR SPORTO
REIKALAMS MINISTERIJĄ.

■

■

•

LAPKRIČIO 15

DIENOS QUEBECO PROVINCIJOS RINKIMUOSE
MARGUERITE BOURGEOIS APYLINKĖJE

• LAISVĘ IR MALONŲ
GYVENIMĄ.

Balsuok

• LAISVĘ PASIRINKTI KALBĄ
MOKYKLOSE.

_

KOMITETAS:

_ 1666

už

thierry

364-1621
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NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

" "a™ " "

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja u?. Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę,
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA
JEIGU

GERI

IR GALI GERTI

BET JEIGU GERI

IR MATAI.

- TAVO REIKALAS;
KAD GĖRIMAS IMA

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJU
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI ATEIK PAS MUS.xMES GALIME
TAU PADĖTI.

RADIO

MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENį NUO 11,30 iki 12 vai nakties.
PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stenl>*v<Eiu*. 1053 Alban*l Cr.. Dvvernoy, P.O.

TEL. 649*8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
(Lithuanian A.A. Group)
susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
vį škai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus
— neLebOsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489*5391 (darbo tel.),
luotui S. 365*069 I, Henrikui N. 277*7868.

1410

KAINUOJA: Chicajoje ir Kanadoje metam* — $30.00, pusei metų — $16.00,
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metama
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vi*nam mėn. — 2.50.
Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.
NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608
Į Į Siunčiu ......:............ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PUBLISHING

636

EAST

COMPANY

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
BROADWAY .SOUTH BOSTON.
MASS.
02127

PAVARDE IR VARDAS
ADRESAS

.........
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........
5 p si.
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Hamilton

