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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

NAUJAS MINISTERIŲ, 
KABINETAS QUEBEC’E

Premjero Rene Levesque 
naujasis Mlnlsterlų Kabine
tas pasižymi tikslesniu pa
te Igų Ir darbų paslsklrsty - 
mu, negu ankstyvesnieji ml- 
nlsterlų kabinetai.

Finansų mlnlsterls J.Pa- 
rlzeau, Tarpvaldlnlams rei
kalams mlnlsterls C. Morin, 
kartu su premjeru tvarkys 
pagrindinius provincijos re l- 
kalus Ir derybas su Ottawa .

J. Y. Morln- Švietimo ml
nlsterls eis kartu Ir vice
premjero pareigas.

5"supermlnlsterlal", kaip 
juos pavadino, vadovaus 
"jaunųjų ministerijų" vykdo
miesiems darbams: parla
mento reformoms /Robert 
Burns/,kultūriniams relka - 
lams-Camllle Laurln, socia
liniams-P le r re Me.rols,eko- 
nomlnlam vystymul-Bernard 
Landry Ir planavimo - 
Jacques Leonard*

Vyresniems savo kole
goms Rene Levesques įkūrė 
Energijos Ir Aplinkos ml - 
nlsterijas- Guy Joron Ir 
Marcei Leger. Lise Pa
quette tapo mlnlstere Varto
tojų reikalams.

PIRMIEJI “ŠLAVIMAI”
Naujai Išrinktos Que be c’o 

valdžios pirmieji rūpesčiai 
nukreipti į olimpinio stadl- 
jono stogo baigimą Ir James 
Bay elektros jėgainės pro - 
jekto vykdymą.

Didelių Išlaidų, kurių rei
kėtų užbaigti judoma jam sta- 
dljono stogui,Claud Charron, 
Jaunimo, Užsiėmimų Ir 
Sporto mlnlsterlo nuomone , 
reikta vengti Ir sutikti su 
kuklesniu stogu,kurį reikia, 
kaip galima grelčlaUjUŽkeltl. 
Tokiu būdu, stadljonas būtų 
pilnai naudojamas, paskati
nant sporto mėgėjų organi
zacijas.

Hydroelektrlnls James 
Bay projektas bus vykdomas,,

Grey Cup parade Montreallo "vežimas" reklamuojąs Grey Cup’77 Ir "Miss Grey Cup" Jo Zacharko reklamuoja 
laimėjimų taurę. Ottawa laimėjo prieš Sashatchawan 23-20.

/ naciona'H'ė \

Po temės drebėjimo Turkijoje, vaikas kasa griuvėsius, 
ieškodamas savo motinos. ,

IŠtęslant laiką 3-4 metus.
Bus peržiūrėtos visos by

los, kad būtų galima tiksliau 
nustatyti, nepaprastai padl - 
dėjusios projekto sąmatos 
priežastis.

James Bay projektas, vyk
domas pilnu tempu, atima 
daugiau kaip pusę viešojo 
kapitalo.

Yvaa Morln,Švietimo ml
nlsterls pran^j ša,kad mokyk
lų sistemas norimas de- 
ce ntral Izuotl, Mokyklų Ko- 
mlsljoms duoti didesnę sa
vivaldą.

Buvusių mlnlsterlų limuzi
nai Išimti Iš apyvartos Ir nu
matomi parduoti. Peklstal 
ministerial naudos kukles
nius Pontlac’us, kuriuos ga
mina St. The re se dirbtuvės, 
Que be c’o provincijoje.

AUSTRALIJA IRGI
NUVERTINO DOLERį

Australijos vyriausybė,ko
vodama su Infliacija Ir sun
kia kompetlclja užsienyje , i 
nuvertino savo dolerį 17, 5% .

Kanados doleris pats 
krenta bendrojoj rinkoj,lai
mėjus rinkimus peklstams^’ 
Quebec’e.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Strlprus žemės drebėjimas Turėtumėte pranešti 
Turkijoje pareikalavo apie 
5.000 žmonių aukų.

Šalia to» užeinančios snle - 
go pūgos kalnuose gręsla Iš
sigelbėjusių gyvybei.

JAV jau nusiuntė pagalbos 
nukentėjus lems 3 mil dole - 
rlų vertės.

PADEGĖ LIGONINĘ
Psichiatrinė ~ ligoninė 

Montreallo rytuose -> vienam 
pacientui ją padegus, smar
kiai nukent ėjo :nuos toliai sie
kia 1 mil.dolerių.Gaisrą £ę- 
slno 175 gaisrininkai Ir būrys 
aplinkinių gyventojų-talkįnin
ku. Tvarką palaikė apie 150 
policininkų.

Nuostabu, kad nė vienas 
pacientas nenukentėjo.Porai 
tuzinų gaisrininkų Ir pollcl- 
■nlrikų nuo dūmų Ir krentan
čių degėsių nukent ėjus lems ,. 
buvo sutelkta pirmoji pa
galba .

KAIP NAUDOTIS 
INFORMACINIU 
BIULETENIU ?

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos Valdybai nėra 
įmanoma palaikyti tiesioginį 
ryšį su kiekvienu Trečiojo 
Kongreso atstovu ar krašto 
jaunuoliu, taigi Ieškoma bū - 
dųkalp tai padaryti. Kraštai 
kuriuose veikla jaunimo są
jungos valdybos gauna mūsų 
Informacijos biuletenius,po
litinės veiklos aplinkraštį 
bei įvairius laiškus Ir pra
nešimus. Yra k lek vle no 
krašto valdybos atsakomybė 
gautomis žiniomis dalintis 
su visais. Kaip tai Jūs da
rote, prūdąuso nuo Jūsų są
lygų. ,

Jeigu Jūs turite savo są
jungos aplinkraštį ar laik
raštėlį, turėtumėte į jį įdėti 
Informacijas,kurias gaunate 
Iš mūsų. Turėtumėte, jomis 
pasinaudojant, parašyti 
trumpus straipsnelius į savo 
krašto lietuvišką spaudą.

žodžiu, 
kas daros l kituose kraštuose
per susirinkimus, ar suva
žiavimus, ar stovyklas «Je Igu 
pas jus ve tkla radijo valan
dėlės lietuviams, turėtumėte 
paruošti Iš Informacijos biu
letenių trumpas žinute s, ku
rias tada galėtų skelbti per 
radiją.Tokiais būdais Ir Jūs 
žino'site apie kitus Jr kiti a- 
ple Jus.

Šis Informacijos blulete - 
nls-tal geriausias būdas pa
laikyti ryšius sukltals kraš
tais. Jis Išeina,kai tik turi
me užtektinai Informacijos . 
Jeigu norite pasiskaityti 
straipsnių bei sužinoti jau
nimo nuomonę įvairiais 
klaus Ima Išturėtumėte sekti

• Vle nmotorls Imtuvas, pa - 
kilęs Iš Midway A Ir port Chi
cago je, užsipylus motorui , 
priverstinai nukrito į St. 
Kazimiero Lietuvių kapines ,

IŠ STUDENTU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO MONTREALYJE 
Nuotrauka H. Adomonio

Jaunimo skyrių PASAULIO 
LIETUVYJE'

Visada laukiame paslūly - 
mų jei kas nepatinka ar rei
kalinga pagerinimo. Siųsti: 
Almls Kuolas, 380 Dljcon Rd
Apt. 904, Weston, Ont.
Canada, M9R IT3

KANADOS JAUNIMO 
VEIKLA IR PLANAI
Planuojamas suvažla - 

vlmas per ateinančias Kalė
dų atostogas taip, kaip pas
kutiniais keliais metais. Šis 
jaunimo, suvažiavimas įvyk
tų Detroite/Soutfleld/, gruo
džio mėn. 29, 30 Ir 31 dieno
mis. Jį šaukia Kanados Ir 
JAV jaunimo sąjungos valdy
bos, Ir yra kviečiami Kana
dos Ir JAV tarybos nariai III 
PLKJ atstovai Ir visas suin
teresuotas jaunimas.

Suvažiavime bus bandoma 
susipažinti suHelslnklokon- 
ferencljos nutarimais. Čia 
svarbu dėl ateItles-vlsų lie
tuvių dalyvavimas politikos 
srityje. Taip pat reikės ap
tarti Kanados Jaunimo Są
jungos suformuluotų projek
tų kryptis,kurie buvo įsteig
ti Windsor© suvažiavime 
praeitą gegužės mėn. Ir į- 
trauktl naujų minčių į tuos 
projektus. Abi sąjungos pla
nuoja bendrus Ir atskirus 
posėdžius, kur tuose bus dis
kutuojama jų svarbūs reika
lai.

Techniškus reikalus tvar
ko Detroito jaunimas.Nak
vynės bus privačiuose na
muose arba viešbutyje. Dar 
nėra konkrečiai nutarta. 
Taip pat planuojamas Naujų 
Metų sutikimas. Dėl šio su
važiavimo bus daugiau pra - 
nešta spaudoje. Šiuo metu 
dėl Informacijos kreipkitės 
pas Viktorą Naką, 166 8 Bo
wers Ave., Birmingham Mi
chigan 48008, tel:313/645 - 
5926, arba;KLJS, 1231 Sand - 
ford, nr.108, London,Ont. 
N5V 2J8, tel:519/453-7078 .

Planuojamas koncertas 
Londone po Kalėdų. Dath dar 
netikrai nustatyta-numato - 
ma vasario mėnesį.

Šiuo metu konkrečiai pra
dėtas darbas dėl keliavimų . 
Kaip ankščiau buvo minėta

spaudoje,yra bandoma parū
pinti pigią nakvynę keliau
jančiam jaunlmul-speclallal 
Iškltųkraštų atvykstantiems 
lietuvių namuose įvairiuose 
miestuose.. Tą projektą į
vykdyti apsiėmė Iš Toronto: 
Dana BUevlčlūtė, Danguolė 
Juozapavičiūtė Ir Regina 

, Stoškutė-Knox.
Taip pat jau konkrečiai 

planuojama foto paroda-var- 
žybos ateinančiais metais .ŠI 
paroda būtų atldara visam 
Kanados Lietuvių jaunimui.

Jurgis Valaitis,KLJS pir
mininkas, 1976 m. lapkričio 6 
d. dalyvavo simpoziume To
ronte, kurį pravedė Latvių 
organizacija Daugavas Va- 
nagl. šiame suvažiavime 
dalyvavo Ir Ukrainiečių,Es
tų Ir Latvių atstovai.Jame 
buvo diskutuojami kultūrl - 
nlal apsikeitimą L kuriuos 
Sovietų Sąjunga nori įvykdyti 
su Kanados etninėms gru
pėms. Buvo diskutuojama, ko
kia tekių apsikeitimų reikš
mė. Šio suvažiavimo rezul - 
tatai bus smulkiau aptarti Ir 
paskelbti spaudoje.

Nijolė Gverzdytė
KLJS Valdybos vardu

METINIS SUSIRINKIMAS 
1976m.gruodžio mėn.4 d., 

šeštadienį, 11 val.LNamuose, 
Toronte, šaukiamas K. L. 
Fondo metinis narių susirin
kimas. Dienotvarkėje-1. A- 
tldarymas, 2. Invokaclja, 3. 
Sveikinimai,4. Mandatų ko
misijos sudarymas, 5. Pra
eito susirinkimo protokolo 
skaitymas Ir priėmimas, 6 . 
Prane šlmal;Tarybos plrm-kc^ 
V-bos plrm-ko, Iždininko, 
Rev.K-jos, 7. Diskusijos dėl 
pranešimų, 8. Auditoriaus pa
tvirtinimas, 9.E Inamle ji re i
kalai, 1O. Susirinkimo užda
rymas.

Reikiamam kvorumui laiku 
nesus trinkus, po valandos 
šaukiamas kitas susirinki
mas, kuris bus telsėtas^ne- 
žlūrlnt susirinkusių skal - 
člaus. K. L. F. Valdyba

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

NL Bendrove* Valdyba yra nutarusi 
I alkraštĮ, siuntinėti tik u? $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
n,au|lems skaltyto|ams.
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For liberation of Lithuania' For loyalty to Canada!
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Nepamirškime 
domėtis spaudos 
informacija

Iki antrojo pasaulinio karo doje apie jas mažai bemato- 
laikraštlnė Informacija buvo me. Paskaičius spaudą, su- 
nepaprastal svarbi. Spaus- s įdaro įspūdis, kad mūsų o1"- 
dlntą žodį sekė daugumas 
labai uoliai. Europoje laik
raščius leido visos didesnės 
politinės Ir Ideologinės sro
vės. Spaudos Informacijai 
valstybės turėjo ministeri
jas. Buvo leidžiami valdžių 
oficiozai.

Lletuvtat taip pat uoliai 
spausdino Ir skaitė spaus
dintą žodį. Posakis, kad 
"laikraščių neskaito tik lau
kiniai žmonės" buvo virtęs 
patarle. Amerikos lietuviai 
dar prieš karą turėjo gana 
daug laikraščių, kurie ma
terialiai vertėsi gal klek ge
riau, kaip dabar. Tuos laik
raščius skaitė, į juos rašė 
Ir kas juose parašyta domė
josi labai daug mūsų tautie
čių. Visos to laiko lietuvių 
prganlzacljos turėjo savo 
korespondentus, kurių pa
reiga buvo savo organizacijų 
veiklą nuolat aprašinėti. Iš 
spaudos atrodė, kad tos or
ganizacijos gyvos Ir veiklios.

Dabar Kanadoje,ypač To
ronte, mes turime įvairių 
lietuviškų organizacijų dau
giau,kaip seniau, bet spau-

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

vlenlntėllam Ir žinoma,my
limam valkui jo nepirksi? 
Valkas nori būti "laisvas". 
Jei jis "sudaužo"automobllį- 
ką gi, tai juk nelaimė. Jam 
reikia kito automobilio.Su
kanka jaunuoliui 18 m., jis 
jau "tikras" vyras. Jis no
ri turėti daugiau draugų: Ir
koks gi Iš tavęs, negeriančio, nusikaltusiam palengvinti, 
būtų'vyras’... Tuo būdu padauginami nu-

Tokla neribota laisvėkar- kentėjusių piliečių skaičiai , 
laisvės Išvykti Iš tais neigiamai paliečia vyro 

Ir moters santykius šelmo - 
je. Jei tik abu dirba Ir kiek
vienas turi savo automobilį, 
tai pasitaiko, kad pradeda 
vakarais atskirai praleisti 
laiką/Ieškodami "good time"/ slų 
pradeda uždirbtus pinigus 
kiekvienas atskirai taupyti, 
Ir ta neribota šeimoje lygy
bė bei laisvė priveda kal- 
kuomet prie šeimos suiri
mo. Žiūrėk,grįžta vyras Iš 
darbo, o butas tuščias; rel 
žmonos, nel baldų...

