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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

LEVESQUE KALBA 
MAŽUMOMS
Naujasis Quebec'© provin

cijos premjeras davė pirmą
jį, valandą laiko trukusį, pa
sikalbėjimą spaudai,The Ga
zette, Montreallo dienraš
čiui.

Pirmiausia, Levesęae už
tikrina, kad PQ "niekada“ 
nevers dabar gyvenančias 
mažumas Quebec'o provin
cijoje, kalbėti prancūziškai. 
Pažadėjo, tačiau,kad suaugę 
žmonės,kurie norėtų Išmok
ti provincijos daugumos kal
bą,kad galėtų pilnai dalyvau
ti Quebec'© "evoliucijoje", 
bus vyriausybės remiami.

Pokalbio metu, charakte
ringai rūkydamas cigaretę 
po cigaretės Ir gerdamas 
kavą, premjeras tarp kita ko, 
pareiškė;
• Angliškai kalbantieji ga
lės komuntkuotl su vyriausy
be Ir gauti atsakymus savąja 
kalba. ,
• Jis, Ir ministerial atsa
kingi už švtetlmą Ir tmlgra-

■ clją, turės pakankamai tar
nautojų, kurte galėtų komu- 
nlkuoit su ne prancūziškai 
kalbančiais Quebec'o gyven
tojais.
• Vyriausybė bandys trak
tuoti mažumas "garbingai " 
Ir "aiškiai pasakyti",kokios 
yra Intencijos kalbos srityje, 
nes "respektas mažumų tei
sėms" yrn beveik bandymus, 
Įrodantis daugumos elge
sio civilIzuotumą."
• Dar prieš Kalėdas bus 
pranešta, kaip bus pertvar
komas Bill 22.

" • Neprancūziškal kalbantys 
Quebec'o gyventojai buvo "į- 
pratinti galvoti" / condi
tioned/, kad reikia atsispir
ti pasikeitimams Quebec's" 
anglų k. Informaclilų šaltl- 
ilų, kurte yra vadovaujami 
"kolonistų" mentaliteto žmo
nių.
• Prancūziškai kalbantys 
kvebekiečlnl "peržengė psi- 
phologlnį slenkstį" lapkričio 
15 d. rinkimuose, Išsivaduo
dami iš "baimės komplekso" 
Ir todėl dabar gnllbūtl drau
giškesni provincijos mažu
moms.
• Kroboktečlal, kurte susi
rūpinę dėl "radikaliųjų" vy
riausybėje, turės ilgai jų

Ieškoti.
• Ne žinąs, ar norėtų būti dar 
du metu PQ vadu, bet norįs 
būti vyriausybės galva "bent?' 
Iki pabaigos šio termino.

Dar ne nutarta, ar PQkvo-- 
ta vle šos loms anglų kalba 
mokykloms yra įmanoma 
pritaikyti, Ir kaip būslmlejl 
Imigrantai galės būti Integ
ruoti į daugumą.

Levesęue apgailės tavo,kad 
PQ asamblėjoje Iš 70 as
menų nėra mažumų atstovo, 
Ir tai "sukelia problemų", 
tačiau tai "ne mūsų kaltė", 
baigė premjeras.

QUEBEC’O VYRIAUSYBĖ 
PRANEŠA:
Pranešama, kad Quebec'o 

Provincijos gyventojai, tu
rintieji Valstybinį Ligos 
Draudimą/assurance mala- 
dle/, apsigyvenę už provinci
jos ribų, gauna tą patį ap
tarnavimą.

Statistika rodo, kad 1975 
metų bėgyje medicinos ap- 
tarnavtmąlčvebelrTečlams už 
provincijos ribų yra sutelkę 
1,047 profesionalai.

Jeigu medicinos personalo 
tarnautojas už Quebec'o 
provincijos ribų nepriklauso 
jokiai draudimo įstaigai, tai 
kvebekletls pacientas gali Iš 
Valst.Llgos Draudimo Įstai
gos Quebec'e gauti kompen
saciją už medicinišką patar
navimą.
/No 8, Statlstl^ues annuelles, 

1975/
Informacijos:
Direction RelationPublhjues 
Casse Postale 6600,Quebec

GEROS ŽINIOS t
i Vartotojų Reikalams ml- 
nlsterls Tony Abbott prane
šė, kad jis pasiryžęs paslų - 
lyti Įmonėms savanoriškai 
pagerinti automašinų neru- 
dyjamumo standartus. Jeigu, 
tačiau, nei automašinų ga
mintojai, nei Importavimo 
Įstaigos nekooperuotų- jis 
pravestų tuo reikalu Įstaty
mą.
V Quebec'o provincijos šal
mų priedai padidinami nuo 
1 sausio, 1977 m. 8, 2%. Šei
mos Iš 4 ar daugiau valkų 
gaus priedo $ 11,62 kas mė-• 
nesį.
v Dr. Denis Lazuro,minis
ter is Socialiniams Reika
lams, ruošiasi susitikti su 
ligoninių darbuotojų unijos 
atstovais aptarti priemones , 
kad būtų Išvengta nesusipra
timų ateityje.
i/ Jis žada taip pat tučtuojau 
sutvarkyti nepakankamą 
greitosios pagalbos aptarna
vimą, į jungiant į jį policijos 
tarnautojus.
V Bus Įvesti nuostatai, ku
rie rems jaunuomenę Ir 
žmones su fiziniais trūku
mais. *
V Ruošiamas planas,kuriuo 
aklieji Ir kurtieji galėtų pa
lankesnėmis sąlygomis Įsi
gyti atatinkamus aparatus ar 
kitokias pagalbines prlemo- 

nes. Jaunesni kaip 18 m. am
žiaus,girdėjimo aparatus ga
lėtų rauti veltui.
V Išdirbs planą, kad pensi
ninkai gautų vaistus nemo
kamai.

Informuos visuomenę apie 
perkamų vaistų be receptų 
panaudojimą.
/ Taip pat pranešama, kad 
ligoninės Ir llgon Inlų perso
nalas, atsisakę priimti ligo
nius Į skubios pagalbos sky
rių, Socialinių Reikalų Ml - 
nlsterijos bus baudžiami Iki 
$ 5. OOO bauda.
1/ Eventualiai numatomos 
stipendijos jauniems dakta - 
rams, kurie sutiktų dirbti 
tolimesnėse provincijos vle - 
tose.

RCMP ĮSPĖJIMAS
Konservatorius MP at

kreipė Kanados premjero 
Trudeau dėmesį, re tkalauda- 
mas, "kad jis savo asmeniš
kas simpatijas" atidėtų Į šalį 
Ir Ištremtų apie 20 "šnlpų- 
agentų" Iš Sovietų Ambasa - 
dos.