mūsų gyvenimo laikotarpis Bončkaus. Biblioteka uždoToupyk ir skolinkis
vaną d Stinga.
tada.
- Atsimeni, kada
suva
Lapkrlčlo 13 d. Mindaugo
Pirmutiniame ir didžiausiame
AB am AB A A| ab
žiuodavo tų naujokų, kaimo Menėje įvyks Nepriklauso
TORONTO LIETUVIŲ
berniokų būriai. Nei jie mai Lietuvai remti bailus .
KREDITO KOOPERATYVE
----------------------------vaikščioti, nei kalbėti, nei Programoje dalyvaus jumo
IMA:
MOKA:
pagaliau, apsieiti padoriai ristas
rašytojas Antanas
93/ą% u* 2 m. term. dep.
nemokėdavo. Ogi matei,kas , Gustaitis Iš Bostono.
9% už 1 m. term .dep.
9l/t% už asm. paskolas
8
’
/4%
už pensiją ir namą planą
atsitikdavo,kai jie praeidavo
Koncertinio
fortepijono
9Vi% už mortgičius
8'/4% už spec, taupymo sąsk.
visą kare Ivlškąjį apmokymą , vajus jau įnešė į sąskaitą
7’/i % už taupymo s-tas
susipažindavo su
visais Paramoje $3. 300, - Mano
6% už čekių s-tas (dep.)
drausmės tvarkos statutais . ma, kad yra neįneštų pinigų
AKTYVAI virš 13 milifonų dolerių
Tiesiog tikėti negalėdavai, pas rinkėjusT Jie prašomi
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
kaip jie pastte Isdavo,palik šią savaitę Iki š.m.lapkri
75% įkainoto turto. Visą narią gyvybė apdrausta santaupą
davo tokie tiesūs, žvalūs , čio 6 d. visus surinktus Kon
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
daug miklesni Ir net švie certinio Fortepijono vajaus
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą
sesni.
pinigus įnešti į 5302 sąskai
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Tekių paprastų kaimo Jur tą Paramoje Ir aukų lapus
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
geliu" suvažiuodavo, o žiū palikti arba Paramoje.arba
KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro;
rėk, kas pasidarydavo po LN raštinėje.
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų;
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais —
pusmečio. O kai atostogoms
LN virtuvės šeimininkė
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki
parvažiuodavo gražiai guzl- prašo nuolatinių svečių pra1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
kuotl Ir pentinuoti, tiesiog -šešti, kurie pageidautų vai BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
atslglntl negalėdavo tų kai- glų be druskos. JI galėtų to
Telefonai: 532-8723
Toronto, Ontario
mo merginų. Visos jos no klų valgių pagaminti, jei ži
ir
532-1149
M6P 1A6
rėdavo su jais Ir pašoktl,lr notų apytikrį nesūdytomalspasikalbėti Ir rimčiau susi to valgytojų skaičių.
VI. Putvlo šaulių kuopa
draugauti. Net Ir pačių tur
tingiausiųjų dukružėlės jų praneša, kad lapkričio 27 d.
Balio Maskeliūno
nevengdavo, nuo jų nebėgda šeštadienį, vyks į Montreavo, savan ratelln kviesdavo, llo šaulių 20-mečlo šventę .
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE
akelėms mirksėdavo.
Autobuse dar yra kelios ■ vie
-Sakyk, argi tai neteisybė? tos. Priimami Ir ne šauliai.
Argi aš meluoju ? Ar taip Kelionė ten Ir atgal kalnuos
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA
•
20 METŲ PATIRTĖS
nebuvo, ką?
20 dol. asmeniui, šauliams
-Prletellau, žinau visa tai $ 15. Registruotis Iki lap
gerai. Ne tik ant savo kailio kričio 14 d. pas V. Bačėną,
Tel. 251-4864 arba 251-4025— Namų tel. 277-0814
visa tai patyriau,bet dar Ir tel. 533-3531 arba pas St. Jo
prisimenu gerai.
2405 Lake Shore
Blvd.
West,
Suite 403,
Toronto, Ont. M8V 1C6
kūbaitį tel. 537-2869.
—
"■
■
■
....................................................
'
Geri gražūs tai buvo lai
kai. Tai ne dabar, štai,tiktai LIETUVIŲ NAMU 25 METU
All Seasons Travel, b.d.
palaida bala, daugiau nieko .
minėjimas"
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais
E Ina tie kudločlal, kad net
TORONTO, ONTARIO
betkur pasaulyje ^ambintl
Toronto lietuvių gyveni
balsu !r žiūrėti. Ot man vis
me Lietuvių Namai yra pa
**•*
_______________ tel. 533-3531
gundo, kad taip juos visus
sididžiavimas
-lietuvybės
būtų galima sugriebti tokion
Žmuldzlnas,Toronto mies
Solo Ir duetus padainavo
kariuomenėn, kaip mūsų kad ( tvirtovė. Savo arti 2 mil.
to aidermanas Inž. Tony O* solistai V. Verlkaltls Ir J.
dol. vertės sutvarkytam, Iš
buvo. Juos visus reikėtų nu
Donahue jo taip pat Ir al Srlublšklenė. Abu buvo ge
puošimu,
lietuviška išvaiz
kirpti,' gerai
Išmaudyti,
dermanas Negrldge, KLB roje formoje. GI J.Srlublš
da, lietuviškų parengimų
įkrėsti gerokai drausmės .
pirmininkas J. R. Simana klenė ypatingai gerai atliko
gausumu, jie Išeivijos lie
Pamatytum, dar Ir šiandien
vičius, raštu sveikino švie savo partijas, vykusiai pa
tuviškose
kolonijose yra
Iš jų padarytumėm žmones ,
timo minister Is Robert sireikšdama aukštose gai
pirmieji ir pasididžiavimo
kaip reikia.
Welsh, "Paramos" vardu dose. Solistės balso švel
verti. Tokias nuomones
H. Stepaltls, PLB p-kas numas suderintas su galingu,
reiškia Iš visų pasaulio
Inž. B. Nainys Ir SLA atsto balsu, publiką žavėjo. GI V. J
Įjeai LIETUVIU NAMAI kraštų atvykusieji aplanky
vas S. Ch ve dūkas.
Verlkaltls, kaip Šallaplnas,
ti Toronto Lietuvių Namų.
Į
sceną
buvo
pakviesti
sau
lygaus balso Kanadoje
Pereitą šeštadienį Kara-.,; Mums, torontiškiams, ma
visi
buvę
Toronto
Lietuvių
neturi.
liaus Mindaugo Menėje įvy lonu tai girdėti. Žinoma,
Namų valdybos pirminin
See non buvo pakviesta šių
kę teatro Aitvaras šokiai pa Prisikėlimo Ir Anapilio pa
kai
;
J.Strazdas
/pirmas
Ir
metųKaravanokaralaitė
Ra
rodė įdomią dainų Ir scenos
rapijų salės Irgi prilygsta
dabartinis
/,
J.
Jokubymona Slmlnkevlčlutė, kuri
vaizdelių programą. Gaila,
Lietuvių Namams savo dy
nas/
miręs,
žmona
atsto

prisegė gėles buv. LN pir
kad vakaras buvo mažai džiu Ir Išpuošimais. Visą
vavo /, St. Banells, dr. J. mininkams.
reklamuotas Ir sulaukė ma tai Toronto LN atsiekė per
Kaškells, A. Petryla, Pr.
Orkestras Ir vaišės buvo
žoka svečių.
25 metus. Šioji sukaktis Ir
Bastys, J.Karpis. Visiems geri Ir daug buvo šokančių.
Sekmadienio popietėje at buvo paminėta Lietuvos
padėkota už jų veiklą.
Vieni linksminosi prie sta
silankė apie 250 svečių. Jų Karaliaus Mindaugo menėTaip pat svečiams buvo lų, kiti bare. Bendra nuo
tarpe nemažai Iš tolimesnių j je spalio mėn. 23 dieną,
pranešta, kad yra įsistei taika buvo Iškili. Bilietai į
vietovių. Svečių knygoje pa - gausiai
dalyvaujant nagęs LN pianinui įsigyti ko minėjimą buvo visi Išpar- i
slrašė J. Mozuraltlg.
su rlams Ir svečiams ypač
mitetas, kuris jau surinko duoti. Visko užteko Ir buvo
žmona Ir motina Iš Montre- vyriausybės Ir Toronto savirš 2500 dol.
Pianinas visiems
linksma, pralei
allo, W. Ir A.Barauskai Iš ; vlvaldybės atstovams.
jau
nupirktas
Ir
buvo
pa