Na, gal ge rlau su vlsup - 
mene? Kaip čia veikla ta 
neribotos laisvės demokra
tija? Se nlau, mokyklose bu
vo dėstoma tikyba, Ir jei kas 
Iš tikybos gaudavo laipsnį , 
mažesnį negu 5/A/, tai jau 
buvo įtartinas jaunuolis. Da-

y LAISVE AR PALAIDUMAS 
f Laisvė, lygybė, brolybė- 
ial dar [g 18-to amžiaus pa
valgos garsūs prancūzų re- 
.yollucljos lozungai. Štai 2O| 
.amžius jau eina į pabaigą,o 
tie šūkiai vis dar neįgyven
dinti.. Ar jie yra realūs?
. Amerika Ir Kanada-laisvi 
kraštai. Štai mergaitei su
eina 16 ar 17 metų, Ir ji rei
kalauja 
namų paslmatymams-"date". 
Jei Iš tokio naktinio bendra
vimo ji grįžta vėlai naktį, tai 
ji " nepaiso", kad tėvai,rū
pindamiesi, laukia jos grįž
tant. Jei šilta vasara, tai to
kios ’laisvos"mergaitės dė
vi juokingai mažyčlus"kos - 
ttumėllus", ką gi, laisvė...

Bežiūrint, atsirado Ir a- 
fcortų laisvė, ku*-lą net JAV 
'Aukščiausias teismas lega
lizavo. Tad kur toliau be - 
galima eiti? Jei nebent į to- 
ląas "komunas",kur jauni - 
mas gyvena kar-tu, ne pas Is- 
klostę šeimomis?... 
b A mediką -laisvas kraštas, 

žnas 16-18 m. jaunuolis ar 
srglna Išmoksta vairuoti 

automobilį, tuomet jau jo Ir 
reikia: kaip gi savo,gal net 
j2 psl.

ganlzacljos Išnyko. Tokia 
Informacijos stoka, manau, 
mūsų lietuviškiems reika
lams yra nenaudinga. Labai 
neseniai vienas Toronto lie
tuvis, savo JAV giminaičių 
paprašytas, atvedė juos į 
Lietuvių Namus. Amerikonų 
giminaičių Ir kitų mačiusių 
nustebimui, atvedęs svečius 
torontiškis Lietuvių Namuo
se buvo pirmą k a-tą Ir apie 
juos nieko nežinojo. Tatai 
parodo, kad mūsų lietuviška į.ų nesiėmė Iniciatyvos JAV 
visuomenė da- mažai paln 
formuota.

Amerikos gyventojai Ieš
ko Informacijos televizijoj. 
Tačiau, tele vizija teduoda di
džias las pasaulinės Ir vietos, 
daugiausia politines, žinias . 
Tautinės mažumos, ka«-tu Ir 
lietuviai, savo tautinių žinių 
televizijoj negauna. Mūsų 
tautinei Informacijai yra 
s va-blausia mūsų tautinė 
spauda. Tautinės spaudoe 
stiprumu Ir jos platesniu 
paskleidimu turėtume labiau 
susirūpinti •

Lietuvių Namų Žinios 
----- Biuletenis

PANORAMA
MATOMA IR IEŠKOMA BLUSA, BET NEMATOMAS IR 

NEIEŠKOMAS DRAMBLYS

bėtlna! Žydai yra tokie pat 
žmonės,kaip anglai, ameri
konai, vokiečiai, prancūzai 
Ir kt.

Dar kas stebėtina, kad 
Baltuose Rūmuose šalia D. 
Rooswelto sėdėjo galingieji 
žydal,kalp Marge nthal, Har- 
rlmann Ir kt. Jų balsas buvo 
svarus. Kodėl jie visi ne
gelbėjo žydų? Tik užsimer
kę žiūrėjo Ir tylėjo, galvo
dami: " džiaugiuosi, kad ne 
mane "...

Dėl žydams gręs lanč lo 
pavojaus Vakarų pasaulis 
buvo įspėtas jau 1934-36 
metais. Pavieniai žmonės, 
kas suspėjo, Išsigelbėjo. GI 
kas gailėjosi turto palikti, 
netikėjo įspėjimams,kiti ne
turėjo lėšų, likę, tragiškai 
mirė. Su žydais tragiškai 
žuvo Ir kitų Europos tautų 
milijonai nekaltų žmonių. Už 
Hitlerio nacių "grlekus" at- 
ke nt ėjo vis a vok le č lų tauta, 
netekusi 1939 - 45 m. kare 
apie 6 mil.gyventojų. Vokie
čiai -mirė ne tik frontuose , 
bet Ir miestuose, kaimuose 
5t r žiaurius bombordavlmus. 

uvo fosforo liepsnose, su
griautuose namuose. Didelės

Austrlojoe, Vienoje tebe
veikia žydų žudikų - nacių 
Ieškojimo įstaiga,kuriai va
dovauja Simon Wlsenthal. 
Kaip teko Išgirsti neperse
niausiai Iš spaudos, jis lan
kėsi JAV. Idėja nebloga - 
surasti tautos žudikus - nu
sikaltėlius nacius Ir juos nu
bausti. Žydai Iš seno laiko
si akis už akį, dantis už 
dantį, taip pat Ir principo: 
po nusikaltimo seka bausmė.

Lietuvių tauta per 1939- 
1976 m. proporcingai nema
žiau nukentėjo nuo rusų- ko
munistų, vokiečių - nacių, 
lenkų, žydų-komunlstų ir kt. 
Mtslšklal Iki tol net visų 
aukų nėra suregistravę. Ko
dėl ?...

Kas liečia žydų tautą, jos 
naikinimą Ir skriaudimą per 
šimtmečius,reikia specialių 
studijų. Kodėl Europoje nuo 
senų laikų žydai buvo per
sekiojami ? 
tautoms yra 
Žydai buvo 
Prancūzijos, 
kletljos, Italijos, Rusijos h ' 
kt. kraštų. Malonu pastebė
ti, kad Lietuvos valstybė vi
sada žydus pabėgėlius pri
imdavo, globodavo dar nuo. tarpedlnės bombos lavonus 
Gedimino laikų Iki praradl-- paversdavo dulkėmis. Nuo 
mo mūsų nepriklausomybės.

Kitas klausimas, kurio 
mes nežinome, kodėl Hitle
ris nutarė pirmoje vietoje 
žydus Išnaikinti ? Ką jie jam 
blogo padarė? Antras klau
simas, kodėl Europos žy
dus gelbėti Iš Hitlerio nas-

Ką jie kitoms 
blogo padarę ?
tremiami Iš 
Anglijos, Vo-

p re z. Roosweltas arba žydų 
organizacijos Šveicarijoje, 
JAV, Anglijoje, Prancūzijo
je Irkt?

Dabar yra Išryškėję, kaip 
Istoriniai užfiksuoti faktai,, 
kad Hitlerio valdžia sutikusi 
Išleisti žydus Iš Europos už 
tam tikrą skaičių sunkveži
mių^ gazoliną/ gal Ir maistą 
ar auksą/? Buvusios veda
mos net derybos su anglais, 
Vatikanu Ir kt. Net buvo nu
matytos vietos žydams, kaip 
Madagaskaras Ir kt. Deja, 
visi Išsisukinėjo, pasitei
sindami laivų stoka Ir pan. 
Žodžiu, niekas nuoširdžiai 
nesiėmė žydų gelbėti. Ste- 

bar gi nėra mokyklose tiky
bos pamokų, dažnu atveju, jo
se reikalinga policininko pa
ge Iba Irstančiai tvarkai pa
laikyti. Yra įstatymai baus
ti už netvarką Ir kriminali
nius nusikaltimus, bet ta 
bauda dažnu atveju juokingai 
lengva, Ir viskas daroma 

jų Interesų/ būti saugiems/ 
mažiausiai paisoma.

Kaip suprasti laisvę, jei 
tu savo valko negali siųsti į 
artimiausią mokyklą, o jis 
prievarta vežamas "dėl ra-

Išlyglnlmo "į už kelių 
mylių esančią mokyklą?

Miestai nesuveda galų su 
galais /piniginių biudžetų/, 
o prlevartlngal vežioja 
tūkstančius valkų. Klek rei
kia naujų autobusų, Išdegina
mas benzinas. Nejaugi tuo 
vądlnamu "rasių lyginimu"( 
siekiama kokios tai utopinės 
lygybės...

Negeriau Ir politikoje .Kur 
gi tos "laisvę myllnčlos"ša- 
lys? Daug jos padėjo despe
ratiškai kovojusiems parti
zanams Lietuvoje? Anaiptol, 
dar po karo JAV žvalgyba 

oomba^davlmųkentėjo ne tik

Dabartinis “Dainos" choras su chorvedžiu St. Žuku Sydney, Australijoje, y eikli ({choro 
valdybą sudaro P. Nagys, A. Kramilius ir P. Pope. Choras ruošiasi dalyvauti Lietuvių 

. pienose Melbourne i.m. gruodžio 26-31 dienomis. Nuotrauka V. Vilkaičio.
pagauta/, laisvė spaudoje/ 
tvirkinanti pornografinė 
spauda nėra draudžiama/ 
laisvė televlzljoje-tad ar ne- 
perdaug tokios "laisvės" ? 
A r tokia nekontrolluojafna 
laisvė neįgyja palaidumo po
būdžio ?

Koks tas laisvas laikas, je’ 
neužimtas-tuo atveju jis gal, 
mums prailgti. Nelaisvose 
šalyse laisvo laiko labai mt 
žal belieka: be nuolatinio 
darbo dar patariama eiti į 
"Indoktrlnuojamas" paskal - 
tas, o reikia apsirūpinti 
maistu, bei kitais reikmeni
mis, kas vldut. atima 2 vai. 
kasdien. Ar yra koks ,i vidu
rys tarp nelaisvės ir visiško 
palaidumo, tarp diktatūros Ir 
demokratijos? Jei Smetonos, 
Čilės, Ispanijos diktatūros 
buvo daug keno s me rklamos, 
tai kaip su Sovietine diktatū
ra?

Yra lotynų patarlė; "Quod 
licet jovl, non licet bovl"- 
kas tinka Juplterlul/senovės 
romėnų dievui/, tas netinka 
jaučiui. Atsieit, jei piez. 
Ford’as šelpia, kaip įmany
damas, Ižraelį.tal Carter’Is 
sako, kad permažal šelpia. 
Mažutis Izraelis, tai nelygi
nant Jupiteris, o mažutėLIe- 
tuvėlė, tai neverta nė ma
žiausio dėmesio Ir prilygsta 
tam juodnugarlul jaučiui.... 
Ir kas gi pagelbės paverg
toms tautoms, jei laisvame, 
galInglauslame krašte, JA V- 
se. greta laisvės įsivyrauja 
palaida bala. J. Valiūnas,

Brockton, Mass, JA V. 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

siunčia 1950 m. /tris/ Ir 
1951 m. /du/ apmokytus lie
tuvius žvalgybininkus į Lie
tuvą pakurstyti Ir užtęsti tą 
nelemtos atminties be viltin
gą /karui užsibaigus/ gink - 
luotą pasipriešinimą.

Jei laisvos Vakarų šalys 
netetkė/lr nė nemanė telkti/ 
pagelbos kovojantiems pa
vergtiesiems, tai gal bent 
komunistinės diktatūros ša
lys yra smerkiamos? Gar
susis Sol ženltsyn’as pasakė, 
kad buvusioji Ispanijoje dik
tatūra, tai tik še Sėlis, paly
ginus su sovietiškąją. Jei 
Ispanijoje viso pasaulio 
spauda buvo laisvai pardavi
nėjama, jei galėjai Spausdin
ti, ką norėdamas;jei galėjai 
laisvai keliauti viduje Ir į 
užsienį, Ir visų laisva nuo
savybė, -tai, sako, nėra tik - 
ra diktatūra. O pamėgink, 
sako, ką spausdinti Sovletl- 
joje,-tuoj atsidursi kalėjl - 
me. Taigi, diktatūra dtkta - 
turai nelygi. Tai kur yra gi 
tikroji diktatūra ?

Nelygu laisvė Ir nelygu 
diktatūra, daug, ypač pasau
linio mąsto įvykių tu,eilinis 
žmogelis, negali suprasti. 
Generolas Pattonihs, pas įžy
mėjęs 2-rame Pas.Kare, y- 
r a pasakęs, kuomet Vokietija 
besąlyginiai pasidavė, esą, 
duokite tiek tai benzino jo 
vadovaujamiems tankams, Ir 
jis nustums sovietus Iš jų 
užimtų 2-o karo metu te rl- 
torljų. Neužilgo buvo Insce
nizuota automobilio katas
trofa, kurioje jis buvo už- 

užsieniečių belaisvių, dar
bininkų Ir kt.

Taigi karo metu žuvo ne 
tik žydai, bet Ir milijonai 
įvairių tautų žmonių, neiš
skiriant nei amerikonų.

Čia skaitytojas gal pagal
vos, kam čia yra rašoma 
apie žydų kančias Ir jų kovą 
už ateitį, bei kerštą už žy
dus. Kiekvienas tautietis tu
ri ginti savo tautos garbę, 
kai kiti jai mėgina primesti 
kaltę Ir nebūtus dalykus.To
kie dalykai dedasi tarp lie
tuvių Ir žydų. Išlikę gyvi žy
dų autoriai, yra prira
šę daug atsiminimų knygų 
/ Leon Urrls, Nora Levin, 
Dav. Levin, Reltllnger Ir 
kt./, kur primetami kalti
nimai visai lietuvių tautai 
dėl padėjimo vokiečiams-na
ciams žydus šaudyti. Fak
tai rodo Ir kitaip, kad lietu
viai Išgelbėjo šimtus žydų 
gyvybių, padėdami nepapulti 
į geto, ar pabėgti Iš ten. GI 
pabėgusius žydus šelpė, 
maitino, dažnai patys staty- 

i darni savo gyvybę pavojun. 
Už slėpimą žydų daug lietu
vių buvo nacių sušaudyti. 
Teisybė, 1941 m. karo pra
džioje atsirado pavienių as
menų, kurie prisidėjo prie 
vokiečių specialių dalinių 
/E Insatz komandos "A", va
dovaujamos SS gen. Stahlec- 
ker/lr kartu su vokiečių ka
riais vykdė žydų naikinimą. 
Bet tai tik dalelė Iš 3 mU. 
gyventojų. Visa lietuvių tau
ta nėra už tai atsakinga Ir

negall būti pakaltinama. Žy
dų getus saugojo Ir tvarkė 
pačių žydų policija. JI net 
atrinkdavo kurie laivo veda
mi naikinimui. Tai ar kalta 
už tai visa žydų tauta ?

/Bus daugiau/.

APIE JACK SHARKEY
Buvęs pasaulio sunkaus 

svorio boksininkas Juozas 
Žukauskas - Jack Sharkey, 
dar yra garsinamas Ameri
kos sporto pasaulyje.

Toronto "Star" rašo, kad 
Jack Sharkey 1930 m. nu- 
boksavo vokietį boksininką 
Me.x Schmellng 15 - tame 
raunde Ir tapo sunkaus svo
rio pasaulio čempionu. Pa
žymima, kad Jack Sharkey 
yra "son of Lltnuanlan 1ml- 
grants, who started boxing 
In US navy In 1920".

J. Sharkey rungėsi su J. 
Dempsey 1927 m., kur pra
laimėjo. 1931 metais jis pa 
šaulio bokso čempioną pra
laimėjo Italui Prima Came
ra Ir savo bokso karjerą pa
baigė 1936 m. J. Žukaus
kas per savo boksininko kar
jerą susirinko apie Imli, 
dol. Dabar J. Žukauskas - 
Sharkey, 72 m. amžiaus, 
liuksusiniai gyve na kaip pen
sininkas Epplng, N.H. vieto
vėje. Jo visada mėgiamas 
sportas buvo žuvavtmas Ir 
medžiojimas. Tačiau dabar 
J.Shaikey parelškė’:"Aš da
bar medžioju tik su fotoka
mera. Aš labai myliu gyvu
lius". Ka.

muštas. Arba, kokia slap
tingoji ranka dirigavo JAV 
karams Korėjoje Ir Vletna
me, kad, nežiūrint mllžlnlŠ - 
kų Išlaidų, buvo nele Ista tų 
karų laimėti: nei Š.korėjie
čiai, nei Š. vietnamiečiai ne
galėjo nė Iš tolo lygintis su 
Vokietija Ir jų sąjungininkais, 
kurie juk daugiausia tų pačių 
JAV pastangomis buvo nu
galėti.