Otto Jelinek specifiškai 
paminėjo Voldemar P.Vaber, 
antrąjį sekretorių, kūrls jau* 
buvo žinomas kaip šnipas , 
Anglijoje j

Kanados vyriausybei Iš
varius prieš savaitę Vladl- 
mlr’ą Vasslllev'ą , nes jo 
veiksmai buvo nesuderinami 
su diplomatinėmis pareigo
mis,Jelinek priminė, kad jau 
prieš 6 mėnesius jis yra Į- 
spėjęs vyriausybę dėl Vas- 
slllev, Vaber Ir kitų. Taip: 
pat RCMP įspėjo vyriausy
bę,kad dauguma šnipų Kana
doje priklauso slaptajai So
vietų policijai, KGB.

Jelinek kaltina,kad Kana
dos premjeras simpatizuoja 
komunistams Ir leidžia šni
pams darbuotis t fe s fe bėra
linių autoritetų nosimis.
• Pagal Rente r lo žinių agen
tūrą Lietuvoje esanti suslfor- 
m avus l vadinamų disidentų 
grupė. Jos tikslas Sovietų Są
jungos vykdomiems Helsinkio 
susitarimų nesilaikymams re
gistruoti ir žmogaus teisėms 
ginti. Šios agentūros praneši- tl jiems globos Ir teis fe pas i 
mu nurodomos pavardės kun. likimui.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ. I

Montrealio Lietuvių, skautų stovykloje. - Iš kairės B r. N iedvaras, E. Jurgutienb, svečias 
vyr. skautininkas Miknaitis, Gintaras Nagys ir L. Staskevičius. Nuotrauka Danieliaus Maligkos.

Nuotrauka Vyt.Maco.TEODORA IR ALEKSAS KOJELAIČIAI

KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
DIDELI ŠULAI

Kanados Lietuvių Fondas 
veikla jau virš 1O metų. Per 
pirmuosius dešimt metų vos 
sugebėjo surinkti 100,000 
dol. kapitalo mūsų tėvynės 
reikalams, jos tlsklul bei 
uždaviniams. Tos sumos 
P'-’ooe ntal pagelbėjo mūsų 
lietuviškoms organizacijoms 
pasireikšti stiprioje veiklo
je. Fondas yra didelis rams
tis lietuviškumui Išlaikyti, 
nes mes trokštame Ir norli 
me, kad mūsų jaunimas to
kiais Išliktų. Jeigu tėvai ne
kalba su savo valkais lietu
viškai, arba jų nemokina 
lietuvių kalbos, tokie lietu
viai neturėtų pilna prasme 
jaustis lietuviais. Tokių 
lietuvių reikia tik gailėtis.

Mūsų Fondas turėtų Ir ga
lėtų būti daug didesnis Ir tuo 
pačiu daug galingesnis. Jis 
galėtų daugiau pagelbėti mū
sų kultūriniams tikslams bei 
užsimojimams. Gaila, kad džiausi Kanados 
tik maža dalelė mūsų tau- Fondo nariai. Tai 
tlečlų Iki šiol prisidėjo, Aleksas Ko JeTalČlal Ir ' jos lalsVę' bet tikslus-''*" 
Įstodadml Fondo nariais .Yra 
lietuvių,ku^te dėl nesupran
tamų p -Iežąsčių, o gal Ir 
tikslų, vengia p-le jo prisi
dėti Ir Įstoti bent su viena 
šimtine aktyviais nariais.

Nežinia kodėl, bet mūsų 
mažesnės kolonijos yra daug 
patriot Iškęs n ės Ir vienln- 
gesnės. Kai kurios, ypač L F

Iš West Lome, Ont. Jie jau 
būdami Fondo nariais, pa
sižadėjo savo Įnašą padidinti 
Iki $100.000. Jau dabar 
yra Įnešę $12.000, Ojų 
testamentinis pasižadėjimas 
pažymi, kad jie pažadėtą 
įnašą didins kasmet, kol pa
sieks pasižadėtą sumą. O 
m Irt le s atve ju, te s tame nto 
vykdytojas pažadėtą sumą 
Įneš Į Lietuvių Fondo sąs
kaitą. Šie mieli Fondo na
riai savo įnašu visiems alš- 

K. Garucko, Viktoro Petkaus, fc[al pasako, kaip reikia tė- 
Torno Veaclovo ir Etano Fin- vynę mylėti Ir jai dirbti. O 
kelštelno Ir Onos Lukauskal- 
tės, kurte šią grupę įsteigę 
Lietuvoje.
• Pagal Washington Post" 
dienraščio pranešimą, JAV 
vyriausybė atmetusi Prano 
Ir Algirdo Bražinskų prašy
mą pasilikti Amerikoje. Bet 
kai Algirdas Bražinskas yra 
vedęs Amerikos pilietę, tai 
pagal žmoną yra kelių teško-

atveju, pralenkia Ir didžiau
sias mūsų kolonijas. Net 
Torontas Ir Montreal Is Iki 
šiol tuo pasididžiuoti negali.

Prieš keletą mėnesių pa
aiškėjo nemenkas Fondo Is
torijoje įvykis.Mažojoje On
tario kolonijoj atsirado dl- 

Lle tuvių 
Teodora

juk mes visi čia turime pa
našias sąlygas tėvynei padėt.- 
Ne tada bus laikas fondus 
organizuoti,kai reikalas pa
šauks tėvynę vaduoti bei ją 
a įstatyti. Me s čia esame pa
vergtųjų brolių užnugaris - 
tiekimas Ir sustiprinimas jų 
vilčių Ir siekimų, nes 
žinome, kad siekiame 
tuval laisvės.

Lietuvių Fondas Ir 
llal Ir sesės tėvynėje kviečia 

visi
Lfe-

bro-

visus geros valios lietuvius 
stoti nariais į Lietuvių Fon
dą, o mūsų didiesiems Fon
do šulams T., A. Kojelal- 
člams linkime daug gražių 
dienų, rodant visiems lie
tuviams kelią į patriotinius 
Ir būtiniausius kiekvieno 
lietuvio tikslus - prisidėti 
Ir kovoti už mūsų tėvų žemę

Ne priklaus omą Lietuvą.
K. Lukošius 

LF V-bos sekretorius

ŠVENČIU.PROGA - 
LIETUVIŲ. FONDUI

Jau kuris laikas šioje 
apylinkėje dalis tautiečių 
prieš Kalėdų šventes paau
koja Lietuvių Fondai dalį Iš
laidų, daromų kalėdiniams 
s ve Ik la Imams.