džiant
kultūrinį
lietuvišką
Bradley Beach, N. Y., Ona *
Minėjimą pradėjo Lletustatytas ant scenos. Jis pobūvį savo Namuose.
Dargls Iš Karnes,JAV,Al
vtų Namų valdybos narys,
yra virš 4000 dol. ver
J. Karka
dona Ollenė Ir sūnus And - chemikas A. Šileika, kuris
tės.
Likusioji
skola
dar
r lūs Oils Iš Rochester,N. Y. Ir visą minėjimą sklan
turės būti surinkta Ir šią • Lietuvių Namų 25 metų
džiai pravedė, laisvai var
Bruce Buck Iš Santa Barba
akciją veda dr. A.Pacevl- sukakties proga buvo Iš
ra, California,
Valerija todamas lietuvių Ir anglų
člus.
leistas leidinys "Toronto
Tautkevlčlenė Iš Windsor, kalbas.
Lietuvių Namai" - 1951-1976
Ont., Luc
Grlškonls
Iš
LN apžvalgą padarė val
Pianiną
pademonstravo128
psl. su 86 fotografijom'.
Sudbury,Ont., M.P. Juozai dybos p Ir m l n I nk as
J.
paskamblno
"Varpo"
choro
Leidinį redagavo :Pr.
tis Iš Stayner, Ont., Mary (Strazdas, Išdėstydamas
dirigentas,muzikas
J.GovėBastys
pirmininkas, Jonas
Aiderman ir Ignas Gaballs sunkiuosius Ir geruosius
das.
i
Karka,
Birutė
Strazdienė Ir
Iš Ottawa, Out., A. Želvys .Narnų laikotarpius. Kvietė
Povilas
Štuopls.
Meninę
programos
dalį
Išsu žmona, Petras Ir E Iena .lietuvių visuomenę Ir to
Leidinys yra platinamas
Juodvalklal Iš Oshava, Ont. , liau aktyviai remti Namų pUdėmūsų žymusis komikas
Lietuvių
Namuose.
V. Žukauskas, kuris svečius
Kostas Clellauskas Iš Hamil veiklą.
ton, Ont.
Trumpai Ir turiningai linksmino labai vykusiai, są • Dr. J. Kaškells Išvykęs į
LNblblloteka gavo35 kny
pasveikino Lietuvos Gen. mojaus pilnuose kūriniuose- Floridą, žiemos laiką pra- j
gas dovanų Iš
S llvestro Konsulas Kanadai dr. J. satyrose.
leisti.
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Mergaičių, choras "AIDAS” ir KLVS-gos Ramovė
Hamiltono skyriaus valdyba lapkričio 27 d.
Jaunimo Centre rengia
LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ K-LEVELANDO RAMOVĖNU VYRU CHORO

r
»■

■t'

KONCERTĄ

Po koncerto smagūs šokiai, grojant geram orkestrui.

Veiks baras, Šiltas bufetas ir laimei išmėginti
loterija.
Visi kviečiam! dalyvauti.
o 6,30 vai. vakarot
Rengėjai

Australijos Lietuvių Dienų
šventėje Ir taip pat duos ei
lę koncertų. Išvykai reika
linga. apie 36 tūkst.dolerių,
kurių didesnę dalį tenka pa
rūpinti patiems šokėjams ,
nežiūrint valdžios IrOntarlo
vyriausybės paramos. Gy
vataras stipriai įsijungė į šį
darbą, s u ruoš damas Hamil
tono didžiausiame apsipirki
mo centre šoklų maratoną"Danoeton".
Mūsų jaunimas, stebint
tūkstančiams žiūrovų, šoko
15 valandųbe pertraukos,su
rinkdamas apie 2,5 tūkst.
dolerių. Malonu,kad Hamil
tono jaunimas garsino Lie
tuvos vardą,kadangi į Gyvatarą atkreipė dėmesį ne tik
vietos spauda, bet taip pat
buvo atvykęs burmistro pa
reigas einantis kontr.Agro,
kontr. Bob M or ro v su suža
Gyvataras šoka
Mūsų reprezentacinė tau dėtine G. Bayliss/ šoko su
tinių šoklų grupė Gyvataras gyvatarfečlals KubUą/, par-r
gruodžio mėn. 22 d. Išskren lamentaras A.Lincoln Alex da į Australiją,kur dalyvaus anders su ponia Ir kt.augštų
vietos lietuvių tradicinėje pare Igūnų.