Arba, - renkant JAV pre
zidentą, kuris atrodė geres
nis: ar Ford’as, atidavęs vi
są užsienio politikos vedimą 
į Klsslnger’lo rankas, ar 
Carte r’Is,kuris buvo pasiun
tęs savo politinį patarėją 
Harlmaną į Maskvą dėl In
formacijų. Kaip sakoma , 
" ta pati panelė, tik kita suk
nelė". ..

Mažas vabalėlis, ta mūsų 
mieloji Lietuvėlė, Ir kaipgi 
ji galėjo atsispirti prieš 
stribus. Galima norėti tuos 
partizanus garbinti čia, gy
venant saugioje aplinkoje , 
galima garbinti Ir Kalantos 
susideginimą- bet ar atsi
rastų Iš tų karštų garbinto
jų bent vienas,kuris žengtų 
tų partizanų- savižudžių Ir 
Kalantos pėdomis.. .Gražiai 
kalbėti mes visi mokame.

Kaip atskirti, kur tikro
sios laisvės ribos Ir kur 
prasideda tikroji "bala"-vl- 
slškas palaidumas. Laisvė 
lytln lame gyve nlme, lais
vė kalboje, laisvė ve (kernuo
se/apgaulė Ir vagystė 1 vadi
nama vikrumu bei Išmintin
gumu, jei ne Iššifruota Ir ne-
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Lietuvos praeities ryšiai 
su Lenkija

ŽYMUS SKAITMUO - 70
Rašo L. Eimantas

Lenkiška ’’argumentacija".
* Mūsų Išeivijos spaudoje 
nemažai rašoma apie lletu-

• vlų - lenkų ryšius ar santy
kius praeityje. Privačiame 
gyvenime, jei kam tenka pa
sikalbėti čia su Išeivijos 
lenkais, tai daugumas jų 
Lietuvą laiko tik Lenkijos 
sudėtine dalimi - provlncl-

"ja. Savo "tėzes" lenkai pa
remia Istorijos eiga nuo Jo
gailos laikų Iki paskutinio 
Lietuvos-Lenkijos padalini
mo 1795 m. Girdi, jau nuo 
Jogailos laikų Lietuva liko 
Inkorporuota Lenkijos są- 

'statan visiems amžiams.
Šis Inkorporavimas atliktas 
pagal įvairias sutartis, ak
tus ar unijas, kurios pagal 
tarptautinę teisę tegalioja Ir 
dabar. Todėl,girdi,lenkams 
"Nepriklausoma Lietuva" 

‘tėra tik fikcija Ir lietuviai 
dėl savo nepriklausomybės 

‘žaidžia, kaip maži valkai... 
’ Ilgesnį laiką glllnausl į 
tikrus Istorinius faktus Ir 
įvykius Ir pilnai įsitikinau, 
kad visi mūsų aktai, sutar
tys, privilegijos ar pagaliau 

,rlr unija su Lenkija negalio
ja, nes viskas teisiškai pa
naikinta. Taigi mus su Len
kija niekas neriša.Pabandy
siu tai įrodyti.

Žvilgsnis praeitin
Didysis Lietuvos kuni

gaikštis Jogaila jau 1385 m. 
Krėvos pilyje padarėsu len
kais sutartį Ir tapo Lenki
jos karaliumi, bet kartu liko 
Ir Didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. 1385 m. buvęs tik 
paruošiamasis aktas.Tlkro- 
jl sutartis pasirašyt# 1387 
metais, tačiau jos origina
las ne Išlikęs. Todėl yra rlm- 
tųspėjlmų.kad Krėvos aktas 
yra falsifikuotas. Bet jei Iš- 
tlkro Krėvos aktas Ir buvo, 
tai jis 1392 m. Astra vos dva
re prie Lydos Vytauto Ir Jo
gailos nauja sutartimi buvo 
panaikintas. Po šios naujos 
sutarties santykiai su Len
kija likę neaiškūs, nors Jo
gaila Ir toliau liko Dldž.Lie
tu vos kunigaikščiu. Susita
ręs su Jogaila,Vytautas visą 
laiką stengėsi atsipalaiduoti 
nuo bet kurių ryšių su Len
kija Ir greitai tapo vienin

SPAUDOS
■

"Nepriklausoma Lietuva" 
Išeinanti Montreal yje kas 
savaitę ,ekonomiškai nestip
riai laikosi. JI reikalinga 
vlsokerlopos pagalbos,ypač, V, Skirgaila, V. Petraitis, 
finansinės. Montreallo kelių Aug.Kuolas, Julija Skrebu- 
tūkstančlų lietuvių bendruo- tėnienė ir kt.
menė dar labiau nustiptų lie- Balių at įdarė Aug. Kuolas , 
tuvybės baruose, jei neturėtų Išryškindamas baliau ruošl- 
savo laikraščio. mo tikslus. Jis vedė Ir jo

Tad dalis Toronto vlsuo- programą.
menės suruošė NL remti Meninę dalį atliko poetas 
•Spaudos vakarą lapkričio 13 rašytojas Antanas Gustaitis,
d. Lietuvių Namuose, Ml i- paskaltytiamas satyriškų, ko-

NL -vai suruošto spaudos vakaro išrinktoji karalaitė Loreta Delkute tarp J. $krebutenienės ir Pr. P aukštaičio ir abejose pusėse stovinčiu tėvu— O. irlr. Delkuį “ A tlaly no* šokėjai ir vienas svečių ^stalas. poto:Bubelia 
1976. XII. 1 ‘ 3psl.

teliu Lietuvos valdovu. Ta
čiau, netikėtai pralaimėjęs 
Vorkslos mūšį su totoriais, 
Vytautas, lenkų spiriamas, 
sudarė naują sutartį Vilniu
je 1401 m. Ir ryšiai su Len
kija buvo vėl užmegstl.Len
kai pripažino Vytautą sava
rankišku Lietuvos valdovu, 
bet tik Iki jo gyvos galvos. 
Tačiau lenkai bijojo Ir Vy
tauto savarankiškumo. Jie 
nuolat siūlė padaryti naują, 
tvirtą politinę uniją. Po ligų 
derybų Ir ginčų 1413 metais, 
tai yra, jau laimėjus Žal
girio mūšį, Horodlėje vėl 
pasirašyti trys nauji doku
mentai, kur Vytautas Ir Jo
gaila kalba apie Lietuvos Ir 
Lenkijos sąjungą. Lietuvos 
didikai gavo herbus Ir pri
siekė Jogailai Ir Vytautui. 
Harodlės akte Lietuva Ir 
Lenkija žymimos kaip lygaus 
rango valstybės, Lietuva Ir 
po Vytauto mirties lieka at
skira valstybė su atskiru 
valdovu.

Visos unijos su Lenkija 
nutraukiamos

Į savo viešpatavimo gals 
Vytautas jau buvo visai nuc 
nieko nepriklausomas valdo
vas. Jis Lucke panoro vai
nikuotis Lietuvos karaliumi, 
lenitai tam klastingai kliu
dė, tačiau netikėta Vytauto 
mirtis 1430 metais ryšių su 
Lenkija nenutraukė. Bet po 
Vytauto laidotuvių Lietuvos 
ponai didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu apšaukė Švitri
gailą Ir visas sutartis ar ak
tus su Lenkija nutraukė. 
Lietuva tapo atsipalaidavusi 
nuo bet kurių ryšių su Len
kija. Švitrigaila paprašė vo
kiečių Imperatoriaus atsto- 
‘vautl Vytautui skirtą kara
liaus vainiką. Imp. Zigman
tas greitai davė palankų at
sakymą.

Švitrigaila Lenkiją laikė 
vlsalsvetlma valstybe. Grei
tai kilo konfliktas dėl Pado- 
lės, kurią po Vytauto mir
ties užgrobė lenkų kuni
gaikščiai. Tuo laiku Vilniuje 
viešėjusį Jogailą, Švitrigai
la apsupo Ir pareikalavo 
grąžinti užgrobtas žemes. 
Spiriamas Jogaila įsakė Po
dolę užgrobusiam Bučacklul 
grąžinti lietuviams. Bet len- 
kųponal ėmėsi klastos. Pra

VAKARAS
daugo Menėje.

Baliui vadovavo specialus 
komitetas Iš keliolikos as
menų. Patį bailų pravedė 

sidėjo karas tarp Lietuvos 
Ir Lenkijos. Vėliau padary
tos dviejų metų paliaubos.

1432 metais lenkas Za
remba suorganizavo sąmoks
lą prieš Švitrigailą, kuris 
vos Išnešė kailį Ir pabėgo 
į Polocką. Lietuva lyg su
skilo į dvi dalis.Rytuose te
besilaikė Švitrigaila, gi Va
karų Lietuva buvo Vytauto 
brolio Žygimanto rankose. 
Lenkai su džiaugsmu parė
mė Žygimantą. Nauja su
tartis su Lenkija buvo pa
daryta 1432 m. Gardine. Žy
gimantas atsisakė Podolės, 
bet lenkai turėjo pripažinti 
Žygimantui Dldž. Lietuvos 
kunigaikščio titulą, ko jie 
niekad nebuvo pripažinę net 
Vytautui.

Bet 1440 m. kovo 2Odle- 
ną sąmokslininkai nužudė 
Žygimantą. Prasidėjo ne
ramumai. Atsirado net 4 pre
tendentai į sostą. Gal natū
raliausias įpėdinis buvo My- 
kolas.Žyglmanto sūnus. Švi
trigaila jau buvo susenęs 
Bet Žemaitijos didikai pa
sisakė už Jogailos sūnų Ka
zimierą, kurį Išsikvietė Lie
tuvon. Lenkų palydovų, at
lydėjusių Kazimierą, buvo 
daug. Tačiau lietuviai sku
biai velkė. Lenkams dar te
bemiegant, Vilniaus Kated
roje su visomis apeigomis 
didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu buvo /vienų lietu
vių/ apvainikuotas Kazimie
ras. Lenkai protestavo, py
ko, bet buvo prlve rstl Išva
žiuoti. Lietuva vėl visiškai 
atsiskyrė nuo Lenkijos. Ka
zimieras su ponųTaryba sa
varankiškai valdė Lietuvą 
Iki 1447 m. birželio 15 d., 
kada jį lenkai Išrinko savo 
karaliumi. Prieš Išvykda
mas Lenkijon, Kazimieras 
pasirašė Lietuvai prlsllegl- 
ją,kur aiškiai buvo nutrauk
tos visokios lenkų siūlomos 
"Inkorporacijos" - įjungi
mai ar prisijungimai prie 
Lenkijos. Lietuva liko ats
kira, lygiateisė valstybė, 
turinti tik politinių ryšių su 
Lenkija Iki Kazimiero gyvos 
galvos. Kazimieras, kaip 
Lenkijos karalius, pažadėjo 
grąžinti Lietuvai Podolę Ir 
Vollunę.

TORONTE
miškų eilėraščių,kuriuos jis 
sukūrė Iš lietuviško gyveni
mo neigiamybių Ir teigiamy
bių.

Publika Antaną Gustaitį 
šiltai priėmė.

Tautinių Š oklų Grupė At
žalynas, vadovaujamas S 11- 
vljos Ma-tlnkutės- Lepars- 
klenės, pašoko Suktinį,Ma
lūną, Aštuonytį Ir kt. nuotai
kingus šoklus. Grupė Iš virš 
30 asmenų, gerai sus įšokusi, 
publikai labai patiko, gavo

/Visuomenininkui Jurgiui Strazdui, 
perdengus septyniasdešimtuosius/

Skaičius 70- žymintis 
žmogaus amžių- ypatingai 
'nėra laukiamas. Tačiau, jo 
sulaukus, bevelk be Išimties 
juo džiaugiamasi. Džiaugia
si, lyg kokia Išimtimi prieš 
tuos,kurie jo nesulaukę , net 
Ir žymiai jaunesni, Iškeliau
ja žmogui gamtos skirtais ' 
keliais...

Visaip yra matuojama se
natvė, bet, berods, vis l am
žiaus ekspertai prieina vie
nos nuomonės, kad žmogus , 
sulaukęs 70 m. amžiaus, 
peržengia slenkstį į senatvę.

daug katučių.
Buvo pravesta loterija Iš 

suaukotų apie 50 fantų/ jų 
tarpe buvo skulpt. J . Dagio 
Ir V. Skrebutėno tapyti pa
veikslai/. Fantai buvo ver
tingi. Loterijai vadovavo J. 
Skrebutėnlenė, talkininkau
jant 7 kandidatėms į gra
žuoles, kušlos Ir platino bi
lietus svečių tarpe.

Spaudos Bailaus karalai
te buvo Išrinkta Loreta Del - 
kutė/ žymaus kontraktorlaus 
Ir LN dalininko duktė/, 
princese - J . Lukošiūtė / NL 
bendradarbio J. Lukošiaus 
duktė/.

Karūną karalaitei uždėjo 
J. Skrebutėnlene l asistuo
jant, NL redaktorius Pr. 
P aukštaitis, o V. Skirgaila 
įteikė Ontario prov. loterijos 
jos bilietą, kuriuo, jei laimė 
nuslšysos, galima laimėti 1 
milijoną dolerių. Du metus 
NL Spaudos bailaus kara - 
laite Išbuvo S Imanavičlūtė, 
KLBplrm. J . S Imanavlčlaus 
duktė.

J ulija Skrebutėnlenė va
dovavo Spaudos karalaitės 
rinkimams Ir įteikė laimė
jusiai Loretai Dllkutel rožių 
puokštę .

J. Lenauskas paruošė NL 
specialų kaspiną scenai pa
puošti, Kazys Bobelis pada - 
rė užrašą ant scenos. Jo 
brolis forografavo įdomes
nius bailaus momentus.

Prie Bailaus parengimo 
aktyviai prisidėjo J ūrų Š au- 
llų kuopos narės NL šėrus Ir 
prenumeratas platlndamos:

O. I ndrellenė Ir E.Ste - 
paltie nė. Bare talkininkavo : 
G. Urbonas, Kairys, Juzu- 
mas, Dambaras, Kulnis Ir kt.

Tenka pažymėt i,kad gra - 
žuoles rinko visi svečiai,ku
rių buvo virš 400. Gautas 
pelnas bus persiųstas NL 
le Idyklal.

I š Montreallo buvo atvy
kęs NL dabartinis redakto-
rlus Ir administratorius Pr. 
Paukštaltls, kuris neša visą 
naštą,kad laikraštis Išsilai
kytų.

Ukrainiečių orkestras bu
vo geras. Virš 400 svečių 
praleido laiką ge ’’oje nuotai
koje. Spaudai remti bailus 
pavyko geral-lr niekas netu
rėtų pavydėti. J. K.