Tuo gražiu, didžiai reikš
mingu papročiu pasekė Ir 
šiais metais šios apylinkės 
ribose gyveną tautiečiai:

O. Ir J.Leverlal Iš Camp
bell's Bay, Que..,V. Ir B.Pa- 
llllonlal Iš Kingston, Ont. , 
A. Ir K.PavllIonial Iš Rich
mond, Ont., P. Ir L. Dauniai, 
P. Anoevlčfenė, A. Ir J.Jur- 
kal, Dr. Ir L. Gutauskai, Dr . 
Ir V. Kubiliai, A. Ir J.Mor 
kūnai, Dr. M.Rnmūnlenė, Dr. 
J. Rimšaitė, V. Ir N. Trečio
kai, V. Ir V. Radžlal Ir A. Ir 
A.PaškevIčlal Iš Ottawos.

Be to, vienas asmuo, pa
gerbiant paslaugaus Ir tau
raus lietuvio a. a.Kazimiero 
Truskos atminimą,prisidėjo 
savąja auka tam pačiam 
tikslai.

Viso paaukota $ 140, - ku
rie užskaityti padidinti 
Bendrąjį Ottavos lietuvių Į-

Per 1976 metus šios apys
unkės ribose L. Fondui bus 
sukaupia Iš viso $850. Pas
kutinį asme nlnį Įnašą padarė 
Inž.Ladas Glrlūnas, dabarti
nis Ottawos apyl. V-bos pir
mininkas.

L. F. Įgaliotinis visiems 
didžiai dėkligas ’.

L. F. Įgaliotinis

I olkrošt|_ siuntinėti tik u£ $5.00 plr-

neuĮlems skaitytojoms.

t)
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1977-įi lietuvių 
kalbos metai!

1977 metai - mums skau
tams lietuvių kalbos metai 
LSS-gos Tarybos suvažiavi
me, įvykusiame 1976. X. 21 
Chlcagoje, Tarybos pirmi
ninkė v.s. L. Milluklenė Iš
kėlė lietuvių skaučlų-skautų 
tarpe vis labiau plintantį 
įprotį - anglų kalbos varto
jimą mūsų stovyklose Ir su
eigose. Pirmininkė įsakmiai 
paragino vadove s-us at
kreipti ypatingą dėmesį į tai 
Ir todėl pasiūlė 1977 metus 
pavadinti lietuvių kalbos 
metais.

Lietuviai skautai, žino
ma, pilnai pritaria šiam pa
siūlymui, tačiau turbūt siū
lymo įgyvendinimui nepa
kaks vien tik vadovų kad ir 
nuoširdžiausių Ir uoliausių 
bei nuolatinių raginimų. Juk 
žinome, kad nemaža mūsų 

Jaunesniųjų seslų-brollų da
lis vis dar negali reikiamai 
įsisąmoninti, kad lietuvių 
kalba yra mūsų tautinė gar- 
bėj, kad lietuvių kalba yra 
savaiminga, būdinga, Išlai
kiusi savo tyras senovines 
formas, bet kartu labai mo
derni kalba, prilygstanti vi
soms kultūringųjų žmonių 
kalboms Ir todėl yra didelis 
žmonijai turtas ypač mums, 
lietuviams, žinotinas Ir 
brangintinas.

Reikiamo įsisąmoninimo 
kelias mūsų Išeivijos jau
niesiems nėra lengvas, nes 
visur Ir visada juos supa Ir 
žavi svetimybių jūra. Tėvų 
gimtosios kalbos vartojimas 
Ir įtaka jų tarpe kas kartą 
vis mąžta Ir taip lyg visuo
tinis anglų ir kitų kraštų 
kalbų vartojimas ateina Ir... 
savaime įsigali. Skaudu Ir 
net graudu darosi vadovams 
visą tai stebint.

Tačiau nenulelsklme ran
kų. Pirmiausia mums, va
dovams reikia būti lietuvių 
kalbos žinojimo Ir vartoji
mo geru It* sektinu pavyz
džiu jauniesiems, nes geri 
pavyzdžiai patraukia. Gerų 
pavyzdžių nesunku rasti Ir 
praeityje. Paminėkime kai 
ką : buvo laikų, kai lietuvių 
kalba buvo niekinama Ir sa
koma, kad tai menkutė, pa
prasta nekultūringų žmonlų- 
mužlkėllų kalba, kuri jau 
stovi ant Išnykimo slenksčio. 
Kitataučiai mokslininkai bu
vo susidomėję šia "mirštan
čia” kalba, nes tur būt no
rėję nors jos pėdsakus už
fiksuoti ateinančioms kar
toms. Bet tie besidominan
tieji mokslininkai atrado, 
kad tai didelis žmonijos kal
binis turtas, tiesiog aukso 
kasyklos tarptautinei kalbo
tyrai. ..

Tuolaikiniai lietuviai ži
nojo savokalbos vertę Ir to
dėl lietuvių kalba nemirė. 
Reiktų Ir mums tatai žinoti 

2 p si.

Ir vertinti, nes Ir kitatau
čiai, kaip matėme, nepa
prastai tai vertina.

Štai kitas pavyzdėlis : uk
mergiškis Pranas Bogušis 
1806 metais paskaitė Var
šuvos Mokslo D-jos suva
žiavimui referatą apie lie
tuvių tautos Ir kalbos pra
džią. Lenkuose referatai su
kėlė nepaprastą susidomėji
mą Ir pripažinimą.

Neiškenčiu nepasita
ręs kai kurių P.Bogušo te
zių ; Lietuvių kalba muzika- 
lė, labai tinkanti poezijai, 
turinti nepaprastai daug si
nonimų. Todėl ja taip leng
va Išslrelkštl-pasakytl tai, 
ką nori Ir klausytojas viską 
supras. Lietuvių kalbos sin
taksė tikrai verta moksli
ninko dėmesio. Tai ne be
formis, nuo kalbančiojo va
lios priklausąs talsykllųrln- 
klnys, kaip dažnai būna - 
’’klek taisyklių, tiek Ir Iš
imčių". Tai tobula kalba, ku
rios sintaksė tokia, kaip se
nosios graikų kalbos, kuri 
yra juk Idealus pavyzdys vi
soms kalboms. . .

Pranas Bogušas yra mums 
Ir dabar skaistus pavyzdys, 
kaip reikia mylėti savąją 
kalbą...