Kariuomenės Šventė
Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo minėjimas yra ren
giamas lapkričio 27 d. ,KL
VS Ramovė Hamiltono sk.
V-bos Ir Mergaičių Choro
Aldas tėvų komiteto.
Be akademinės dalies bus
Ir meninė, kurią atliks Cle
veland© ramovėnų choras .
Po minėjimo bus pasilinks
minimas, grojant puikiam
orkestrui. Visi hamlltonle člalprašomi šeštadienį,lap
kričio mėn. 27 d. minėjime
dalyvauti.
Organizacijos
prašomos atvykti su savo
vėliavom. Sekmadienį, VA
parapijos bažnyčioje bus Iš
kilmingos šv. M Iš los. Ir pa
maldose organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėllavpm.

toronto
Pokalbis apie Lietuvos
kariuomenę:
Vienos rudenėjančios po
pietės metu kalbasi du bi
čiuliai.
- Žinai ką, brolau,- jau
daugelį metų Išgyvenau,daug
Ir pasaulio mačiau, visko
patyriau, Iki štai čia atsira
dau, na bet vieno dalyko,
vieno savo Išgyvenimo, nie
kaip pamiršti negailu.
Taip, tik to vieno Ir tikrai
svarbiausio, gražiausio Ir
įdomiausio laikotarpio.Mle->
lai sutikčiau vėliai Iš naujo
viską pradėti, tais pačiais
takeliais pavaikščioti Iš pat
pradžios.
- Na,tai sakyk, kas gi ten
taip svarbaus buvo? Jei taip
rimtai kalbi, tai gal Ir man
patiks?
- Negailu
pamiršti tos

vienos ankstyvo Ir seniai jau
buvusio pavasario puikios
dienos. Kaip vakar buvo, dar
vis menu, kada palikęs savo
tėvelių sveteliais ūžiančią
seklyčią, sodybą, kur loję gi
miau augau, savo gimtąjį
sodžių, Ir atvykau į darnias
mūsų šalies karių gretas.
Tai tikrai nepamirštamos
dienos tada mūsų žaliuojan
čio žydinčio krašto sargy
boje.
- O taip, tą viską Ir aš ge
rai žinau. Aš Irgi buvau teks
pat. Aštuonioliktaisiais gi
męs. Kaip tik tada pirmasis
pasaulinis karas ėjo prie pa
baigos. Nagi,mūsiškė!* tik Ir
buvo paskutinioji laida tos
lietuviškos
kariuomenės.
Tikrai miela malonu visatai
prisiminti, Ir pilnai sutinku,
kad tai buvo pats gražiausias

V Bačėnas

NL SPAUDOS RĖMĖJU

į~

RUOŠIAMAS LAIKRAŠČIUI PAREMTI

't
r

"NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS*^

SPAUDOS VAKARAS
KURIS

ĮVYKS ] lapkričio mėn. 1 3 d., 7 vai. v ak.Į LIETUVIŲ NAMŲ MINDAUGO MENĖJE, TORONTE.

Programoje: rašytojas - humoristas ANTANAS GUSTAITIS iš Bostono, ATŽALYNO tautiniai šokiai

Veiks baras ir karžtų valgių bufetas. įėj imas -$4.00,studentams ir pensininkams *$3.00.
Bilietai gaunami bus prie įėjimo arba iŠ anksto šiose vietose: V. Bačėnas, 2224 Dundas St. W.—All Season
Travel biuras; J. Margis Drug Store, 408 Roncesvalles Ave.; Lietuvių Namaifpas Daunį);Paramos
a

_ kredito Kooperatyve (bankelyje).

"ML* VAKARU| RENGTI KOMITETAS
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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T||l/|||choro Aldo, gerai diriguoja-
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DIENOS ATGARSIAI
D.N. Baltrukoni s

Vos truputį užkandę Ir
atsikvėpę, skubėjome dabar
link Claude Champagne kon
certų rūmų. Šie Siaurinta me Mount Royal kalno šlaite
prisiglaudę balti rūmai Išdi
džiai rymojo virš Outremont’o prlemlesčlo kllmln gųjų rezidencijų.
Šventės dalyviai būreliais
traukė aukštyn kylančiais
šaligatviais.Daugelis jų sto
viniavo lauke, gėrėdamlesi
žavinga miesto panorama.
E rdvl koncertų salės pr le menė Jau buvo pilna šventės
programos atlikėjų bei žiū
rovų.
Viduj salės pusračiu Iš
dėstytos sėdynės telkė žiū
rovui optimalų scenos įspū
dį. Abiejuose scenos šonuose,
aukštai sienų n Išošė, labai
modernlstlškal,45a kampu
įrengtos patalpos puikiai ti
ko able jų-Montreallo ir To
ronto -Gintarų muzikos an Bambliams. Šiedu
puikiai
Instrusus lgroję/1 laud les
me ntų Ir m Išr lųjų
Instrumęntų/ ansambllal,palydtml
vokalinių grupių, šauniai at-