Jurgis Strazdas kalba pagerbimo metu

Krėvė Mickevičius net yra 
pasakęs " atgyvenau savo 
amžių ir nuo dabar gyvensiu 
kitų amžiumi"... Žinoma, 
yra optimistinių Išslrelškl - 
mų, kaip kad neseniai yra 
pasakęs Montreallo Aušros 
Vartų klebonas J.Kubilius 
SJ, -" Jaučiuosi,kaip 39 m. 
amžiaus"...

Šiuo atveju, gražu žiūrėti 
į sukaktuvininką Jurgį Straz
dą, kuriam to skaitmens ne
sinorėtų talkinti. Jis, kaip 
buvo gražiai nuaugęs, taip Ir 
dabar toks-aukštas Ir tiesus 
kaip žvakė.Šalia Išvaizdos, 
dar reikia pridėti jo gerą 
sveikatą. Ja jis niekuomet 
nesiskundžia.Tai kodėl jam 
nedatęstl Iki šimtinės?Jur
gis Strazdas tam yra pilnai 
pasiruošęs. Jis negali gai
lėtis, kad permažal nuveikė 
visuomeninio darbo, kad ap
leido asmenišką gerbūvį.Ti
kime,kad Ir ateityje jo veik
la nesumažės, nes visur jis 
yra reikalingas; Jo charak
teris Ir nueito kelio prakti
ka lietuvybės veiklos baruo
se yra susilaukusi pagar
baus įvertinimo Ir pageida
vimo veikti toliau.

Toronto Lietuvių Namai, 
jeigu jie žinomi Ir už Kana
dos lietuvių veiklos ribų, tai 
to nuopelno nemaža dalis yra 
sukaktuvininko Jurgio Straz
do. Niekas negalėtų nugin
čyti, kad Toronte susiorga
nizavusio "Verslo" takai ne- 
atvedėprle šių dldžlųjųLle- 
tuvlų Namų. O kad šio vers
lo organizacijos įsteigimo 
Iniciatorius buvo sukaktuvi
ninkas, tai apie tai rašė šio 
laikraščio puslapiuose: 
..." 1949 m. kovo 27 d.To
ronte įvyko steigiamasis su
sirinkimas lietuvių versli
ninkų. . .. Iniciatorių vardu 
kalbėjo prekybos dlpl.mate- 
matlkas J. Strazdas, supa
žindino susirinkusius su 
steigiamos organizacijos 
uždaviniais Ir Iškėlė būtiną 
reikalą lietuviams emigra
cijoje kreipti dėmesį į ūkiš
kos gerovės reikalą. J. 
Strazdas perskaitė Iniciato
rių paruoštą steigiamos 
verslininkų sąjungos įstatų 

projektą"... Ir 1.1.
Įsisteigusi Verslininkų 

organizacija tučtuojau pra
dėjo projektuoti savų namų 
įsigijimą. Ir po dvlejųmetų 
juos Įsigijo.Iš jų IšaugoLle- 
tuvlų Namai, prieš kelias 
savaites atšventę 25 m.gy
vavimo sukaktį.

Suprantama, kad sukaktu
vininkui nesant dailininku, ar 
kitokiu meno kūrėju, jo nu
veiktus darbus sunku būtų. 
Išskaičiuoti arba net nus
verti. Bet, jei jis Lietuvoje 
buvo Pieno Centro Užsienio 
Prekybos skyriaus vedė
jo pareigose, arba, sovie
tams atėjus, pakviestas į 
VDU - to Fizikos-chemijos 
katedrą vyr.asistentu,tai jo 
nuveiktų darbų tikrai būtų 
galima nemažai priskaičiuo
ti.

Jurgis Strazdas gimė 1906 
m. Spalio 3 d. Maullųkm., 
Pagirio valsč., Ukmergės 
apskr; Baigė Ukmergės 
gimnaziją Ir 1934 m. VDU-to 
matematikos- gamtos fakul
tetą. Antrojo Pasaulinio Ka
ro metais, pasitraukiant nuo 
sovietinės okupacijos, jo 
nelaimei, Lietuvoje liko jo 
žmona su sūnum. Jo laimel- 
žmona prieš kelis metus at-* 
vyko pas jį į Toronto Ir lal-r 
mlngal abu kartu galės gra
šiai leisti auksinio amžiaus 
laiką, gražiai Įsikūrę Toron
to priemiestyje,Port Credit.

Jurgis Strazdas yra To
ronto Lietuvių Namų Valdy
bos pirmininkas. Jam,lap
kričio 21 d. Lietuvių Namuo
se buvo suruoštas gražus 70 
m. amžiaus sukakties paml" 
nėjlmas. Gauta daug sveiki
nimų žodžiu Ir raštu Iš Įvai
rių organizacijų ir pavienių 
asmenų. Taipgi, įteiktas 
adresas su dovanomls.PlnV- 
glnę dovaną jis padalino tarp
Atžalyno, Varpo choro Ii* 
Mc.lronlo Šeštadieninės Mo
kyklos.

.Ji
Prie sveikinimų prisijun

gia Ir NL laikraštis bei lei
dėjai. Sukaktuvini nitas vi
suomet buvo Ir laikraščio 
artimas bičiulis bei rėmėjas.

Pr. Paukštaltls
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KULTŪRINIS
IŠ: Stasys- D ž l u g a s

T ĖVIŠK Ė L ĖJĘ

ŽIEMOS PASAKA

NEKVIESTA, GRUBI VIEŠNELĖ, 
RŪSTŲ ŽODĮ TARS.
PRIE KELIŲ.BERŽAI, ŽILVIČIAI 
ŠAKELES NUKARS.

IR IŠSKRIS MARGI PAUKŠTELIAI
IŠ TĖVŲ ŠALIES,
IR BALTASIS DOBILIUKAS 
JAU NEBEŽYDĖS.

NEBEBUS JAU VASARĖLĖS,
NEI PUIKIŲ GĖLIŲ, 
NETIRLIUOS JAU PIEMENĖLIS 
PIEVOJ RAGELIU. \

VIEŠPATAUS TIK ŽIEMUŽĖLĖ
PIKTAS VĖJAS KAUKS,
O VAIKŲ BŪRIAI KELELIAIS 
MOKYKL ĖL ĖN TRAUKS.

JONELIS TINGINYS

LAIKRODĖLIS TUK -TUK -TUK 
KALBA Į TA VE, JONIUK ’. 
BĖGA LAIKAS. AŠTUNTA. 
O DIENELĖ - NEŠVENTA.

PRE LOVE L ĖS IŠDIDUS, 
SUKINĖDAMAS ŪSUS, 
JUOKIAS KATINAS RAINYS, 
KAD JONELIS -TINGINYS.

O ŠUNELIS: -AU-AU-AU - 
DAR KIEMELY NEMATAU ’. 
KELK,JONELI, NEMIEGOK 
IR SU TINGINIU KOVOK ’.

-DEBESĖLI,PAKLAUSYK ’. - 
KALBA SAULĖ, - TIK NEPYK’. 
DUOK MAN KELIĄ, NES SKUBU, 
ARBA GELBĖKIM ABU:

TAS JONELIS MIEGA DAR, 
KAIP PRIKELTI JĮ DABAR ? 
’’TINGINYS", VISI GALVOS, 
KAI MOKYKLON PAVĖLUOS ’....

Lietuviškos Knygos Klubas 
Išleido antrąją laidą Sta - 
s lo Dž lugo TE VISK ĖL ĖJĘ .

VILKAS IR SIUVĖJA

LENKTYNĖS

ŠUOLIS VENAS', DU IR TRYS, - 
ŠOKA KATINAS RAINYS.
PER TVORELĘ TAIP VIKRIAI, 
STEBISI NET JO DRAUGAI.

AU, AU, AU - DABAR TAI AŠ, - 
GREITOS KOJOS MANE NEŠ.
PRO ŽOLELĘ PAKELĖS 
UODEGĖLĖ TIK MIRGĖS ’.

- NA, IR AŠ NESURIŠTA - 
PAMĖGINS SPORTUOT VIŠTA. 
NUO LAKTELĖS, IŠ AUKŠTAI, 
SKRENDA JI PER KIEMĄ,ŠTAI *

O DABAR MĖGINS GAIDYS, 
SĄŠLAVYNO KARVEDYS. 
PLEST,PAPLEST-KA-KA-RE-KŪ - 
NEPAVYS ŠIMTAI VAIKŲ.

AŠ TAIP PAT MĖGINT GALIU ’. - 
ŠAUKIA MIKAS SU ALIU.
KAS GREITESNIS, l TAS LAIMĖS, 
TIK, VYRUČIAI, IŠTVERMĖS’.

Iliustravo Vl.Stančtkaltė , 
spausdino Draugo spaustu
vė.

vėją Ir sud-askytl. Taip ir padarė- pasileido visi vytis siu 
vėją. O jis apsižvalgė ir bematant atsidūrė eglės viršūnėje 
Subėgo vilkai prie eglės Ir tariasi,kaip prilipti. Vienas vil
kas Ir sako:

-Palauk, vist tiek neištrūks. S-tok tUjbeuodegljĮ apačią , 
o mes sulipsime vienas ant kito Ir jį pasieksime}

Siuvėjas Išgirdęs labai persigando. Matydamas,kaip 
vilkai lipa vis artyn,surtko:

-Na,lipkit,lipkit,kam klius,kam nekilus,© tam vilkui be- 
uodegiaul tikrai kilus’.

Beuodegis Išgirdęs tuos žodžius tik nėrė Iš apačios Ir 
nudūmė. Visi bllkal nuburbėjo žemėn. Daug jų užsimušė , 
o kiti Į girią nudūmė. Siuvėjas nulipo nuo eglės l- laimin 
gai nukeliavo savo keliais.

/Lietuvių pasaka/ parinko BN

E GLUT ĖS-vatkų laikraštėlio sukaktuvių koncerte dalyvavo: 
Rytas Babickas, akomponlato r lūs, sol. Gina Čapkausklenė Ir 
Vytautas Puškorlus,pianistas.Seselė Ignė, -sv viešnia Iš 
Toronto. y
1OOO DOLERIŲ PREMIJA UŽ DAILŲ

Čiurlionio Galerijos, Ine. Direktorių Taryba nutarė už 
geriausią lietuvio dailininko kūrinį tautine tema skirti 
$ 1OOO premiją.

Kūrinys bus atrinktas birželio mėn.parodoje . Smulkes
nės žinios bus praneštos vėliau.

TAI TAU IR LENKTYNĖS

BĖK ŠALIN, RIMULI, 
BĖK ŠALIN, KASTYTI, 
NORIU AŠ PAKALNĖN 
VĖJĄ PASIVYTI.

IR NUDŪMĖ ROGĖS, 
NUŠVILPĖ , KIEK GALT, 
O VĖJELIS ŠAUKIA: 
PASITRAUK Į ŠALĮ ’.

TAI TAU IR LENKTYNĖS ’. 
BUČIAU JAS LAIMĖJUS, 
BET Į GILIĄ_ PUSNĮ 
PŪKŠT’. ĮSTŪMĖ VĖJAS.

E.io siuvėjas per mišką Ir sutiko alkaną vilką. Vilkas 
jam tarė:

- Dabar gulk, aš tave suėsiu *.
Siuvėjas pradėjo prašyti Ir Įkalbinėti, kad jis Į vilko pil

vą netilpsląs. Vilkas liepė paimti matą Ir pamatuoti. Be - 
matuodamas siuvėjas kapt Ir nutvėrė vilką už uodegos.Nu
tvėręs apsivyniojo apie ranką, Išsitraukė laidynę Ir ėmė 
duoti ja vilkui per nugarą,per šonus Ir kur tik pakliuvo 
Vilkas kaukė, staugė, šokinėjo, bet niekaip Ištrūkti negalė
jo Matydamas,kad šitaip jĮ gali pribaigti, pradėjo vilkas 
prašyti siuvėją:

-Palauk, gerasal žmogau, jeigu tau mano uodega reikalin
ga, tai pasiimk ją sau,tik paleisk mane gyvą; aš tau nieko 
nebe darys lu’.

Siuvėjas pasiėmė žirkles, čIrkšt, nukirpo vilkui uode - 
gą Ir paleido.

Vilkas nubėgo į girią, balsiai sustaugė Ir sušaukė vilkų 
tarybą. Beuodegis pasakojo ,kalp jį siuvėjas Išjuokė, pri
kūlė Ir uodegą nuplovė. Visi vilkai nutarė bėgti,pavyti siu

NAUJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA

Prano Čepėno Naujųjų Laikų Lietuvos Istorijos I-asls 
tomas - 19 amž.pabaiga Ir 20 amžiaus pradžia Iki Pirmo
jo Pasaulinio Karo- baigiamas spausdinti Mykolo Morkū - 
no spaustuvėje, Chicagoje.

Jau yra parašytas bei rengiamas spaudai Ir antrasis 
šios Istprljos tomas,kuris apims laikotarpį nuo pirmojo 
Pasaulinio Karo pradžios Ilgi 1920 m. pabaigos. Trety
sis tomas bus skirtas nepriklausomos Lietuvos gyvenimui 
Ugi 1940 metų.

Istoriją leidžia dr.Kazio Griniaus Fondas- 2523 West, 
69th Street, Chicago, III., 60629.

Pirmasis tomas bus apie 500 psl.,lr Iš anksto užsisa
kiusiems kalnuos $ 12.00, vėliau- $15.00.

Užsisakyti šiuo adresu: J.Urbells,1649 No.Broadway , 
Melrose Park, Hl., 60160, tel:/312/ FI 4-9033.

PAŽINKIME PRAEITI /
GYVENIMAS ŠARVUOČIŲ RINKTINĖJE

Bal. Brazdžionis

/

NOBELIO LAUREATAS A.SOLŽENYCIN’AS RA?O APIE 

PABALTIECIŲ. trėmimus

ARCHIPELAGO GULAGE

/pabaiga/

Atstatant Lietuvos laisvę, organizuojant jos karluo - 
menę, šalia techniško paruošimo, nebuvo užmirštos do - 
rovlnės Ir švietimo sritys. Mūsų kariai,kaip savanorlab 
kūrėjal, dauguma buvo katalikai. Todėl buvo rūpinamasi, 
kad būtų kapelionai ir švietimo vadovai net Ir fronto lini
jose, kovojant keletą metų su trimis priešais. Karluome - 
nės vadai giliai suprato,kad kario religingumas, dorini - 
mas Ir jo švietimas, turi eItl kartu su gyvenimu. Todėl ne 
tik katalikai, bet Ir kitų tautybių kariai turėjorogos atlikti 
savo tikėjimo ape Igas. Nors šarvuotįninkal,kitos karo 
technikos dalys, ryšininkai, buvo Išblaškyti po kitus pulkus, 
tačiau visi turėjo progos Išpažinti savo tikėjimą Ir būti 
sąmoningu lletuvlu-krlkščlonlu.

Kariuomenės kapelionai turėjo etatinį karininko laips
nį su savo teisėmis Ir pareigomis. Pirmuoju karo tech - 
irfkos dailų kapelionu, pagal įsakymą,buvo paskirtas kun . 
Augustinas Valtlekaltls, rugsėjo 21 d.,1921 m. Jo uždavl - 
nys buvo aptarnauti Karo Techąlkos Valdybą, Inžinerijos 
pulką, auto batai, .elektros batai.; geležinkelių batall- 
joną. Kiti pulkai turėjo savo kapelionus jau ankščiau.Kai 
Radviliškyje susigrupavo 2 Inžinerijos batai i jonas, gele - 
žlnkellų Ir šarvuočių rinktinė, iš Kaunolvykdavo technl - 
kos dailų kapelionas, o paskui jau buvo nuolat kun. N. Čės- 
na, išbuvęs Iki užeinant bolševikams 1940 m.