Po 1864 m. lietuviams 
spaudos uždraudimo, Min
taujos glmnazijon įstoję lie
tuviai moksleiviai, nors tuo
met visur viešpatavo rusi
nimo ar lenkiška dvasia, 
įkūrė slaptas kuopeles, ku
rių tikslas buvęs mokytis 
lietuvių kalbos, savyje ug
dyti tėvynės meilę Ir žadinti 
lietuvišką susipratimą savo 
draugų tarpe t Jie platino 
lietuvių spaudą ir atsisakė 
mokykloje melstis rusiškai. 
Lietuvių moksleivius perse
kiojo, šalino iš mokyklų Ir 
baudė, bet jie savo tikslų 
nepametė. ..

Čia, Išeivijoje, mums da
bar nėra jokių draudimų mo
kytis lietuvių kalbos. Prie
šingai, čia, Kanadoje, už 
lietuvių kalbą duodama net 
kreditų. Tai ar nebūtų nau
dinga skautų tarpe turėt i bū
relių, kur būtų mokama lie
tuvių kalbos Ir ypač skatina
ma jaunimą lankyti lietuviš
kas mokyklas.

Galop Išelvlškas pavyzdė
lis : Australijos Sydney uni
versitete profesorius skaitė 
paskaitą apie įvairias kalbas. 
Šiltai jis paminėjo Ir lietu
vių kalbą, Iškėlė jos grožį 
Ir svarbą mokslo pasaulyje. 
Užbaigai jis kreipėsi į stu
dentus, klausdamas, ar yra 
jų tarpe lie tuvių ? Nijolė 
Žvlrzdlnaltė pakėlė ranką. 
Profesorius paprašė jos pa
deklamuoti lietuvišką eilė
raštį. Nijolė su džiaugsmu 
deklamavo... Ir tai padarė 
didelį įspūdį ne tik profeso
riui, bet Ir visiems.

PANORAMA___
KAS BŪTINA IR NEATIDĖLIOJANT REIKIA PADARYTI

Vakarų pasaulyje lietuviai 
per keliasČL5imt metų daug 
nuveikė lietuvių tautos 
populiarinimui Ir gynimui .

Lietuvių tauta yra Išsiri
kiavusi su pavergtomis tau
tomis, kaip lygi su didelėmis 
Ir mažomis,pasaulio pripa
žintomis aukštos kultūros, 
civilizacijos, vertomis ne
priklausomybės, 
tautomis.

Tai nuopelnas čia Ir ten 
kovojančių lietuvių už savo 
teises, už laisvą, vakarų 
kultūros tautose suprantamą 
gyvenimą.

Tačiau, mūsų priešai ne
snaudžia. Mūsų priešai, ru 
sal komunistai ,lenkai Ir net 
gudai, visur, visaip juodina 
lietuvių tautą. Pir
miausia, nori Ištrinti lie
tuvio vardą, tautą, buvusią 
valstybę Iš Istorinių šaltinių. 
Visur, įvairiuose Istoriniuo
se veikaluose, enciklopedijo
se, Iškraipomi Istori
niai faktai. Dažniausia, 
rašoma apie lietuvius tik 
blogai, dažnai suklastoti,fak
tai. Tiesa Ir teigiamybės a- 
ple lietuvius nutylima.

Tie vist mūsų vadinami 
"draugai” su "šviežiomis", 
netikromis žiniomis veržia
si į vakariečių enciklopedi
jas, Istorinius veikalus. Jie 
turi lietuvių re įkalu "specia
listus", "mokslininkus","Is
torikus" Ir pan. "profeso
rius", o Išttkrųjų-klastoto
jus.

Ir taip po visą pasaulį 
paskleista klaidingų žinių a- 
ple lietuvius Ir L l e t u v ą .

Atskiri lietuviai, lankyda
miesi po bibliotekas,sekda
mi naujus veikalus suranda 
tuos "šedevrus".

Daugelis papasakoja apie 
tai pažįstamiems Ir tuo vis
kas baigiasi. Dar kai kuris į 
lietuvišką laikraštį parašo , 
Ir viskas ’. Lietuvių priešų 
propagandinė literatūra dl - 
dėja, o lietuvių stebėjimas Ir 
atsikirtimai- mažėja . ..

E neikiopedijos,kaip "Brl- 
tanlca", "Canadlana" Irkt., 
yra prirašiusios neteisingų 
ar nepilnų faktų apie lietu
vius. Kas atitaisys? O klek 
mokykloms vadovėlių prira
šyta su tokiomis žiniomis?

Taipgi Vakarų Europos 
daugelyje kraštų bevelk ne- 
m ok Inama L le tu vos Is tor įjos. 
Iš ten atvykę,pav., švedai , 
norvegai, danai Ir kt., žino , 
kad Lietuva yra"rusų šalis , 
respublika'*.

Čia būtų galima labai daug 
faktų pririnkti apie blogą In
formaciją apie lietuvius.

Kol nevėlu, užtat, ne a t l- 
dėl lojant, reikia suor
ganizuoti pasaulinį "Infor - 
macljos Centrą" prie VLIKo 
ar P.L. B. centro, su sky
riais, korespondentais visuo
se vakarų pasaulio kraštuo
se, kur daugiau lietuvių gy
vena. Tikros tiesos skleidi
mas apie lietuvių tautą

MENININKAI IŠ LIETUVOS: J. Bikauskas. E. Polkutė, E. Kuodis ir J. Girijotas išpildo 
programa Chicagos lietuviams Midland viešbučio salėje. Nuotrauka E. Šulaičio.

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

SVAJONĖ IR PASIKALBĖJIMAI 
- TAI DAR NE KUOPA
J. Šarapnlckas š.m.spalio 

25 d. Naujienose rašė apie 
Niagaros Pusiasalio Povilo 
Lukšio Šaulių Kuopą,bet ne
parašė teisingai, keno pas
tangomis ši kuopa buvo 
įsteigta.

Stasys Jokūbaitis, mano 
geras prletellus niekur ne
rašė, kad jo pastangomis bu
vo įsteigta St. Catharines 
šaulių kuopa. suprantu, kad 
J. Šarapnlckas nedalyvavo

Grįžusi namo, Nijolė su 
ašaromis d<jkojo mamytel, 
kad ją vertė mokytis lietu
vių kalbos, kad s Iv n t ė ją į 
lietuvių mokyklą, kad leido 
ją į lietuviško jaunimo or
ganizacijas. . .

O kaip mums reikia dau- 
glau tokių sesių,kaip Nijolė, 
daugiau tokių brolių, kaip 
buvo Mintaujos moksleiviai. 
Tada tikrai 1977 metai būtų 
verti lietuvių kalbos metų 
vardo.

V.s.L. Eimantas 

yra būtlnąs, neatidėlio
jama 8,je l ne nor Ime ,kad bū
tume "paversti" į mažą sla- 
vųkllmės, "fašlstlnlo"galvo- 
jtmo tautelę...