liko savo pareigas,pakalto
mis grodam l Gyvataro, Bal
tijos Ir abiejų Toronto bei
Montreallo Gintarų tautinių
šoklų grupėms.
Užgęsus šviesoms, pasi
girsta Montreallečlų Ginta
ro ansamblio Sekminių tri
mitų
skardus šaukimas,
nuaidi ,lr kanklių banguo jančloje
melodijoje
lO
merginų,su žibintais ranko
se, įžygiuoja per salę,perslkryžluoja scenoje Ir Išnyks
ta. Tuojau pasipila
scenon
šokantieji.
Mišrūs, Ir grynai mergai
čių ar berniukų šoklų jungi nlal užžavėjo žiūrovų širdis .
Ypač mielai Ir nostalgiškai
žiūrovus nuteikė šokis Sadu
tė- su puikiai šokusia nuo taka. Galiausiai visos šokė
jų grupės sumirga baigia
majam šokiui, tuomI užbalgdamos pirmąją dalį.
Antrojoj daly, Rasa Lukoševlčlūtė meistriškai atliko
Mykolaičio- Putino poemą
Vizija.
Trečią dalį pradeda te no
ras Rimas Strlmaltįs,paly
dimas Hamiltono mergaičių

IDĖJOS
JUMS

•
•
•
•

BUS ĮDOMIOS
NAUDINGOS I

mae^tr° vaci°™ veH* kalčlo. Cla Ir pats maestro
atlieka porą solo dainų.
Ypač
puikiai nuskambėjo
Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka, kurtą jis atliko savo ti
pišku stiliumi, palydint pia
nistui J.Govėdul Ir mergai
čių chorui.
Ketvirtoj
dalyj,
mūsų
Montreallo lakštlngala-Glna
Čapkauskfenė- užvaldo sce
ną Ir klausytojus su trimis
J.Tallat-Kelpšos.B. Budr tū
no Ir A.Thomo kūriniais .
Drauge su bas-baritonu V .
Ve r įkalčiu atlieka dar porą
dalykų: M. K. Č lurllonlo OI,
lekia, lekia Ir A. BudrlūnoUpės teka.
Penktojoj Ir paskutinėj
dalyj, abu Montreallo jung-u:
tintai chorai užpildo plačiąją
sceną. Pirmas tris dalnasPer girią, glružėlę-Račlūno,
Laisvės Dalną-J. Žlievlčlaus,
Meno Daln^-J.Tallat— Kelp-f,
šos-diriguoja Mme M.Roch .
Prie pianino-J. Govėda. Čia
mūsų maestrė parodo daug
širdies Ir įsijautimo lietu
viškiems kūriniams. Kiek
viena daina palydima gau
siais aplodismentais.
Sekančias 3 dainas /Jaihnystė Ir Oi toll,toli, ablSt.
Galievlčlaus Ir Šiaurės paš
vaistė, St. Sodeikos/ diriguok
ja Šv. Kazimiero parapijos
choro dirigentas,Aleksand-"
ras Ambrozaltls. Prie pla-

no- Mme G.Masslcotte. Senas chorų me Istras , vyriš
JONUI JUŠKEVIČIUI*MILLER mirus, velionio® i
kais mostais atlieka nostal
našlei Petronėlei, sūnui Jonui ir dukrai Beverly
gijos pUnas dainas.
su šeimomis reiškiame gilia^
Nuskambėjus i paskuti
užuojauta ir kartu
niams
dainos akordams ,
liūdime —
Janina ir Gediminas Rukšėnai
Los Angeles, C alifornio
publika Ilgai plojo,kai scenon ėmė Judėti visi progra mos atlikėjai. Prasideda už
daromoji kalba Ir visų Iški
Musu Kredito Unijos nariui
liųjų meno meistrų Ir vado
PETRUI LAPENAT
vų
pristatymai.
Publika
tragiškai mirus, jo tėvams Viliui ir Onai, broliui
kiekvieną pristatomą įvai
Dovydui ir seseriai Rengtai bei artimiesiems
rių Kanados lietuvių koloni
nuoširdžių .užuojauta reiškia —
Montrealio Lietuvių Kredito
jų Ir jų vadovų grupę sutik
, Unijos "Lito” Valdyba
davo karštomis katutėmis .
Kuomet buvo pristatyti pas
kutinieji garbingieji svečlalį sceną įnešama didžiulė
Giliai nuliudų tragiškai žuvus mūsų draugui
pintinė rožių Irkltoklų gė
PETRUI LAPENAT, nuoširdžiai užjaučiame
lių, skirtų visiems vado jo tėvus, broli’ir seserį varna Ir jų atlikėjams.
PERKŪNO ORKESTRAS
Ypatingais plojimais bu
vo pasveikinti garbingieji
svečiai-VLIKo atstovas dr.
J. Valaitis, mūsų konsulas dr. Nutilus paskutiniams Him- įvairius lietuvių liaudies šoKLB no garsams, nusileido užuo- klus, d3ca Aliaus StanikevlJ. Žmul džinas lr
prograV-bos pirm. J.R. laida šlai šauniai pavykusiai člaus vedamos TV
TVprograKrašto
įOįlI-slos Kanados Lietuvių mos,Montreallo 1O kanale.
Simanavičius.
Gailaus lalTenka tik pasidžiaugt t, jog
Montreallo Dienos šventei.
llaudles Instrumentų an - Moatre altečlai savo pa- lietuvybės dvasia yra gyva
Ir bujoja jaunose lietuviško
samblls Gintaras vadovau- Telgą atliko "Cum L audė”.
Sekanti Kanados Lietuvių Kanadoje gimusio jaunimo
jamas nuslpelnuslo jo kūrė
turi įvykti 1977 m. širdyse.
jo Zigmo Lapino,sugrlau - Diena
džla L lėtu vos Himną. Me r-Londone, Ontario,
Pagal didžiojo K. Done Baigdamas noriu paminėti lalčlo METŲ į anglų kalbą
glnos su žibintais prlsljun gla prie visų. Galingi Him - jog gera dalis programos vertėjo NadoRastenlo žono akordai Ir prasmingi jo tapo įamžinta televizijos Ir džlus:Ol, gražios, gražios mūsų
žodžiai
tikrai pakiliai Ir kino filmų juostose Mont
dainospuikiai nuskambėjo ritmiš real Iečiai turės progos dar
Malda Ir viltis Lietuvos’.
kai palydimi gerai suslgle- kartą pamatyti mūsų jaunuodniuRln anumNiA.
sius šokėjus, atliekančius
Kol Lietuvos dainas dai
nuos Im
Tol mūsų Lietuva gyvuos*...