Kapelionai turėjo daug darbo. Be dvasinio aptarnavi
mo, jie dar dėstydavo daliniuose kariams apie krlkščlo - 
nlo pareigas, žmogaus kilmę, tikslą, žmogaus sąžinę Ir kar 
rlo dorovingumą,maldos reikšmę. Jų pareiga buvo Išmo
kyti karius Ištikimybės tautai,tikybai Ir visuomenei. Karo 
tarnybos metu kariai gaudavo 24 vai. religijos pamokų, o 
mokomose kuopose Iki 12 pamokų. Juk Iš pradžių.susirin
kę Iš įvairių vietų ir Įvairaus IšsUavlnlmo kariai nevieno
dai suprato dvasinės stiprybės svarbą karo lauke.Tuo me
tu kapelionai atlikdavo dažnai Ir švietimo pareigas Ir tik; 
4 p si. *

vėliau susidarė švietimo Karinė Taryba.
Liko mieli prisiminimai...

Kai Radviliškyje įsikūrė Šarvuočių Rinktinė Ir kitos 
dalys,tai pulkais sekmadienio ankstybom valandom žygluo- 
davom Į seną medinę bažnyčią pamaldom. Teko ten Išgy - 
ventl pusantrų metų. Atsimenu,kai vedami orkestro , 
Ir priekyje žygiuojant švietimo vad. kpt.Ambrazlūnul , 
eidavom tyliai, bažnyčioje giedodavom, orkestras groda- 
vo, klausydavomės kapeliono reikšmingų pamokslų.Po pa
maldų, jau kartais Išėję Iš miesto, užtraukdavom dainą.Po 
to- skanūs pusryčiai...

Ms.no laimei buvau Ir Ryšių Batalione,Kaune 6 mėne
sius radijo Icuopoj.Tada priklausiau ats. pik. Mykolo Llu - 
bersklo chorui,kuris Šančių bažnyčioj pamaldų metu gle - 
dodavo. Kartais giedodavo Ir Šančių šaulių rinktinės miš
rus choras. Dabar tos Šančių Įgulos bažnyčios seniai ne - 
bėra, okupantas ją nugriovė. O klek brangių momentų jo
je pergyventa. Įvairūs minėjimai,pagerbimai žuvusiųjų . 
Negalima užmiršti Ir čia vykusių jaunų kare Ivlų priešai - 
kų. Tos priesaikos vaizdas būdavo labai Iškilmingas.Va
dai atlydėdavo Į bažnyčią,pamaldose grodavo orkestras Ir 
vargonai,gilūs pamokslo žodžiai. Kitomis progomls-Ka - 
lėdų, Velykų švenčių metu sekėme savomis tradicijomis . 
Todėl, religinio, dorovinio auklėjimo tąsa ugdė karių mo
ralę, padedant būti geru kariu.

Ak,kaip kartais skauda širdis,kad Lietuvoje jau tiek 
metų nebėra laisvės Jatkotarplo karių, dainų , giesmių. Nu
tilęs Laisvės Varpas, atkeliavęs Iš Amerikos,seniai Iš - 
draskytas Nežinomo Karlo paminklas, Išniekintos švento
vės. Tūkstančiai karių Iškeliavo kovose už laisvę Į Sibirą 
Ir tik maža dalelė Išvydome laisvą pasaulį. Tikiu, ateis 
diena ,kad Lietuva ne vergaus Ir Gedimino kalne plevšsuos 
mūsų lalsvųvėllava.

/bus daugiau/

Šalia operacijų padėjėjo kambarys. Ir ten jĮ šaukia . 
Ten pavilios jį geresniu darbu Ir pagrąslns atskirti jo 
vlenlntėlę dukrą nuo šeimos Ir Išsiųsti Į Arktiką.

Ir ko jie negali ? Kokiam veiksmui jų rankas sulaiky
davo sąžinė ?

Štai uždavinys: sekti kokį asmenį. Rinkti medžiagą jo 
Įkalinimui.

Komendantūros r seržantui Įeinant Į trlobą visi spec- 
perkeltlejl, neišskiriant nė pagyvenusių moterų, turi at - 
s įstoti. Be leidimo atsisėsti negalima.

Ar nesuprato skaitytojas, kad visi specperkeltleji nu
stojo te Is lų ?

O, ne, ne’. Jiems buvo paliktos visos pilietinės teisės. 
Iš jų neatėmė pasų. Jie nenustojo teisių viešam,bendram 
Ir slaptam balsavimui. Koks šviesus Ir aukštas momen - 
tas- Iš kelių kandidatų Išbraukti visus, Išskyrus savo pasi
rinktąjį. Ir paskolos lakštams pirkti buvo leista pasirašy
ti /prisiminkime komunisto Dlakovo kankinimus lageryje/. 
Kada laisvi, burbą Ir atsisaką kolchozlnlnkal vos po 50 rh 
tedavė, Iš estų Išspausdavo po 4OO;’’Jūs turtingi.Kas ne
pasirašys- neperduosIme siuntinių. Išsiųsime dar toliau Į 
šiaurę".

O, kaip skaudu*. Ir vėl, Ir vėl tas pats.Rodosi,ŠĮ sky
rių pradėjome kuo tal-nauju: ne stovjkla, bet trėmimu. At
rodo ta daŲ kažkuo nauju pradėjome: ne tremtiniais, bet 
spe epe rke Ita Is lals.

Ir viskas nuėjo Į tą patį.
Ar reikalinga Ir klek dar reikalinga dabar Ir dar, Ir 

dar pasakoti apie anuos,kitus Ir dar kitokius trėmimo ra
jonus? Ne apie tas vietas? Ne apie tuos metus ? Ne apie 
tas tautas ?

O ,katp gi ? /Iš rusų kalbos paruošė la/

NEPRIKLAUSOMA LIETUvs
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FILMU R^SALHXJE* Algirdas Gustaitis

LIETUVIS PAIŠYTŲ FILMŲ PRADININKAS -
- JUO PASEKĖ WALT DISNEY IR KITI. .

Geriausieji pasaulyje pai
šyti filmai yra pagaminti 
Walt Disney, genialaus 
amerikiečio. Tie filmai 
/kartūnai/ yra laikomi pa
vyzdžiu, kaip tokios rūšies 
"judomus paveikslus" pa
rengti. Paskutiniu laiku at-, 
slranda daug Įvairių kitokios 
rūšies paišytų filmukų, bet. 
jie neprilygsta Walt Disney 
filmų studijos pagamintiems.

Wal Disney paišytus fil
mus pradėjo gaminti 192?. m. 
Ir jie, palyginus su paskiau
siais /Clndarela, 1950 m., 
Alice In the Wonderland. 
1952 m. Ir kt./ tebuvo ke
vale bslkrapštantfe ji.

Skelbiama, kad lie t u vis 
i Vladas Starevlčlus 1908- 

1909 metais Kaune pradėjo 
rūpintis lėlių filmų gamyba. 
Tuo jis būtų /yra/ pirmas 
kartūninių filmų sumanyto
jas. Tuo sumanymu gerokai 
vėliau pasinaudojo Walt, 
Disney Ir kiti. /Taip rašė 
kino režlsorlus V.Mikalaus
kas "Tėvynės Balse" Nr. 55 
/223/, 1959 m./

Amerikos lietuvis Ra- 
člūnas 1909 metais pradė
jęs filmuoti Įvairius Lietu
vos vaizdus, tuos filmus ro
dydavęs ne tik Amerikos 
lietuviams, bet ir dideliuose 
Amerikos kino teatruose. 
Ten pat skelbiama, kad 
Amerikos lietuvis Lukšys., 
1919 metais, iš lenkų nusi
pirkęs filmą "Genovaitė", 
padarė lietuviškus užrašus 
Ir rodė lietuviams. Ameri
kos lietuviai Lukšys ir Kru
čas atvažiuodavę Į Lietuvą 
filmuoti Ir filmų rodyti.

1909 metais Kaune, buv. 
Laisvės Alejos nr. 53 buvę 
rodomi Italų filmai, atvežti 
Įš Varšuvos. 1911 m. Lietu
voje pasirodęs "garsinis fil
mas ", kuriam garsai buvę 
įrašyti plokštelėse, bet gar
sas būdavęs tolis balsus,kad 
žiūrovai parelkalaairvę 
"garsus" išjungti.

Kun. Juozas Miliauskas
JAV, 1917 m. pagaminęs Pride, Dangerous E x lie,The’ 
filmą pagal savo rankraštį One That Got Away. Yra 
,/žinutė iš "Draugo" Nr. 78 vaidinęs televizijos filmuo- 
1965. IV. 2 d./. Tuo reikalu se,talkinęs 'Radio Europa"., 
reikia daugiau duomenų.Kas "NL" Nr. 3 /1O27/, 1967., 
žinote, malonėkite paskelb- 1.18 d. paskelbė llges- 
tl. nĮ straipsnį apie JurgĮ Ml-

Klek metų lietuviškam f 11- kelaitĮ - George Mikeli, su 
maJj ” Argentinos Lietuvių J° nuotrauka. Jo tėvai ir du 
Balsas" Nr.1352, 1969. VIII, broliai gyvena Melbourne ir 
14 d. žinutėje: Lietuviškam dar vienas brolis Čikagoje, 
filmui 60 metų, rašė; " An- Melbourne televizija tu- 
tanas Račiūnas, gimęs Ša- rėjo su juo pusvalandžio pa
ktų apskrityje,Sintautų vals- atkalbėjimą, išvardindama 
čluje, Ragožių kaime 1878 jo svarbesnius, jau be mu
metals, Jaunystėje emigravo 3h suminėtusf filmus : The 
Į JAV, ten išmoko fotog-a- Guns of Navarone, The Pas- 
favlmo Ir filmavimo mano sword Is Courage, Mister 
Ir Įslgyjęs reikiamus apa- Submarine,The Great Esca- 
ratus, 1909 metais atvykęs I». The Victors, Operation 
Į Lietuvą, pagamino pirmu- Crossbow, Where The 
tintus lietuviškus filmus. Spies are, Spy who came in 
Juos rodė Amerikoje, o from the cold.
Amerikoje nufilmuotus rodė Naujausi 1966 metais pa- 
Lletuvoja. gaminti su juo filmai buvo:

Rodydamas Lietuvą Ame- I Prodonl del Sahara, Sabi- 
' rikoje, su savimi pasikvies - na« T*16 Double Men. Pa- 

da vo J. Danielių, kuris pa- grindines roles vaidina: 
». sakydavo patriotines kalbas. Highway to Battle, The Prl-

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

NAIKINTI TAVE PAT|, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Įieht 
yjlkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambinai 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

1914 metais Račiūnas ve
dė JAV gimusią Elzbietą 
Baltuškaitę, dainos meno 
mokinę, kuri talkininkavo 
savo vyro gastrolėse.

Pradėjus filmuoti Kazi
mierui Motuzui Ir kitiems, 
Račiūnas perėjo dirbti Vie
nybės redakcljon ir mirė 
skurde 1956 metais

Kas turi daugiau duomenų 
apie senuosius lietuvių fil
mu?, jų pirmuosius darbuo
tojus ?

Johnny Unitas prade da da
lyvauti filmuose. Žymus is 
JAV sportininkas Johnny 
Unitas / lietuviškai Jonas 
Jonaitis /yra matomas 1976 
metais Išleistame Walt Dis
ney filme "Gus". Tai yra 
linksmas filmas apie sportą, 
kur pagrindiniu "artistu" 
yra asilas Iš Jugoslavijos, 
vardu "Gus". Filmas malo
nus pasižiūrėti Ir Jonaitis 
/Unitas/ vaidina radio ko
mentatorių.

Vieną sportininką tame 
filme vaidina Diek Butkus, 
labai stambaus sudėjimo ar
tistas.

Lietuvis, filmų nk t or lūs., 
Jurgis Mikola lt is - George 
Mikeli. Tokia antrašte pa
puošta "Draugo" žinutė 
I960.IV.9 d. Skaitome ; jis 
Vasario 16 proga Londone 
skaitė angliškai ir lietuviš
kai rašytojų kūrinius lietu
vių suruoštame minėjime. 
Būdamas 11 metų, su tėvais 
pasitraukė iš okupuojamos 
Lietuvos. Dirbdamas Olden- 
burgo Valstybiniame Dramos 
Teatre, studijavo valdybą. 
1949 m. su tėvais emigravo 
Į Australiją. Po A’astrai i ją 
važinėjant garsiam anglų 
Old Vie teatrui,prie jo pri
tapo ir J.Mlkelattls.1957’ m. 
atvyko Į Londoną ir Įsijungė 
Į filmų pasaulį. Vaidino fil
muose : Jackpot, Beyond the 
Curtain, Sea of Sand, Ope
ration Bullshine, Long Dis
tance, Kill Her Gentle,Whir
pool, Carve Her Name With 

mltlves, The Gentle Terror, 
Dateline Diamonds, The 
Egyptian Doctor. Yra vaidi
nęs visoje eilėje filmų tele
vizijai. Be Irute vaidino Ber- 
nardShow dramoje The Mil
lionairess.

Jurgis Mtkelaltls gerai 
kalba lietuviškai, o taip pat 
Ir vokiškai, Itališkai, rus Iš- f 
kai, aišku Ir angliškai. Jis 
atrodo labai lietuviškai, 
šiaurietiško tipo, maždaug 
6 pėdų aukščio, šviesių plau
kų, mėlynakis. Labai nuo
širdus, kalba atsargiai. Ak
toriumi norėjo būti nuo ma
žens.

Laikraštyje skaitome to
liau; " Buvo paklaustas, ką 
galėtų palinkėti jaunosios 
kartos išeiviams lietu
viams ?Čla Jurgis susimąs
tė ir po valandėlės tarė; jei 
Įdedi širdį, turi pasiryžimą, 
niekada ne nusivilsi Ir lai
mėsi. Aš sakysiu iš savo pa
tirties - turėjau daug nepa
sisekimų, bet niekada nepa
lūžau. Linkiu lietuviams, 
visada stovėti ant savo kojų, 
siekti visoj pilnumoj pasi
reikšti kaip žmogui, pasida
ryti sau žmogumi". Užsimi
nė ir paklausė apie Lietuvą.

"Europos Lietuvis" Nr.7 
1974.11.12 d. paskelbė per 
dvi skiltis straipsni ir nuot- 
rauką apie George Mikeli ir 
Julie Andrews filmą "Tite 
Tamarind Seed". Savaitraš
tis rašo, kad Jurgis Mtke
laltls gimė Batakiuose,Tau
ragės apskr. , Lietuvoje^ Yra 
vaidinęs su tokiais garsiais 
artistais kaip Steve 
McQueen,Yul Brynne r, Alaln 
Delon, Burt Lancester, Pa ui 
Shof leld, A nthony Quayle .Ju
lie Andrews, Omar Sharif 
ir kt.