Taigi,lietuviai vadai,pro
fesoriai, mokslininkai, žur
nalistai, sukruskite ,pas
varstykite ir griebkitės lie
tuvių tautos apgynimo darbų! 
Dar nevėlu t J.ValdLonls

KONCERTAS IŠ 
LIETUVOS

Chlcagos vldurmlestyje, 
š.m. spalio 23 d.Midland 
viešbučio salėj įvyko ganėti
nai gerai pasisekęs Iš Lie
tuvos atvykusių solistų pasi
rodymas. Ruošiamą koncer
tą aprašėClceroLlfe, Išvai— 
dlndamas rengėjus J.Krei
vėną, V. Zalatorių lr E . Šu- 
laltį.

Salėn susirinko apie 300 
lietuvių. Pradžioje kanklė
mis E . Poškutė Ir birbyne 
J.Btkauskas subtiliai Išpil
dė Gruodžlo-Švedo Raliavi
mą, Bražlnsko-Polką. Solis
tė Gr. Apaaavlčlūtė, pri
tariant kanklėms Ir birbynei 
pagaunančiai padainavo 
Tallat-Kelpšos :*Llėtus Lijo", 
Dvarlono"Ol liūdna",Tallat- 
Kelpšos "Sakė mane tokia".. 
Du aktoriai solistai E .Kuo
dis Ir J. Karijotas subtiliai 
sudainavo bei suvaidino Pet
rausko "Jau vakaras buvo", 
Dvariono " OI užlelsklt var
telius", J. Indros "Per Klau
sučių ūlytėlę"- sulaukdami 
gausių katučių Ir "bravo".

Il-je koncerto dalyje pub
liką sužavėjo solistas bosas 

steigiamame susirinkime, ir 
nėra šaulys,- tai negali ži
noti, ke no pastangomis kuopa 
įsteigta.

Prieš 15 metų Stasys Jo
kūbaitis dažnai atvažiuodavo 
pas mus, kaip Ir aš pas jį 
lankydavausi Toronte. Besi
kalbant įvairiais klausimais, 
kilo mintys steigti St. Catha
rines šaulių kuopą,kuri a- 
pimtų visą Niagaros Pusia
salį. Tuo pačiu klausimu St. 
Jokūbaitis kalbėjosi Ir’ su 
kitais St. Catharines lietu
viais.Tai buvo pasikalbėji
mai Ir- svajonė,..

1971 m., kovo 7 d. pas įkal
bėjęs su vietiniais ramovė- 
nals Irkltų ovganlzacijų val
dyboms, ar nepakenktų jų 
organizacijų veiklai, jei šio
je kolonijoje įsisteigtų šau
lių vienetas Ir gavęs užtikri
nimą, kad ne, ėmiausi akci
jos. Parašiau skelbimą Ir 
paprašiau kleboną T. J.Llau- 
bą OFM, kad paskelbtų pa
kartotinai per bažnyčią, nu - 
roddnt,kad steigiamasis su
sirinkimas šaukiamas 1971 
m., gegužės 9 d.,mano bute.

Kadangi tuo Laiku St. Jo
kūbaitis buvo Kanados Šau
lių Rinktinės Pirmininku, 
paprašiau,kad atvažiuotų ir 
atvežtų šaulių statutą ir kitą, 
naujam daliniui reikalingą, 
medžiagą. Jis mielai sutiko 
Ir atvyko gegužės 9 d.

Kol dar nebuvo nė vieno 
svečio, paprašiau, kad jis 
susirinkimui pirmininkautų. 
Jis sutiko, už ką jam nuo
širdžiai padėkojau.

Susirinkimo protokole yra 
pažymėta, kad susirinkimas 
sušauktas mano pastangomis.

Tad,keno įsteigta N.P. P . 
Lukšio Šaulių Kuopa?

P. PolgTimas, 
š.k. sekr.

— • —

ŽODŽIAI, 
ŽODELIAI. . .

Pradinės mokyklos laikais 
rusų žurnaluose, kuriais la
bai domėjausi dėl jų pa
veikslų, buvo paveikslo 
nuotrauka - apspitęs būrys 
kažkokį kenčiantį žmogų Ir 
parašas : Toreadoro mir
tis, Tokio žodžio nežinant,

V. Kuprys su 3 dalnom:Tal- 
lat-Kelpšos "Kur lygūs lau
kai", Raudonikio "Tėvynė" , 
Žlgalčlo "Augo girioj apynė
lis" Ir pabaigai Gunod Me- 
flsto arija Iš operos Faustas. 
Pastaroji sukėlė publikoj 
furorą Ir reikalavimą "bis". 
Solistui teko padainuoti dar 
povą dainų.

Kai estradoj pasirodėsol. 
Gr. Apanavlčlūtė su Kača- 
nausko "Kad aš našlaitėlė", 
daugelio moterų akyse pasi
rodė ašaros. . .Sekė"Vienam 
dva**e" Ir Itališkai Iš operos 
Tosca II-jo veiksmo arija, 
sukeldama pasigėrėjimą Ir 
kvietimą "bis". Solistė pa
dainavo dar porą dainų.

Pabaigoje estradoje pasi
rodė su 7 dainomis E .Kuo
dis Ir J. Gir įjotas. Padaina
vo tėvynės Ilgesį Iššaukian
čias dainas: Bražinsko "Kur 
gimta padangė", Makačlno 
" Berniukai ", Juozapalčio 
"Vingiuoja pilkas kelias" Ir 
jo vieną jumoristinę dainą 
"Aš medžioklėje ne vienas", 
pridėdami žodžius: "apie tai 
žino visi člkaglečlai".. .Už 
tai publika gausiai plojo.Ma- 
kačino "Gimtinės Dangus " 
Iššaukė nostalgiją mūsų bo
čių kraštui. Sekė populiari 
Juozapalčio daina "Mano 
pypkė kakavlnė",prajuokln - 
dama publiką Ir baigė Bra
žinsko "Tėvynė Lietuva".

Po pasisekusio koncerto 
solistės buvo apdovanotos 
puokštėmis gėlių, o kiti so
listai Gustaičio Ir Santvaro 
plokštelėmis.

Publikos tarpe buvo maty
ti keletas muzikų, kritikų, 

įlinki 
innm

i
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keletas daktarų ir šiaip mu
zikos entuziastų. Vakarie
nės metu teko matyti vieną 
pens įninką, kuris soL Apana- 
vlčlūtel Ir kt. solistams pa
sakė, kad ’’ šis gražus kon
certas tiek jį, tiek kitus po
rai valandų nukėlė Lietuvė
lėm .." Už tekį pasakymą 
sol. Gražina pabučiavo tą 
pensininką, o dalyviai paplo-; 
jo. Iš tikrųjų, šis Iš Lietu
vos atvykusių solistų kon
certas buvo pulkus*.