IR

Aš norėčiau dar prlduotlrSaugoktme Ir gerbkime mū
sų tėvų Ir protėvių brangias
liaudies tradicijas, visapu
sišką meną Ir tautosaką, nes
tame slypi mūsų tautos ga
jumas Ir ateitis...

Gyvybės apdrauda — pinigai grąžinami
Pajamų apsaugojimas
Morgičiu mokėjimas
Santaupos pensininkams

• Vaiku išmokslinimas
• Verslo pelno išlaikymas
Leiskite paaiškinti, kaip pasiąagęipti. _

' Mike Rutkauskas )

Vytas Ptašinskas B.A.
_ **
„Į

Tel. 695-7210,
Re.366-,916.

GREEN WARE GLAZES FIRING KlLNS
477-G DELMAR Ave..

Pointe Claire P.O. H9R 4A5

OF CANADA

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy

sol. v. VartkalČiu ir kairėje dainuo
jančiu sol. R. Strimaičiu.
F o to: T. Laurinaitis.
DIDELĖ

LEO

'ony 3
2680

TEL. 575- 8971.

IO

FRONTENAC ST. - MONTREAL,

I,

IR 'GREITAS

PRISTATYMAS

P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

KAINU įiki.60%) SIUNTINIAMS

NUOLAIDA

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

NEKAINUOJANTIS

NIEKO

TEL. 695-0570

VEIKIANTI

7576 CENTRALE

-

PAŠTO

ĮSTAIGA

LAŠALE

-

.

365-0770

ĮVAIRIOS °RCGOS

Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - timtoprocenfine rudis
Angį i ik a medžiaga 100 % vilnonė Vilnone arba polyester'io - nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones arba Silkinės ir naujaisiais pietiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausius pasirinkimas specialiam s
kainomis.
MoteriLki paltai • Borgana (art. fur) įvairaus dydžio tik S 49.30.

Vyriški megzti marSkinioi (konodiSki) - puse kainos. Taipgi, daugybe
kilu daiktu reikalingu Lietuvoje.

TEL.: 694-1037
(MIKE RUTKAUSKAS)

PLAZA FINA

/• Parcel

Tel. 3 66-7281

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

nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS.
Navininkai V. Susinskas <S Son

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchaid Street, La Salk,P. Q,

M. PHILIPPE IZZI

Įvairi industrine ir korr ere i n e statyba ir dažymas. Darbas
atliekamas sąžiningai ir nueinamam, s k aijpomi s.
- fe/. 366- 6237/3896
______

SKAMBINKITE -

Prop.

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

fe/. 389 - 057 7.

GUY
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR
7725 George LaSalle

Geriausias patarajos Ir darbo atllkd|as |umsgall būti stogdengys Guy
Ulchardl, kuris |au seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngal
Ir prieinamomis kainomis. Šaukit# kai namo stogas blogas ar kai statot*

3891 St. Lawrence Blvd..
Tel. 844 • 9 C J d.

Skubiai
išvalome,
paimame,
pristatome

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. —

SERVICE

rT.P.Cr. Montreal, P.O. H2W 1X9.

MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
MISE-AU-POINT - RGMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS
POINTE CLAIRE

Kailių siuvėjas
e
e

7661-A CENTRALE
corner 5a ava 365-7146
495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143

_______ ])

Siuvu ir parduodu
'
Taisau ir remodeliuoju

(Storage)'

P

Tel. 767-6183

6396 Bannontvne Ave. Verdun

A

R

D

A

V

I

M

A ' S:

Chrysler a Monaco o Charier a Dodge e Dart
soort a Swinger a special a Sedan a Trucks

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

2*i

Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Galinių prie- Jį
moniu pordovifnos ir iren- 1
girnas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuomavimui karšto vandens tiekimo. Veltui įkainavimas.

j

iE

]

Plumbing 8, Heotinį lton»raktorius.

___

140 - 2e AVENUE
V366-03 30
LASALLE,

omi s priemonėmis. K re i p k i t •
reir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

z psi.

1976.XI. 10

7

8
GRAŽUS‘PAGERBIMAS

NL REIKALAI
programos atlikėjus. O ypač,,
Iš Bostono svečią rašytoją
Antaną Gustaitį, kuris, tiki me, ne su mažu bagažu ju
moro atvykęslinksmins at
vykusius tor ont tėčius.
NLlaikraščiui paremti šis
vakaras yra trečiasis To
ronte. Ankščiau buvę, ne nu-,
vylė rengėjų Ir taipgi laik
raščio leidėjų. Tad Ir šį
šeštadienį neapvils juos torontlečlal, nes jie gerai su
pranta lietuviškų laikraščių
leidimo sąlygas Ir reikalin
gumą rašyto lietuviško žo džlo tęstinumo.
NL laikraščio leidėjai,pa
sitikėdami jūsų nuoširdžiu
dalyvavimu šio vakaro pa Sveikiname ’’Nepriklauso- rengime Ir tuo pačiu jūsų
mos Lietuvos” Spaudos va parama, d^coja už atsilan
NL
karo dalyvius, rengėjus Ir kymą.
VAKARAS SU GUSTAIČIU

3 "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam

skaitytojui

tik už $ 5.00 metams •

Prašome iškirpti ir prisiųsti
su viri nurodytu
prenumeratos
mokesčiu.

Spalio 31 d., sekmadienį,
Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės Marijos Seserys, at
šventė 25 metų sukaktį. Ta
proga Seselė Paulė-Zlta Sa
vickaitė, švęsdama 25 metus
vienuolės gyvenimo,Aušros
Vartų bažnyčioje, pamaldų
metu, atnaujino įžadus.
Pilna parapijos salė, su
sirinkusių net Iš abiejų pa
rapijų lietuvių5 prie pietų
stalų džiaugėsi sesers Pau
lės Ir visų kitų seselių
darbštumu lietuviško gyve
nimo reikaluose.
Buvo daug sveikinimų Iš

organlzacljų.pavlenlų asme
nų, linkint sukaktuvininkei Ir
toliau energingai dirbti,kaip
ji jau yra Išdirbusi Montre
allo Seselių Namuose penkis
metus vyresniosios parei
gose.
Prie pagerbimo šventiš
kumo prisidėjo sol. Gina
Č apkausk le n ė,padainuodama
kelias dainas, viešnia Iza
belė Žmuldzlnienė Iš Rochester’ lo, gražiai padekla muodama Ir Ingrida Bublie
nė Iš Cleveland’© įdomia pa
gerbimui pritaikyta paskaita.
Pagerbimą surengė Mont
reallo Ateitininkai Ir Kata
likių Moterų Draugija.

Į
į

į

(Tikslus adresas)
i

LitajS
’’Litas" ne veiks.S.m. lap
kričio mėn. 11 d. , ketvir
tadienį, karuose žuvusių pa
gerbimo dieną, kaip Ir visi
batikai, "Litas” bus uždary
tas abiejuose skyriuose.
Vienu laiku visi. Kai ku
rie Montreallo rytinės da
lies "Lito" nariai nusiskun
džia, kad kartais per Ilgai
reikia laukti atliekant operacljasRosemounto skyriuje
Ir kad įtikėtų antro kasinin
ko. Tikrumoje visa bėda yra
ta, kad bevelk visiklljental
Rosemounto skyriuje susi
renka vienu laiku: vieni

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas
— • —

1440 rue Ste-Catherine Quest
Suite 600
Tel: 866 * 8239, namų 488-8528

prieš operacijas pradedant,
o kiti prieš jas baigiant.
Vertėtų rose mount lečlams
į tai atkreipti dėmesį Ir kam
darbai leidžia, atvykti kitu
laiku.
"Litas" virš 7 milijonų.
Spalio pabaigoje "Lito" ba
lansas pasiekė $ 7.276. 971.
70, taigi nuo pradžios metų
padidėjo daugiau kaip vienu
milijonu doleriu arba 17 %.
Daugiausia pa'augo taupomo
sios sąskaitos Ir terminuoti
Indėliai.
"Gintaras" į 1977 kalen
dorių. Montre alio Gintaro
ansamblio nuotrauka prie
Mount Royal Chalet su tolu
moje
matomais dangorai
žių siluetais buvo parinkta
1977 metų "Lito", Prisikė
limo parapijos Ir T alkos ka
lendoriams.
• Aušros Vartų Parapijos
vakarienė praeitą šeštadienį
sutraukė daug svečių, nes ir
choro vyrų oktetas gražiai
pasirodė su keliomis daino
mis,
DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja
—•—
1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q-

5330 L'Assomrtiom Buvo.
Montreal.

Tsl. 265-3838

Tel. 932- 6662, namą 73? - 968 1.