Sir John Gielgud broils 
dalyvavo 1831 metų sukilime 
jrleš rusus . " Sandara " _ 
Nr. 27, 1961.VII.3 d. rašo,” 
kad Sir John Guelgud kilęs Iš 
lietuvių Ir kad jam vai
dinant Snakespearo veikale 
"Hamlet", viename teatro 
žurnale buvo paskelbta trum
pa Glelgudo biografija. 
Joje pasakyta, kad Glelgu- 
das, tai sena lietuvių šeima. 
Lietuvių kariuomenės gene
rolas Antanas Glelgudas lai
ke 1831 metų sukilimo’prieš 
rusus tapo nušautas, o jo 
brolis Jonas /1796-1877/ po 
sukilimo apsigyveno Angli
joje. Pastarojo sūnus Ado
mas pradžioje buvo moky
tojas, o paskiau dirbo karo 
minister įjoję. P agarsėjęs 

'visame pasaulyje Sir John 
Gielgud, gimęs 1904 metais, 
yra anojo Adomo Glelgudo 
anūkas.

Kas žino apie Uną Baye ? 
Rašinėlyje -Kitais žo
džiais - tūlas Ipolitas kartą 
"Naujienose" rašė: "Kaune 
ėjęs žurnalas Židinys /Nr. 
12,1930/ pasakojo,kad prieš 
porą metų Paryžiaus teatrų 
gyvenime sužibo naujas 
MLss Una Baye .vardas.. 
Žurnalas La Rampe blrž. 
nr. pasipuošė dideliu spal
votu artistės gražuolės pa
veikslu su parašu:Miss Una 
Bays triumfuoja teatre Fe- 
mlna amerikietiškoje kome
dijoje By Candle Light. Čia 
ji vaidina vyriausią rolę. Una

C F M B
Baye yra lietuvaitė - dauge- turį /turtingieji/ne šio jo šll-

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTR'ADIENĮ NUO 11,30 iki 12 vol nakties

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. 5tonS m». 1053 Albancl C,.. Ojvtrnoy, P.O. TEL. 649*8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

636 EAST

PI BEISII ING COM PAN Y 
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE UTHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
B R O A D W A Y • S O U T H BOSTON. MASS. 02127

llul kauniečių gerai pažįsta
ma U. Gralčlūnlenė-Babtc- 
kaltė" / buvusi "Naujienų" 
raštinės darbininkė - "N" 
"N" red./

Kur ji yra šiandie n?/Lie
tuvoje .Pernai atsiuntė "pre- 
zentą" re dak t o r i u i-”N" 
Red./.

Gnl kas turi jos nuotraukų 
ir galėtų parašyti apie jos 
buvusią filminę veiklą.

Tai buvo seniau. Neužra
šius, nepaskelbus knygose 
yra labai sunku susigaudyti. 
Pagalvoju, Įdomius kelionių 
atsiminimus rašo Vladas 
Raščlauskas, apkeliavęs visą 
pasaulį. Kodėl neišleidžia 
jis savo kelionių knygų Ir 
filmo ? Pasikvietus filma
vimo specialistus, jie viską 
sudėstytų taip, kad būtų ma
lonu pasižiūrėti. Taip nesu
tvarkius, viskas išslbarstys 
nesugaudomai. Bus žala lie
tuvių tautai. Per ilgas lau
kimas Ir baiminimasis Įdėti 
pinigų knygos ar knygų iš
leidimą, gali viską nesugrą
žinamai sunaikint i.

Sis tas apie kojines 
Jonas Buteika

Prieš penktus tūkstančius 
metų antkojų nešiota kažkas 
panašaus Į šiandienines ko- 
jlnes ir jokia žmogaus kūno 
dalis nepergyveno taip radi
kalių pakeitimų, kaip koji
nė, vadinama lotynų kalboje 
"calcls".

Jei tikėli kojinių moky— 
tiesiems -kojinių lopšys yra 
Egiptas. A-cheologal tenai 
atrado kojinę, kurios, kaip 
buvo manyta, atsiradimas 
galėjo būti prieš 3000 me
tų prieš mūsų erą. Taigi, 
bendrai imant, jau apie 5000 
metų kai žmonių giminė rū
pinasi kojų apavu ir naudo
jasi kojinėmis.

Ne tik egiptiečiai, bet ir 
persai ir Krėtos gyventojai 
500 metais prieš mūsų erą 
savo kojas dengė kojinėmis. 
iš garsaus Tacito sužinom, 
jog germanai, kad apsaugo
jus kojas nuo kenksmingų 
gyvačių, kitų šliužų ar lau
kinių žvėrių ir vabzdžių 
Įkandimo, savo kojas iki ke
lių apsupdavo kailių arba 
odos juostomis. Tuo būdu 
lok iena gali būti laikoma 
šiandieninių nailonų pirmta
kė.

Kas, jei ne moteris, yra 
visokio apsirengimo srityje 
naujovių išradingiausia iš
radėja. Nieko tad nėra ste
bėtino, kad minėtos vokiš
kos odinės juostelės netru
kus pas įrodė ant Romos mat
ronų kojų. Romėnai nenorė
jo apsileisti ir taipgi pradė
jo blntuoll sau kojas odinėm 
juostelėm.Raišpėdės /Panty 
Hose/, tai būtinas patobuli
nimas šiandieninių minl-sl- 
jonėllų, populiarūs buvo Ro
moje jau ankstyvajame vi
dų rm a žiu je. Vadinta juos la
bai poetiškai - kojiniai bal
tiniai. Daugelis ano meto 
trubadūrų, aprengtų tokiais 
"ralstopals", labiau skai
čiavo /tikėjosi/ veiklą efek
tyviai vaizduojama blauzdų 
apvalia forma, negu savo 
balso grožiu.

• Renesanso epochoje,pasl-

! WANT TO 
DISPEL ANY NOTION 
TMAT..ARRGW.. 
INFLATION MAS 
BEEN WRESTLED 
TO THE GROUND.

Macpherson, The Toronto Star

klnes kojines, kurtas palai
kydavo aukso kojaraiščiais, 
juostelėmis, papuošto
mis brangakmeniais. Tai 
buvo vienas ano meto vyriš
kos mados kanonas. Savaime 
aišku, moterys neatsilikda
vo. Anglų karalienė Elžbie
ta 1—ji kadaise gavo dovaną 
rūmlškės damos, lady Mon
tague, pirmąją porą kojinių. 
Dovana karalienei taip pati
ko, kad dovanojusią gausiai 
atlygino rūmlškom privile
gijom i

Romantiškoji pradžia bu
vo pirmos los kojinėm megz
ti mašinos išradimo prie
žastis. Panašu, kad išradė
jui pagalbon atėjo pats mei
lės dievaitis Amor's. XVII 
amžiaus pradžioje vienas 
Cambridge jaunuolis Įsimy
lėjo beturtę metgaltę, vir
balais me zguslą kojine s par
davimui. Jaunikaitis ilgai 
galvojo, kaip savo būsimai 
žmonai finansiniai padėti, 
kol ... išgalvojo pirmąją 
mezgimo mašiną. Jis vadi
nosi William Lee.

Vėlesniais laikais pradė
ta nešioti /avėti/ spalvo
tas kojines, panašias Į šian
dienines. Prancūzijoje at
sirado "bas de laine" arba 
vilnonės kojinės ir taip 
praktiškos nešioti, kad pa
vadintos "taupumo kojinė
mis". Iš čia ir kilo kalba 
apie pinigų kojinėje laiky
mą. Kojų dangos Istorija 
nebūtų pilna, jeigu nepaml- 

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paveretų lietuvių laisvę, 

neimamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chica >oje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. __  $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
__ $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo- 
M __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St.,

Chicago, 111. 60608
į—į siunčiu  ............. — dob Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
į—| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS -..................... ..........................................
ADRESAS ................... .................................................................... ...

nėtume garsiųjų asmenų,tu
rėjusių kokių nors "kojinių 
hobby."

Garsus prancūzų filoso
fas Wolte ris, būdamas Poc- 
dame Fridricho Didžiojo rū
muose /dvare/, laisvalai
kiu. .. virbalais mezgė koji
nes. Taipgi garsioji Lady 
Hamilton, buvo žinoma, kaip 
dideliais kiekiais kojinių su
pirkinėtoja. . .kreditan. Dau
gybė jos nesumokėtų sąskal- 
rų šiandieną yra rodoma se
name šilko fabrike San Len
do prie Cnserty.

Paulina Borghese, Napo
leono 1—jo sesuo, romiečių 
ponių piktai puolama už tai, 
kad neva ji nuoga pozuodavo 
skulptoriui Canova'i, atsi
kirsdavo: "Ką jūs čia, kaip 
tai nuoga ? Jule buvau kojines 
apsimovusi"...

Dvidešimtais metals Mar
lene Dietrich garsiajame 
filme "Mėlynasis Angelas" 
rodėsi tik su kojinėmis...

Šiandieninė mada favori- 
zuoja tiktai dailias kojas. 
Svarbu yra taipgi ir tas,kaip 
jos yra parėdytos, t. y. ko
kiomis kojinėmis papuoštos. 
Plonutėliai nailonai, sidab
rinės vakarinės žvilgančios 
kojinės, Įvairiomis žvaigž
dutėmis austos arba k i - 
tokiais raštais austos Ir mū
sų dienomis besąlyginiai yra 
būtina papuošti kojas, nes 
moters koja, kaip visada, 
talplrdabar tebėra vyrų dė
mesio centre.

nauja lietuviška radijo programa

"LIETUVOS AIDAI"
veikia kiekvieną penktadienio vakarą nuo 
10 iki U vai. vai. iš WOPA stoties 1490 AM 
banga.

Įvairiais pranešimų reikalais skambinkite 
Kazei Brazdžionytei Tel. 778-5374.

2M6 West 71-st St. .Chicago , Illinois
60629
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Hamilton Taupyk i r skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame aa gg ją jb 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 

KREDITO KOOPERATYVE-----------------------------------------

BENDROS KŪČIOS
Gruodžio 24 d. J J aunlmo 

Centre, 48 Dundurn S t.N., 
rengiamos bendros Kūčios. 
Kviečiame visus *.

Šeimininkėms svarbu ži
noti apytikri dalyvių skaičių 
tad registruokitės ne dels da
rni. Skambinti A.Petraltle - 
nei tel.: 544- 0113. Pradžia 
8 vai. vakaro, ka!na-$4 as
meniui. Šauliai
• Prieškalėdini Laimės Ra
tą ruošia Žūklauto jų Ir Me
džiotojų klubas "Giedraitis" 
gruodžio 11 d., šeštadieni, 
lietuvių parapijos salėje. 
Pradžia- 7 v. v. Į vairūs lai
mėjimai. Kavutė Ir k Išgė
rimai. Valdyba

Šeimos šventė
Antanas Ir Birutė Šllgallai 

atšventė savo 25 metų vedy
binę sukakti. Slurprlzlnį pa
gerbimą Ir vaišes surengė 
L. Ulbinas su žmonele savo 
namuose lapkričio 6 dieną, 
sukvietę per pusšimti jų 
draugų bei pažįstamų. Juodu 

KLB-nės HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA 
gruodžio 31 d. JAUNIMO CENTRE, 48Dundurn SlK 
rengia tradicini

NAUJU METU 
SUTIKIMA

ŠILTA IR ŠALTA VAKARIENĖ.

STAIGMENOS.
GROS J. VAIČIAUS ORKESTRAS

įėjimas suaugusiems 17,50 dol. Studentams ir 
pensininkams — 14 dol.

Pradžia 8 vai. yakaro. v » I J « k »

Shicagos dangum
Žodis Vėlinių Proga nueitame gyvenimo kelyje Ir 
'Lietuvos Aldų programoje jie nedingsta praeityje, bet 

Al Regis tarė žodi Vėlinių atsispindi ateities kartoms 
proga: še Imoje Ir tautoje.

Tas užburtas trlsklemenls Ir mes, apleidę šį gyve n l-
žmogaus buities ratas:užgl- 
mlmas, gyvenimas Ir mirtis, 
sukasi savo ašyje amžinai. 
ŠIS ratas neboja žmogaus 
kilmės, jo rąsės, tautybės, 
turtų Ištekliaus, asmeninio 
Išsilavinimo ar užimamojo 
gyvenime posto. Nuo užgimi
mo Iki mirties jis klekvle - 
nam atmatuoja laiko dali 
/porciją/, o jai pasibaigus , 
mirtimi sunaikina žmogaus 
fizinę struktūrą. O po to Ir 
vėl tąsa: užgimimas,gyveni
mas Ir mirtis.

Mes taip pat esame šio 
užburto rato dalyviai • Ir 
mūsų laiko sekundės tiksi 
viena po kitos artyn mirties 
Ir artyn jungties su pirma 
mūpų Iškeliavusiais.

Bet žmogus mirtimi ne-; 
slbalgla- lieka pėdsakai jo'laisvos Lietuvos Karo Mo-
6 p Si.

buvo pasveikinti žodžiu pa
ties L. Ulblno, sugiedota Il
giausių metų Ir įteikta jiems 
dovanų.

A Ir B. Šllgallal turi dvi 
dukras, kurių viena jau yra 
baigusi me d. seserų mokyk
lą Ir dabartiniu metu dirba 
Vankuverio ligoninėje Ir ku
ri buvo specialiai čia atva
žiavusi pasveikinti savo tė
velių. Antroji dukra ruo
šiasi kitai profesijai Hamil
tone.

Qna. Stonkienė
Ona Stonkienė 64 metų 

amžiaus mirė lapkričio 7 
dieną miesto ligoninėje, pa
likusi liūdinti vyrą Juozą, 
motiną Veroniką Ir broli 
Antaną Kesluną Hamiltone. 
Palaidota per vietos lietuvių 
A V parapijos bažnyčią lap
kričio 11 dieną, šv. Jono 
vardo liet, kapinėse Miss Iš
saugoję, arti Toronto.

Mirus lajai tebūna lengva 
Kanados žemė, o artimie
siems bei giminėms gili 
užuojauta. Zįą

mą, paliksime jame pėdsa
kus, bylojančius mūsų nuei
tąjį keltą Ir atliktus darbus 
savo šeimai, savo tautai Ir 
savo artimui. Jie žėrės tik 
tokia šviesa, kokią mes į- 
žlebslme dabar.

Mirę kariai;
Paskutinių mėnesių lai - 

kotarpyje mirė- Feliksas 
Tamošaitis, kūrėjas- sava
noris, 70 m., Melburne, 
Australijoj; pik. Mykolas 
Kalmantas,71 m., apie 1O m. 
Išbuvo Šaulių Sį—gos vadovu. 
Kanadoje mirė kar. savano- 
rls-kūrėjas Pranas Dumčius 
78 m.amžiaus. New Yorke - 
kapt. Vaclovas Daugvlla,75m. 
Jonas Paullukonls, 69 m. , 
tarnavęs 8591 LS lietuvių k.; 
Povilas Sobieskis,paskutinės

toronto

MUSU PENSININKAI
Plikos, nuobodžios l”, vei

kla pasakyti, gan liūdnokos 
tos vėlyvosios rudenio die
nos. Bevelk jau nė šešėlio 
nebelikę buvusios Ir žaliavu
sios vasaros ženklų.

Tai vienur, tai kitur štai - 
glal pasikelia vėjo sūku rial, 
staugdami šėlsta, blaškosi 
po gatves,tarytum iš paties 
pragaro Ištrūkusios visų ne
labųjų vėlės dav pasiausti 
čia norėdamos...