Fra rikis Stepanls

jis, mano greitomis per
skaitytas, Ilgai užsiliko at
mintyje kaip Teroro mirtis, 
/To žodžio Irgi nežinojau/.

Mokyklos kurse reikėjo at
mintinai Išmokti garsaus 
rusų pasakėčių rašytojo 
Krylovo/ daug ką ėmė Iš 
prancūzų pasakėtininko Lla-^ 
fonteno/ pasakėčios, kur at
silankius Is meno muziejuje 
Iš vokiško :Kunst- Kammęr- 
meno rūbas, kambarys/ ne
pastebėjo dramblio, nors ' 
matė visus vabzdellus Ir va
balėlius. Ugal mano atmin
tyje buvo / Išmokta/ ne 
"kunstkame rol", drauge , 
buvau"-bet "Kunstmakte roj" 
drauge, buvau"... Taip Ir 
atsakinėjau /mokykloje/...

IYYI. Tas nėra vienas žo
dis, o keturi žodžiai. Kaip 
tai? - paklaus visi manęs. 
Štai kaip: kai aš augau, mū
sų namuose kalbėta taip,kad 
žodį "Ir" tardavome trumpai 
"l", žodį "yra" taip pat 
trumpai tardavome "y".Tad, 
jeigu būtų reikėję tuomet 
pasakyti sakinį: "Ir y/rai
dė/ yra l /to paties garso 
raidė/", tai aš būčiau pa
sakęs : "lyyl"...

"Ąbllube nyčla dvasios 
n šventos**. Atsimenu tą žodį, 
primenantį "bllūdą", girdėtą 
vaikystėje, Iš giesmių kny
gos. Tai - neišverstas Iš 
leriklško, "obllubenlca" žodis 
reiškiąs "numylėtinę"...

Arėjas Vitkauskas 
New Jersey, USA 
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PENKIASDEŠIMTMEČIO
PROGA ŠIEMET SUEINA 50 METU NUO GRUODŽIO 17 DIENOS 

- 1926 SUKILIMO - PERVERSMO.
J. Vaidlonis.

lk l 1926 metų gruodžio 
mėnesio 17 dienos Lietuvos 
valstybėje buvo pilna to žo
džio prasme demokratinė 
santvarka. Lietuva turėjo Iš 
visų respublikos piliečių Ir 
politinių partijų rinktą sei
mą, prezidentą.

Tuo laiku Lietuvoje velkė 
sekančios politinės partijos 
/pagal 1926 metų rinkimo 
duomenis/ : kairiųjų blokas 
turėjo valstiečių liaudininkų 
22 atstovus Ir socialdemo
kratų - 15, tautlnlnkal-3, 
ūkininkų partijos - 2. Dešl- 

lųjų blokas turėjo : krikš
čionių demokratų - 14, ūki
ninkų sąjungos - 11, darbo 
federacijos - 5, žydų - 3, 
lenkų - 4, vokiečių - 6. Vi
so 86 atstovai.

Iki 1926 m. gegužės mėn. 
seimo rinkimų atstovų dau
gumą turėjo krikščioniškas 
blokas. Tuo laiku Lietuvos 
prezidentu buvo agr. A.Stul
ginskis, o mlnlsterlu - pir
mininku dr.L. Bistras.

Kairiųjų blokas, laimėjęs 
seimo rinkimus, 1926 m.ge
gužės mėn. sudarė vyriausy
bę Ir Respublikos preziden
tu buvo išrinktas valst.liau
dininkų atstovas dr. Kazys 
Grinius, didelis valstybės 
veikėjas, aušrininkas, var
pininkas, dr.V. Kudirkos 
be ndr adarbls .Mlnlsterlu 
pirmininku buvo adv. K.Šle
ževičius, valstybės llaudl-

Krikščioniškasis Ir tauti
ninkų blokas, bei kariuome
nė teikia laisve Ir tvarka ne
buvo patenkinti. Kariuomenė 
ėmėsi Iniciatyvos padaryti 
perversmą. Tam tikslui bu
vo suorganizuota slapta su
kilimui - perversmui rengti 
grupė Iš patikimų karininkų 
Ir daugiausia savanorlų-kū- 
rėjų /berods apie 50 kari — 
ninku/. Jie jau 1926 metų 
vasarą darydavo slaptus su- 
s trinkimus .Iš paviršiaus 
jie suvaidindavo, kad daro 
baliukų vakarus daugiausia 
Šančiuose, karininkų butuo
se. Tuomet tarp karininkų 
nebebuvo partinių pasIsklrs - 
tymų :"smetonlnlrikal", "val
de marlnlrikal", "krikdė mal", 
"clclltkal" ar pan.Karininkų 
politiniai įsitikinimai buvo 
jų asmeninis reikalas, vieni 
simpatizavo vienai grupei, 
kiti kitai.

Susitarta buvo dešiniojo Ir 
tautininkų blokų ruošti suki
limą prieš valst. liaudininkų 
Ir socialdemokratų vyriau
sybę. Į karinio perversmo 
komitetą įėjo: maj. /vėliau 
generolas / P.Plechavičius, 
gen. V. Nagevičius, gen. Dau
kantas, žurnalistas Matas 
Bagdonas, pulk. Petrultls, 
gen. Glovackls-Grlgallūnas, 
ge n. Radus-Ze rike vlč lūs,kap. 
Matulevičius, kap. Rupeika, 
kap. Mačlutka Ir kt.

Kariuomenės tarpe suor
ganizuotos trejukės sche
mos. Jų darbo tikslas buvo 
skleisti tarp karininkų Ir 
studentijos nepasitenkinimą 
dabartine valdžia, bet ši orga 
nlzaclja dabartiniu metunepa 
vojlnga...

1926 m. spalio 16 d. "Ryto" 
redakcijoje/krikščionių blo
ko dienraštis"/rinkosi labai 
daug‘’kademi/šulų. Ten visą 
laiką buvo ats. pulk.Glovac
kis, kap. Matulevičius, kap. 
Pupetka, pulk. Petrultls Ir 
kt. Čia buvo skaitomas Kru
pavičiaus laiškas Ir kažkas 
svarbaus spręsta. Klek 
tirta, buvo kalbėta, kad 
slruoštl prie sukilimo", 
klmas tęsiamas - Pollt.
llcljos Viršininkas. / tš Lie
tuvos Istorijos IV tomo/ Be 
to, demontracljas prieš M; 
Šie že vlč taus vyr lauš ybę ruo
šė netik komunistinis, bet Ir 
krikščioniškasis blokas,

1926 m. lapkričio mėn. 21 
dieną Kaune, Liaudies Na
muose įvyko studentų mitin
gas, tikslu padaryti demonst 
raciją prieš kairiųjų vy
riausybę. Mitinge dalyvavo 
■apie 600 žmonių. Į mitingą 
buvo įleidžiami studentai, 
šauliai Ir organizacijų re
komenduojami asmenys.