MES ATSAUKŠIM
TEISf
STREIKUOTI
BŪTINO APTARNAVIMO
SRITYSE. . .

SECTEUR
PUBLIC

CARTER

JACQUES-CARTIER
APYLINKĖJE
I apkričio 15 diena
balsuokite už U.N.
partijos kandidatų,
- DON CARTER

Tarnybos reikalais Išsiųs
tas kelioms savaitėms į Ofr- “
tavą.
• Kapitonas
Lalsvydas
Baršauskas Iš Montreallo
perkeltas tarnybai į VUle
Valcartler, P.O.

SIURPRYZAS
E. Cinzas atvyksta šį šeš
tadienį, į Akad. Sambūrio va
karą Winds or’o Hotely, da lyvautl premijos įteikime. •
• Šv. Kazimiero Parapijos
vakarienė Ir gausi loterija įvyks šį šeštadienį, lapkričio —
13 d. vakare.

MONTREAL WEST

1

AUTOMOBILE

Vilija Malciutė ir Rytis Bulota sutuoktuvių proga, kurių vestuves
įvyko rugpiūčlo mėn. 21 d. St. Agathe, P.Q.

Pontiac if Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMQBILIU I
• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER
TODORO & BlGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H TN 1C9 • Tel. 255-4076

LEO'.aS gureckas
Salei Manager
(Lietuvi* at»tova«)

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS I
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManageHu

LEO GUREKAS_________

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

mu Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

489-5391

PETRAS ADAMON IS
C. T. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBC

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
DR. V. GIRIOnIENC
Dantų gydytoja

BILL 22

L E TU VOS KAR IUOME N ĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Visos organizacijos ma
loniai kviečiamos dalyvauti
su vėliavomis Lietuvos
Kariuomenės Šventės minė
jimo Iškilmingose pamaldo
se lapkričio 28 d. ,11 vai .
pamaldose, A V bažnyčioje .
Minėjimo Komitetas
• Kapitonas Rimas Navlkėnas, buvęs kelis metus NA
TO tarnyboje, Vokietijoje ,
perkeltas į Montrealį. Ta
proga nusipirko namus St'.
Bruno,kur su šeima apsigy
veno.

___________________________________ I

< P d varde ir vardas)

MES PANAIKINSIM. . .

LEFEBVRE & ROBERT
W

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

[—1

AJMfUSICMfNT - WftMTUfff

|I\£.

PARDAVIMAS

JOHAS&,COTECI{EALTIES

ĮVAIRIU

BALDŲ
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL. P.O. H4A 123

PER

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C., E.R.C.S.(c>

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

VINCAS PIEČAITIS

KRAUTUVES

VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
Tel: 482-0772. namų 366-7041

3

AUKŠTUS

Tel. 931 *4024

PHARMACISTS

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENDRON
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery

366-9742

© Royal Trust S

*<' Utį
Atstovas J. Skučas,
—6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.
HU"

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė-^MŠklypai ir žeme)

• Užeikite ir įsitikinsite,
kad įmonėje baldai yra
*
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
LASAU! 363-3887
360-1282 (DECORATION) Į

7635CEMTRALE :r 4a AVENUE
j 7843 eaMTRAUt

365-0505

Skubus ir nekainuojanti s'pri statymas

Į 7626, rue Central St.,Ville LaSalle
ADVOKATAS

R.J. Išganaitis, ba, 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 Placo Villa Marla,
Montroal, Quebec H3B 2E3
Tal.(,S 14)871 -1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, B.C.U .
168 Notro Dama Street E. Suite 205.
Tai: 866-2063; 866-2064

GALV.OJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAĮ - ŽEMĖ - PASKOLOS
D.M. BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties lire.
445 Joan Talon West. Suita 305,
Tol: 273-3442, 273~9 18 1, 737-0844.
Foto E.M.L.S.
M o n t r • a I, Que.

.Sistema.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreol 409
TEL.727-3120 Namų 376-3761
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N OR K ELI 0 NAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766 5827
MOKA Vt:
Einamąsias s-tas
6.0%
Taupomąsias s-tas
8.25%
Terrain, ind. 1 metams
9.5%
Terrain. ind. 2 metams
9.75%
10.0%
Tetvuln. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines

Nekiln. turto
Čekių kredito
Investacines nuo

>1.0%
10.75%
12.0%
11.0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De 8eve St., pirmadieniais,
dieniais noo 8 Iki 3 v.; ketvirtadieniais ir
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v.
vasara nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d.
vaitgalius.

antradieniais ir trečia
penktadieniais nuo 12 iki
Sekmadieniais nedirbtąja
ir per visus ilguosius sa

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8 psi.

8