Vėjo gainiojam l, valduok — 
llškus garsus keldami,! vi
sas puses laksto daužosi dar 
ne taip seniai vien tik gra
žiai šlamėję Ir žallavę}me- 
džlų lapai.

Leriktynlawiamas su tais 
vėjo sūkuriais, nė nepajuntu, 
kaip atsirandu kitoje gatvės 
pus ėję,kaip tik ties Lietuvių 
Namų slenksčiu. Nieko ne
delsęs, braunuosi vidun,u- 
žuovėjon. O čia štai,korido
riuje, Ir pažįstamų pulkelis .

-Tai ką gi jūs čia dabar 
kombinuojate,ko taip stovi - 
nluojate? - Užkalbinu visus 
bendrai.

-Na, bet pats kur slapml- 
nėjl? Ir dar tokiame o re. Ar 
nebijai, kad vėjas gali ant 
žemės partrenkti? Turbūt, 
Ir pačiam einant, jau reikia 
sienų prisilaikyti? Jau Irgi 
ne Iš tų jaunųjų beesi, Ir e l- 
damas Iš namų, pirma gerai 
pagalvok. Ko gero dar,griū
damas, Ir kitą, visai nekaltą , 
gali pargriauti.

- Žiū r d: tu man, visi jau 
jie pensininkai, o da-tekia
me gerame ūpe,-pamaniau 
sau.

- Na, jeigu pats jau toks 
drąstis Ir nieko nesibijai,ei
me aukštyn. Turime tau Ši 
tą parodyti,- sukomanduoja 
vienas Iš jų.

Vtel pas ljudiname laiptų 
link. Vieni tylėdami, kiti 
šiek tiek stenėdami, atsiran
dame trečiame aukšte,gana 
jaukioje, neblogai Išdeko- 
ruotoje Ir nemažoje sekly
čioje.

Tai čia jų klubo būstinė , 
gana puošni Ir tuo Išsiski
rianti Iš kitų šio pastato pa
talpų.

Va, Ir Vytautas Didyste 
savo žvilgsniu pasitinka 
kiekvieną įeinanti. Neperto- 
1 (aus lai ir mūsų tautos ža
dintojas Basanavičius, Že
maitė Ir Vydūnas. Seklyčios

kyklos laidos karininkas, 
staiga mirė. Cleveland’e 
Klaipėdos sukilimo dalyvis, 
aktorius Ir režlsorlus,73 m; 
Inž.Stasys Babronte, 75 m., 
dirbęs kariuomenės dirbtu
vėse Lietuvoje.

Žuvo jaunas lietuvis la
kūnas Stasys Llpčlus Flori
doje.

Lietuviai kariai plačiame 
pasaulyje

Okupuotos Lietuvos jau
nuoliai pašaukti į sovietinę 
kariuomenę, tampa Išblaškyti 
po visas Rusijos vietas.La
bai mažai būna paskirtų pa
čioje Lietuvoje. Kai kurie y- 
ra atsidūrę šiaurinėje Mur
mansko srityje, Kazachstane 
Ir kom. Kini jos pasienyje.

Lt n. Ge r aidas Dapkus Iš 
Chlcagos sėkmingai baigė a- 
vlacljos mokyklą Ir dabar 
atiteka Vance,Okl.bazėje į- 
valrlus bandymus ore.

Laimutė Laukaitytė yra 
Australijos laivyno karininkė 
le Ite nanto laipsnyje. Jos bro
lis Kęstutis ,kurte Irgi tar
nauja lai vyne, yra seržantas .

B. Brazdžionis 

centre didelis pulkus Vytis. 
Dar toliau vieno šio klubo 
nario pagamintas visai pul- 
kus^idomus Lietuvos žemė - 
lapis. Kitame kampe stikli
nėmis durimis spinta, pUna 
Įvairiausių lietuviškų Išdir
binių, taipogi jų pačių darbas, 
trie na siena menininko Dagio 
rankomis Išdabinta vien lie
tuviškais gamtovaizdžiais . 
Lietuviška sodyba, K-yžlus , 
šulinio svirtis, Gedimino Pi
lis l- Vilniaus bokštų silue
tai. Lietuviškas pamarys su 
Klaipėdos švyturiu, artojas 
Ir net-meške rlotojas.

UžkalbinuJialkrašti bevar- 
tanti , šio klubo pirmininką , 
Nepriklausomybės kovų da
lyvi, St.Paclūną.

Pasirodo, kad šis klubas 
apjungia apie 300 asmenų. 
Arčiau gyvenantys, aišku, Ir 
lankosi čia dažniau, o toli
mesni tik kartą ar du i me - 
tus tepasi-redo.

Renkamasi ketvlrtadle - 
nlals Ir sekmadieniais. Čia 
pas Idai Inama Įspūdž la te, pa - 
bendraujama, pasivaišinama 
kavute, py-agalčlate.

Metų bėgyje surengiama 
bent pora bazarų, loterijų, 
rankdarbių parodėlių, eks- 
ku-sljų.

Nemaža dalis šios organi
zacijos narių da- gana veik
lūs, gyvai reiškiasi Įvairio
se lietuviškos valkios srity
se. Kai kurie dar priklauso 
chorams,Įvairiems sambū - 
rlams, lanko repeticijas,kl- 
tų organizacijų parengimus.

Šių lamų lutomoblllams 
statyti aikštėj— tai taipogi 
sėmingai administruojama 
kelių šio klubo narių. Kiti 

■ Irgi turi atsakomlngas pa- i 
'•eigas šių namų (vaikyme.

Namų valdybos pirminin
kas J.Svazdas Ir jo žmona, 
abu priklauso Ir šiam rate-

' llul. Žmona atlieka klubo 
sekretorės pareigas.

Jeigu jau kartą perlipai 
per 5O-tl, tai progai pasi
taikius, atlinguok i čia,, štai 
su šita "genge" susipažinti. 

I Čia tu sutiksi visą bū4 
dar gana jaunai nusiteikusių 
Ir niekada rimtai nesenstan
čių "senukų",o be to, nekur- 
gl Ir pats jau be nubėgsi...

USSA LIETUVIU NAMAI

Pe re Ito sekmadle nlo po - 
pletėje dalyvavo tik apie 150 
asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: B. Keturakis Iš Mll- 
uarikee, B. Pūkelevlčlūtė Iš 
Chicago, V. Petrulis IšRes- 
ford, Mlch., A .Rugevlčlus Iš 

, Mich., Jonas Urbonas Iš 
Detroit’,o A. Barkštys Ir P. 
Slnlauskas Iš Kitchener, K. 
Žilys, A. Juozapavičius,A. 
Mlngėla, C.Repčlenė,K.Mlk- 
šys Ir A. Petraltlenė Iš Ha
milton, Ont.

Praėjusi šeštadieni ivy - 
kęs Nepriklausomos Lletu- 
•vos kariuomenės minėjimas 
praėjo labai Įdomiai. Poeto 
dr. He n riko Nagio kalba-te- 
ma- Poetas Ir karys-buvo 
Įspūdinga. Meninę minėjimo 
dal{ gražiai atliko dainos 
vienetas VOLUNGĖ Ir jau
nieji Atžalyno šokėjai. To
liau sekė pasilinksminimas . 
Minėjime dalyvavo virš 300 
asmenų. Minėjimą suruošė 
Vl.Putvlo šaulių kuopa. Gra
žiai jipravedė St. Jokūbaitis.

Gruodžio 5 d., sekmadienį 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
dainuos St. Baras, D. Stan- 
kaltytė Ir A. Vaznelte. Jiems 
akomponuos A. Vasaltls. 
Koncerto pakvietimus gali
ma gautlLN, Paramoje,A -

MOKA:
9?4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8Vi% už pensijų ir namy planą
8 Vi % už spec, taupymo sąsk.
7 Vi % už taupymo s-ta*

6% už čekiu s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 13

Asmenines paskolos duodame iki $10,000 ir mortgičiu* 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 — piniginė* 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

ir 532-1149 M6P 1A6

Solio Moskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

%

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATARTU

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Namų tel. 277-0814

2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

V Bačėnas All Seasons Travel. ,.D.
2224 DUNDAS STREET W., Visai* kelionių reikalai* 
TORONTO, ONTARIO bc““*r ’’■‘••"‘“nd

,K*_______ _______ te/. 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

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

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193<4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniai* — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co.
J> I AIWA ■ I OFORTO J, VRTOFIO

Telefono* LE 1-3098 Savininkai $. ir F. Janavičiai
napllyje, Prisikėlimo Para- k lt ės | LN raštinę arba tel:
pljos kredito : koope ratyve 
/bankelyje/, J.M’ifglo vais
tinėje Ir, jei liks,prie Įėjima

T radlclnė Kūč lų Vaka rle - 
nė įvyks gruodžio 24 d.Pra
džia 7;3O v. v.Kaip visada , 
programoje bus advento 
giesmės, Kūčių kalbos, 12 
patiekalų vakarienė Ir po 
vakarienės,Kūčių burtal.No- 
rlntlejl Kūčių Vakarienėje 
dalyvauti, prašomi pranešti 
LN raštinei, nurodant asme
nų skaičių tel;533-9O3O.

Kaip kasmet, taip Ir šį
met LN ruoš Naujų Metų su
tikimą. Jei būtų pageidauti
na, jaunimo vakarienei gali
mos atskiros patalpos. Jau
nimas būtų Įleidžiamas tik 
už vakarienės savikainą.Šo
klų vieta Ir orkestro muzika 
būtų visiems bendra. Užln- 
te vėsuoti Naujus Metus su
tikti Lietuvių Namuose,pra
šomi skambinti i LN raštinę 
tel:533-9O3G.

Norima labai praplėsti LN 
kiosko darbą. Tam reikalui 
ieškomas kiosko bendrinin
kas ar bendrininkė, turi lai
ko Ir no ro kloaką tvarkyti Ir 
jame užsidirbti. Užlntevė
suoti prašomi kreiptis LN 
raštlnėn pas Aldoną Dargytę 
-Byazkevlcz, arba jai skam
binti tel:533-9O3O.

Reikalingi lietuviai, regis
truoti bedarbiai LN automo - 
blllų aikštei sutvarkyti Ir 
k alku r lems LN remonto dar
bams. Užlnteresuotl krelp-

IMA:

9’/a% už asm. paskola*

9 Va % už mortgičiu*

milijonų dolerių

533-9030.
Pe*- 1O mėnesių LN sko

los sumažėjo 130, 539 dole- 
rlalsj numokėta-
Sklypo movtg. -1,800 dol., 
Bariko skola- 57, 500 dol., 
Paskolos lakšt. -39, 238 dol., 
Paramos skola-10,000 dol.-

• Sportoklubo AUŠRA v-ba 
pasiskirstė pareigomis; K. 
S apočkInas-pirm., E d. Nor
kus Ir J . S Imonaltytė-vlce- 
plrm., sporto vadovas A . 
Nakrošlus, Iždininkė R. 
Breen/ Blrštonaltė/, sekr. 
E . Mležlalškls, vyrų krepši
nio vadovas E d. Norkus, 
merg. krepšinio vadovė R. 
Sapljonlenė, tinklinio va
dovas Ar. Gataveckas, pa - 
rengimų vad. V. Plučal- 
tė, narys R. Leparskas. .
• Prof. . Juozo Brazaičio 
2 m. mirties sukaktis buvo 
atžymėta lapkričio 28 d. Pa
rodų salėje.
• Parapijos Biblioteka Ir 
Kioskas veikla kas sekma
dieni po mišių.

Bibliotekai vadovauja S . 
Miniotienė Ir talkininkauja P. 
J ūrėnas.
• Wasaga BeachS avlvaldy- 
bės kandidatai: Clair Ro
be rtson-mayor, D. Patfleld , 
M.Dyer, W. Borthwick-na
riai. Kviečiami lietuviai už 
juos balsuoti, nes jie prisi
dėjo, kadS prtnhurst vasar
vietė- lietuvių skyrius liktų 
nepanaikintas,savo vietose.

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ąžuolai gamtos paminklai
Buvo laikai, kai visą da- dėl būvio. Pagrindinį vaid- 

bartinės Lietuvos plotą slė- menį toje kovoje vaidina 
gė ledynas. Ilgainiui jis pa- šviesos poreikiai. Eglėms 
sitraukė į šiaurę. Jam, besi- mažiau reikia šviesos, negu 
traukiančiam, ant kulnų Ii- ąžuolams, o ąžuolams — ma- 
po augalija ir gyvūnija. Iš žiau, negu pušims. Dėl to kai 
medžių Lietuvoje pirmiau- kuriuose miškuose eglės iš- 
sia paplito beržai ir pušys, stumia ąžuolus, o ąžuolai — 
Vėliau įsikūrė ąžuolai ir pušis, 
eglės. Kova tarp medžių vyksta

Ąžuolai Lietuvoje pradėjo ne tik dėl šviesos, bet ir dėl 
plisti maždaug prieš 10,000 drėgmės, dėl maisto medžia- 
metų. Užaugus dideliems gų bei kitų augimui reika- 
ąžuolams, daug kur atsirado lingu veiksnių. Įsigali toji 
masyvūs ąžuolynai. rūšis, kuriai susidaro ge-

Kai Lietuvos teritorijoje riausios augimo sąlygos, 
apsigyveno įmonės, jie ąžuo- Dabar grynų ąžuolynų yra 
lūs, stipriausius medžius, vakarų, vidurio ir rytų Lie- 
ėmė ne tik gerbti, bet ir gar- tuvos rajonuose. Garsiau- 
binti. Vėliau, kai atsirado sias Lietuvoje yra Stelmužės 
geležiniai įrankiai ir pasi- ąžuolas (Zarasų rajone), 
keitė žmonių pažiūros, ąžuo- Nors jo aukštis tik 20 met- 
ius imta negailestingai kirs- rų, bet storiausioje vietoje 
ti, o kartais ir deginti. Am- skersmuo — 4 metrai. Ma
žiams bėgant, kai kurie Lie
tuvos ąžuolynai buvo visai 
iškirsti arba išdeginti, o ki
ti — labai išretinti arba su
darkyti.

Šiuo metu Lietuvoje, kaip savita forma. Gamtos ap- 
ir kaimyniniuose kraštuose 
ąžuolai daug kur auga drau- riuos Lietuvos ąžuolus pa
ge su eglėmis arba su puši- skelbė gamtos paminklais, minklo. Daugiausia paskirų 
mis. Tarp jų vyksta kova Iš viso Lietuvoje yra 128 at- ąžuolų gamtos paminklų yra

noma, kad jo amžius apie 
1500 metų.

Yra ir daugiau respubli
koje ąžuolų, pasižyminčių 
stambumu, amžiumi arba

saugos komitetas kai ku-

IDĖJOS
• JUMS BUS ĮD3MI0S IR 

N AUDI NCO S !

• Gyvybės apdrauda — pinigai grąžinami
• Pajamų apsaugojimas
• Morgičiu mokėjimas
• Santaupos pensininkams
• Vaiku išmokslinimas
• Verslo pelno išlaikymas

Leiskite paaiškinti, kaip pasinaudoti.
Vvtas Ptašinskas B.A.

SuiLife "
OF CANADA

Tel. 695-7210, 
Res366-9916.

TEL. 575- 8971.