Mitingui pasibaigus, da
lyviai pasipylė į gatvę Ir ei
lėse po 8-10 žmonių pradėjo 
žygiuoti įkaro muziejų.Po

pa-
pa-
Se-
Pol-

ninku atstovas, geimo pir
mininku buvo dr. J. Staugai
tis, kitais mlnlsterlals bu
vo: finansų - prof. A. Rim
ka, Vidaus reikalų - V.Po
žėla, Krašto apsaugos -pulk 
lt. J. Papečkys, Švietimo - 
prof. V. Čepinskis, Žemės 
ūkio - Inž.B. Krikščiūnas 
susisiekimo - Inž. B.Toma- 
ševlčlus, kariuomenės šta
bo viršininkas buvo pulk.K. 
Škirpa.

Kairiajam blokui valdant, 
pradėjo labai aktyviai veikti 
komunistai, kurie padedant 
SS3R valstybei, siekė per
imti valdžią į savo rankas. 
Kairiųjų vyriausybė tam ma
žai priešinosi, buvo neribo
ta laisvė.. . Komunistai po 
visą Lietuvą pradėjo ruošti 
viešai demonstracijas. 1926 
metais birželio 12-13 dieno
mis Kaune prasidėjo didelė 

—-'“darbininkų demontracl- 
prie kalėjimo, Išleidus į 

.alsvę komunistus, taip va
dinamus ’Tcuoplnlrikus". Mi
nia žygiavo Kauno gatvėmis 
Ir dainavo revoliucines dai
nas. Žygiavo Iki Liaudies 
namų se namiestyje.

Panevėžyje demonstracl - 
jos įvyko birželio 13 dieną. 
Prasidėjo prie profsąjungos 
būstinės ir virš 300 žmonių 
minia žygiavo su plakatais, 
šūkiais Iki stoties. Šiauliuo
se Irgi buvo demonstruoja
ma birželio 13 d. 1926 m. 
mašūs mitingai vyko Vil

kaviškyje, Kybartuose, Kal
varijoje, Kazlų Rūdoje Ir kt. 
Po mitingų buvo giedamas 
Internacionalas Ir prašoma 
pagalba Iš ...SSSR. Inter
nacionalas Ir kalbos buvo 
sakomos ne tik lietuviškai, 
bet Ir rusiškai, žydiškai.

Kaip pasakoja liudininkai, 
Kauno gatvėse civiliams Ir 
karininkams buvę jau ne
saugu, nes jie buvo komu
nistų užpuolami / įvykis su 
gen. Bulota, muštynės prie 
centrinio pašto Irkt./. Ko
munistai pakėlė galvas. Ta
čiau visoje tautoje kilo re
akcija prieš valdžią dėl lais
vės davimo komunistams. 
197O.X II. 15

Apie organizuojamą per
versmą daug kas žinojo kaip 
laikinoje sostinėje Kaune, 
taip Ir provincijose. Sako
ma, kad žinojo Ir tuometinė 
vyriausybė su prezlčtentu. 
Kuomet buvę įspėti Vidaus 
reikalų mlnlsterls adv. V. 
Požėla Ir krašto apsaugos 
mlnlsterls pulk. J. Papeč
kys, jie atsakę, kad susi
tvarkysią, nes žiną...

Politinės pollcljos/saugu- 
mo/vlršlnlrikas 1926 m. spa
lio 16 dieną padarė slaptą 
pranešimą mln. pirmininkui 
M.Šleževičiui. Ten rašoma: 
"Atskiri'asmenys stengiasi 
suorganizuoti grupes Ir 
ginkluotu sukilimu nuversti 
esamą valdžią. Į savo veiki
mo orbitą stengiasi įtraukti 
karininkus Ir savanorius. 
Galva organizacijos — M. 
Krupavičius, Bistras, Kar
velis, E ndziulaltls, Star
kus, Stulginskis / krikščio
nių bloko seimo atstovai/bet 
jie aktyviai neveikia, vien 
tik diriguoja. Svarbiausiais 
aktyviais veikėjais yra;pulk. 
Glovackls-Grlgallūnas, gen. 
L adyga, pulk. Pe trultls, pulk. 
Bobelis, pulk. Braziulevl- 
člus, pulk. Grudzlnskas, maj . 
Tomkus, pulk. Burokas, maj. 
Šarauskas, kap.Požėla,kap. 
Pupelka, kap. Butkevičius, 
kap. Gurevičius, kap. Anse- 
vlčlus, le lt. Kauf manas, Įeit. 
Lumbls, Įeit. Žylis, įeit. 
Juozapaltls Ir keletas kari
ninkų Iš aviacijos /Iš avia
cijos karininkų buvo dau
giausia, bet žvalgybai, ma
tyt, nepavyko išaiškinti/. Iš 
civilių asmenų ; raitosios 
policijos vadas Labutis, Kir
tis, seimo narys E. Taraus- 
kas, P. Jočys, agr. Petru- 
šauskas, Llpčlus, Čėpla,

Gen. Glovackis atvirai 
kalbėjo, kad savanorių or
ganizavimo tikslas yra ko
voti prieš dabartinę val
džią Ir "Sudaužyti snukius 
dabartiniams valdovams, 
kurte nesugeba apsaugoti 
Lietuvą nuo komunistų Ir kt. 
priešų" - taip kalbėjo Glo
vackis vienam dvasiškiui.

Canada 
Post

ateitininkų sąjūdžiuose. Ap
lamai, tai labai geras ženk
las, kad "Amerikos Balso" 
lietuviškoji tarnyba yra ge
rokai atjaunėjusi tiek am
žiumi, tiek Ir nuotaikomis 
bei patyrtlml. Tiesa, neuž
mirština, kad "V o A" yra 
grynai amerikinė Institucija 
su visai aiškia priklausomy
be JAV politikos formavimo 
įstaigoms. Yra tam tikros 
normos, paskirtas laikas, 
klek Ir kam skirti tokiam ar 
kltoklams reikalui, k. a. 
bendrosios žinios, įvykių 
reportažai, komentarai 
Ir panašiai. Iš WaSlngtono 
turimos dvi kasdieninės 
transliacijos -1O vai. ryto Ir 
12 vai. v l du r d le n į / New 
Yorko laiku/ po pusę valan
dos kiekviena. Kad Ir ne- - - - 
pergauslal, gaunami laiški
niai atsiliepimai Ir Iš Lie- £ 
tuvos apie programas.Kar- • 
tais, po kokio pasikalbėji
mo, atsiliepia giminės, gir- 
dl, malonu buvo girdėti mū- ' * 
sų tą ar kitą giminaitį kal
bant, Išgirsti jo balsą.