'oni^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q. 
portretai - vedybos krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS-

IO

TEL..: 694-1037

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE OE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILE IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO. BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas <S Son tel. 389 - 057 t.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Gerteualoa potorėįos Ir darbo otllkdįoa jums gali būti stogdengys Guy

Ttlehordl, kuris jou ssniol lietuviams patarnauja. Darba atilaka sgiinlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470 Pi
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25
DARBO 
METAI
ALB-nės Hartford1© Apy

linkė, švęsdama savo ve įklos 
25 metų sukaktį, rugsėjo m. 
23 d. atžymėjo lletuvlško- 
sros dainos koncertu. Šios 
sukakties minėjimas Ir kon
certas įvyko Lietuvių Klube.

Susirinko gausus skaičius 
tautiečių, didelė jų dalls- 
jaunlmas net Iš kaimyninių 
lietuviškųjų kolonijų. Dr.P. 
Vileišis Iš Waternurlo savo 
žodyje Išreiškė labai reikš
mingus linkėjimus, ALB- 
nel Ir hardfordlšklams .pats 
būdamas jų įkūrėjas Ir vle - 
nas Iš jų pradininkų. Užgy - 
ręs Hartfordo Ap-kės veik
los būdus, Ištęsėjus 25 m.

skiri ąžuolai gamtos pamink
lai ir gamtos paminklas — 
207 ąžuolų alėja Jurbarko 
rajono Viešvilės apylinkės 
Vitkiemių kaime. Trijuose 
rajonuose — Jonavos, Kap
suko ir Vilkaviškio — nėra 
nė vieno ąžuolo gamtos pa-

Koncertą Išpildė Broekto - 
no S v. Kazimiero parapljoi 
choras, su solistais Daiva 
Monglrdalte Ir Stasiu Liepa , 
Ir vyrų sekstetu. A b lems 
vienetams vadovavo kompo
zitorius muz.Julius Gaidelis. 
Pajėgus choras buvo pasl - 
rinkęs nelengvą repertuarą, 
ypač Kantata Lietuviškam 
Žodžiui buvo per stipri ne- 
perdidelel Ir akustikai ne-

pritaikintai salei.
Vyrų sekstetui ši salė ge

riau tiko Ir visus sužavėjo , 
plojant publikai be paslgal - 
Įėjimo.

Šio minėjimo koncerto 
ir baliaus metu dviejų stalų 
svečiais rūpinosi dr. R. 
Krlščlokaltls su žmona savo 
tėvų 40 m. vedybinės sukak
ties garbei. prp.

montr oalisKRONIKA
NAUJŲ ME rg SUTIKIMĄ 

rengia Aušros Vartų Parapi
jos salėje L.K. Mindaugo 
Šaulių Kuopa Ir Aušros Var
tų Parapijos Komitetą3.

Bus gera vakarienė, bufe
tas, gera šoklų muzika Ir įė
jimas tik 7,50 dol. asmeniui.

Visi Montreallo lietuviai 
jau dabar prašomi atkreipti 

į dėmesį Ir Naujų 
Metų sutikime gausiai daly
vauti.

ŽIEMAI ATĖJUS
Kas m; t vis daugiau mont- 

ų. reallečlų Išvyksta žiemos 
mėnesiams į Floridą ari kt. 
Yra besiruošiančių, yra Iv

Kelmės rajone — 16, Šven
čionių — 11 ir Radviliški/o 
— 7.

Aukščiausias Lietu vos 
ąžuolas yra Kėdainių rajono 
Nevėžio apylinkės Šventy- 
barsčio kaime. Jo aukštis — 
37 metrai.

Kai kurie ąžuolai — gam
tos paminklai turi įdomius 
vardus: Ąžuolų karalienė YPat n2d 
(Vilniaus rajono Dūkšto gi-, 
rininkijoje), Adomo Micke
vičiaus ąžuolas (Trakų rajo
no Aukštdvario miestelis), 
Perkūnu ’ ąžuolas (Pluhgės 
kultūros ir poilsio parkas) 
ir kt.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIE - LASALLE - 365-0770

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION RE CD.

89 Orchoid Street, LaSolle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s k ainomi s.
- tel. 366 - 6237/3896_______________________________

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

JUOZAS G RAž Y S 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuo|u
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)

6396 Bonnontvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Viskas moderniems nariams I
Visi kiti vandentiekio ir i I
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Galiniu prie- p į 
maniu perdavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec iSnuomo- * /
vimui karsto vandens tie- 
kimo. Veltui įkainavimos.

Plumbing & Heoting kontrokforlus.

140 - 2e AVENUE 
366-03 30 LASALLE,

sugrįžusių. Leonas Glrlnts- 
Norvalša su Albertu Norke- 
llūnu” ne apskaičiavo’1 gerai 
žiemos pradžios Ir, Išbuvę 
po kelias savaites,sugrįžo, 
žlembi čia tik prasidėjus.

Šiuo laiku Išvykęs Alek - 
sas Augaltls su žmona ,Ir Ir 
daugelis ruošiasi kelionei.
• Kas norėtų nuotraukų Iš 
Kanados Lietuvių Dienų 
Montrealyje, d a- gali jų gau
ti Tony’s Photo Studijoj f 
pas Laurynaltį/žlūr. skelb .

DĖMESIO LIETUVIAMS
Žiemos metu nevažini se 

na mašina. Daug negalvojęs 
sustok Montreal West Auto
mobile pardavimo įstaigoje, 
11 Westminster South. Šioje

kompanijoje dirba pardivimo 
vedėjo pare Igose/Sales Manai 
ger/Leonas Gureckas. Jis 
kaip zyr. įvertlntojas varto-* 
tų mašinų, geromis sąlygo - i 
mis tau naują parduos.

/žiūrėk skelbimą 8psl./.
• Montreallo Lietuvių Stu
dentų Sąjunga mielai kviečia» 
visus stuckntus dalyvauti IV 
žiemos stovykloje,kuri įvyks 
L’Auberge de la Perdrlere 
viešbutyje, St. Donat,Quebec.

Stovykla prasidės gruodžio 
27 d. Ir baigsis sausio 1 d. , 
1977. Slidinėto jams bus gera 
proga Išbandyti Que be c’o 
garsius kalnus. Jei kas ne
moka slidinėti, tai bus duo
damos pamokos. Kas vakarą 
bus šokiai. Be to, įvyks sli
dinėj Imoltionlcurs as, ”broom- 
ball” turnyrai, alaus gėri
mo rungtynės, Naujų Metų 
sutikimas su Iškilminga va
kariene Ir balium, Ir vyno- 
sūrlo susipažinimo vakaras. 
Stovyklos kaina- $82., įskai
tant visas vakarienes, visas 
nakvynes, dIscoteque kas va
karą, vyno- sūrio susipaži
nimo vaka-ą ir slidinėjimo 
pamokas.

Dėl platesnės Informacijos 
prašome skambinti Reginai 
Kudžmaltel 256-4318 arba 
Gintarui Naglul 277-7868. t

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60 %) SI U NT INI AMS Į

b Mediiaęa suknelėms - Cnmlene, kostiumams tr Švarkams • Šimtaprocentinė ruiis

Angliuko medžiaga 100 vilnone Vilnone arba polyester’io - nuolaida iki 60 %. 
Skarelės vilnones arba Silkinės ir nau|Otisiais pietiniais.
Megztukai golfui ir puloverinioi - didžiausius pasirinkimas specialiom.s 
komomis.
Moterilki paltai • Borgano (art. fur) įvairaus dydžio tik S 49.30.
V yn ik i megzti marškiniai (kanodiiki ) - puse komos. Taipgi, daugybė 
kitu daiktu reikalingu Lietuvyje.

A »/• PARCEL SERVICE 389 I St. Lawrence Bl vd.. 
MontieoL P Q. H2W IX9. Tel. 844 90?d.

Skubiai 
išyra lame, 

paimame, 
pristatome 

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

7661-A CENTRALE 
365-7146 

_____ J) 495-90e AVĖ
coin Z corner Bayne 365-1143

M A S:________
Charger • Dodge • Dart 

a Sedan • Truck,

taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tpl. 365- 3364. ’’ e 
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NL REIKALAI
GERIAUSIAS LAIKAS
Ypač baigiantis metams, 

prašome atkreipti dėmesį į 
neapsimokėtas laikraščio 
prenumeratas. Yra normalu 
Ir gera proga dabar už 1976 
metus atsiskaityti. Dar 
daugelis yra atsilikę su at
silyginimu Ir už Ilgesnį lai
ką. Prieššventinis laikotar
pis netik laikraščio prenu
meratoriui- skaitytojui yre 
tinkamiausias laikas prisi
minti apie prenumeratas,bet 
Ir laikraščio leidėjams pa
galvoti, ar verta Ilgiau slun- 
tluėtl kai kuriems prenume
rata užslltkuslems. Nekartą 
šioje vietoje ešame rašę Ir
pageidavę pranešti kurie ne- likti skolingais.

'Pavardė ir vardgs)

'Tikslus adresas)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

' Mike Rutkauskas )

T autiniu šokiu. Šokėjai Kanados Lietuvių. Dienos koncerte.
Nuotrauka Tony’s photo Studio. _

Prašome Hkirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

Di*. J Maližka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cathct ine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

DR. V. GiRlONIENĖ
Dantų gydytoja

Montreal, 

Tel. 255-3535

E.B.C.S.Ic*RA.. M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C.
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ou vert 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
Skubus ir nekainuojantis pristatymas

I 7626, rue Central St.,Ville LaSalle_

366-9742

365-0505

53 Royal Trust £ 
*■ Mm KU" 

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė - sklypai ir žeme)

J. Išganaitis, BA, BCL

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

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS
G AL VOJ ATE PIRKTI AR PARDUOTI ?

D.H. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties /ne.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~9 18 1, 737-0844.

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

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
Svita 627, 3 Place Villa Mari., 

Monfr.o/, Quebec H 3B 2E3
Tei. (514)871- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.
168 Notre Dama Street E.Juite 205. 

Tai: 866-2063, 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

8 psi. 

pasiryžę toliau prenumeruo
ti laikraštį’: .

Ne pr a ne šjis lūs, a dm In Is - 
tracija supranta, kaip norin
čius laikraštį skaityti, bet 
tik delsiančius prenumeratą 
apsimokėti. Juk netikime , 
kad būtų tokių, kurie galvo - 
tų,kad laikraštį gauna veltui 
arba, kad jis siuntinėjamas 
prieš jų pačių norą.

Baigiantis metam-, lei
dėjams yra laikas panagri
nėti sekančių metų latkraš - 
člo biudžetą. Nėra normalu, 
kad leidimo kainoms kylant, 
galėtų būti neatsllyglnaslų 
prenume ratorlų.

Nuoširdžia įprašome, žen
giant į naujuosius metus, ne-

'W®

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

POINTE CLAIRE. P.O. HSR 4A5

. EL. 6B5-0370

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL PQ.
Tel. 932- 666 2; namų 7 3 7 - 968 1.

nepajėgiant laiku

Taipgi, kviečiame užsiša
ukytl laikraštį naujai. Naujai 
užsisakantiems laikraštis 
siuntinėjamas už pusę pre - 
numerates kainos plrmuo - 
sius metus.

Paštui 
pristatyti laikraščiu:?, pa
mėginsime pasinaudoti tarp
miestinių autobusų į Toron-' 
tą patarnavimu.Tokiu būdu , 
tam tikras skaičius laikraš
čio egzempliorių bus kas 
savaitė Lietuvių Namuose Ir 
juos ten bus galima įsigyti . *

NL.

R MA C1 JA
Porlnklmtnis santaupų iš

ėmimas Iš Lito jau sustojo.
Per tas dvi savaites buvo 

Išimta apie 1/2 mil. dolerių, 
arba 7% nuo visų Lite sudėtų 
sumų. Litas Išmokėjo na
riams santaupas Iš bet kurių 
sąskaitų, įskaitant Ir termi
nuotus Indėlius prieš laiką.

Nežiūrint šitų Išmokėjimų, 
Litas Ugi šiol nesumažino 
čekių kredito paskolų ir ne- 
paretkalavo nė Iš vieno na

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

JOP{AS&i,COTEcEJEALTIES
5159 DE MA/SONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS P1ECAITI?
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772. namų 366-7041

MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGĄ MIELAI KVIEČIA 
VISUS STUDENTUS DALYVAUTI XIV TRADICINĖJ

ŽIEMOS STOVYKLOJ
KURI ĮVYKS 
PERDRIĖRE

TARP gruodžio 27 d. 1976 ir sausio 1 d. 1977, L’AUBERGE DELA 
VIEŠBUTYJE, ST. DO N AT, QUEBEC.

STOVYKLOS

Stovyklos programa pritaikyta prie ,
slidinėjimo ir įvorių žiemos sportų, 
bei socialinės programos.

KAINA: $82.00. [MOKĖJIMAS $40.00, kuris nebus grąžinamas po
gruodžio mėn. 10 dienos. DEL INFORMACIJŲ

Gintaras Nagys — arba
700B Champagneur, Montreal, P.O.
H2V 3P8‘ Canada. Tel. (514)277-7868

IR [MOKĖJIMU KREIPTIS:
— Regina Kud&naitė

5045 Bossuet, Montreal, P.O.
H1M2M3, Canada. T el. (514)256-43 18.

rio sumokėti paskolas ’’pa
gal pareikalavimą’' / on de
mand,/.

Daugumas narių blaiviai 
į ve r 11 no po1, lt I nę Que be c’o 
provincijos padėtį Ir nė ne
bandė savo santaupų iš Lito 
Išimti.

Nors Lyga Litui Ir yra už
tikrinusi neribotą kreditą 
tolimesnių Išėmimų atveju, 
bet būtų geriau,kad talskre- 
dltals da igiau nereikėtų nau
dotis. Mitt, mūsų gaunamų 
palūkanų už paskolas vidur
kis yra mažesnis už Lygos 
tolimas palūkanas už mums 
duodamą kreditą.

Atrodo, kad dauguma Que
bec1 o gyventojų jau įsitiki
no, kad atsiskyrimo klausi
ma.? dar Ilgai bus svarsto
mas Ir kad naujoji prov. vy
riausybė nežada skubintis. Į 
dabartinį Quebec’o Mlnlste - 
rlų Kabinetą įeina daugiau 
profesorių, ekonomistų, ad
vokatų Ir kitų augštojo 
mokslo žmonių, kaip bet kada, 
Ir todėl sunitu prileisti, kad 
provincijos problemos būtų 
sprendžiamos revoliuciniu 
keliu.

Pr.Rudlnskas

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

MOK YKLOS E GLUT Ė
Montreallo Lietuvių Šeš

tadieninė Mokykla ruošiasi 
Ir tradicinel Kalėdų Eglutei.

Monika Jonynle nė, Mokyk
los Vedėja Ir mok. Julija A - 
damontenė paruošė Kalėčli 
vaizdelį. Scenai pritaikė Ir 1 

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P. Q. H TN 1C9 e Tel. 255-4076

LEFEBVRE & ROBERT
AMtUSltMtHT - rueNITuet |—) |1\(;

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU w —

KRAUTUVES

BALDU

PER

3 

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE :r 4e AVENUE 363-3887

306-1262 (DKCORATION)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

repeticijas praveda chore
ografė Birutė Valtkūnaltė- 
Naglenė.
• Sol. Gina Čapkausklenė, 
minint Lietuvių Bažnyčios 
Provincijos 5O-Ies metų Į- 
kūrlmo sukaktį, i dainuos 
Bostone,gruodžio 5 d.
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