Mūsų pokalbį teko nu
traukti, nes Jolanta skubėjo 
pagauti dr. J. Girnių sutar
tam pasikalbėjimui. Gaila, 
bet savo programose jie ten 
neturi nuolatinės Ir pilnos 
Išeivijos spaudos apžvalgos, 
nors laikraščių žiniomis 
naudojasi Ir mūsų spaudą 
seka. Kaip tik Ir teko pa
siūlyti, kad ateityje kuriame 
nors tarnybiniame progra
mų aptarimo posėdyje būtų 
Iškeltas nuolatinės spaudos' 
apžvalgos reikalas. Jolanta 
sutiko, kad tai įdomus pa
siūlymas Ir žadėjo jo neuž
miršti bei padiskutuoti ar
timų bendradarbių tarpe.

Jolanta Raslavlčlūtė. Tai 
simpatinga jaunosios kartos 
atstovė, kuri jau nuo pir
mųjų akademijos posėdžių Ir 

sąžiningu 
kruopštumu vykdė jai paves
tą uždavinį. Čia Ir tiesiogiai 
įrašai garso juostoje tiesiai 
Iš posėdžių, čia ir atskiri 
pasikalbėjimai su Iškiles
niais mūsų mokslininkais. 
Tuo pat metu ji darė ir sa
vas pastabas, vedė užrašus, 
kurie bus panaudoti jos re
portažuose apie akademijos 
eigą, visą perduodant radio 
bangomis klausytojams Lie
tuvoje Ir visur kitur.

Miela buvo stebėti jauno
sios reporterės darbą, kurį 
ji /Iš šalies sprendžiant/, 
atlikinėjo su pomėgiu Ir pro
fesionaliu kruopštumu. Su
sėdome trumpam pokalbiui. 
Pasirodo, Jolanta yra bai
gusi anglų kalbą Ir literatū
rą. Pulkus jos mokėjimas 
gimtos los lie tuvlųkalbos pa
dėjo jai įsidarbinti "Ameri
kos Balse ". Taip, tarnyba 
ji patenkinta, nes įdomu, o 
Išvykos, kaip į šį suvažlavt1- 
mą, ar praėjusią Tautinių 
Šoklų š ve nt ę, paįvairina 
tarnybines užduotis Ir telkia 
progą bent klek atsiplėšti 
nuo įstaigos darbo rutinos. 
Liet, skyriui šiuo metu va
dovauja jau visą eilę metų 
ten dirbąs Alf. Petrultls. Iš 
devynių skyriaus tarnautojų 
netketuri jaunesniosios kar
tos atstovai: R. Scikadolskls, 
K. Člžlūnas, J.Bradūnas Ir 
J. Raslavlčlūtė. Šie keturi 
vardai, sekantiems lietuviš
kojo jaunimo veiklą, tikrai 
nėra svetimi ar nežinomi. 
Visi jie buvo aktyvūs stu
dentų sąjungoje, skautl jos Ir

ATJAUNEJĘS AMERIKOS simpoziumų, 
BALSAS

Amerikinės Padėkos die
nos savaitgalyje, -Southfield, 
Mlch., Lietuvių Kultūros 
Centre vykęs X’ -asls Liet. 
Kat. Mokslų Akademijos su
važiavimas jau praeitis. 
Tai būta pakankamai Iški
laus įvykio, kuris emigra
cinio gyvenimo sąlygomis 
talpačlal Išelvlškajal visuo
menei gėdos nepadarė. Prie
šingai, pamatėme, kad savo 
tarpe turime e llę kūrybingų 
Ir mokslui užsiangažavusių 
asmenybių, savuoju įnašu 
turtinančių įvairias akade
mines Institucijas čia Ir už
jūry.

Savaime suprantama, aka
demijos suvažiavimas nega
lėjo likti nepastebėtu ir to
kios Institucijos,kaip "Voice 
of America" lietuviškojo 
skyriaus.Tos žinių perdavi
mo agentūros stebėtoja - re
portere suvažiavimas atvyko

llclja pasipriešino, įvyko 
muštynės. Minia pradėjo 
mušti arklius Ir policinin
kus, šaukdami "žandarai, 
komisarų agentai, Išdavikai" 
Ir kt. Buvo Ir sužeistų.

Iš laisvės alėjos Išsklai
dyti demonstrantai susibūrė 
Daukanto g-v ėję prie Užsie
nio reikalų ministerijos Ir 
pradėjo šaukti : "Duokite 
mums Čepinskį / Švietimo 
mlnlsterį.kurls įsteigė daug 
lenkiškų mokyklų/ Ir Požėlą 

' / Vidaus re įkalu mln. //f .
/Rus dauglaii./

Postes
Canada

Naujas pašto tarifas 
siuntimui į užsienį

po 
December 
31,1976.

l .

SEKANČIOJE DIAGRAMOJE 
MATYSITE SVARBIAUSIUS 
PAKEITIMUS. *

Laiško siunta ir atvirutės - maksimumas 1 sv.
Iki ir imtinai

Specialus Įpakavimas
Paprastas paštas tiktai, Į, visus kraštus išskyrus USA: $ 1.38 už kiekvienus 2sv.iki 60 sMmaksimumo.
Kj_ti pafarnavi mai
Siuntiniai iki 22sv. gali būti siunčiami Tarptautiniu Paštu. ■
Kuiną priklauso nuo atskiro krašto.
* Tarptautiniai oro ir paprasto pašto siuntų tarifai Šiuo metu nepakeisti.
KREIPKITĖS L VIETINĮ, PAŽTO VIRŠININKĄ INFORMACIJAI DĖL 
REGISTRACIJOS, APDRAUDIMO IR SPECIALAUS PRISTATYMO.

1 OZ 2 oz 4 oz 8 oz 16 oz
Oro paštu į visus 
kraštus (išskyr.USA) $0.25 $0.45 $0.60 $1.20 $2.35

'Aerogramos $0.25
Moži siuntiniai, spausdl n I ai ir k n ygos- maksimumas 1 sv. .

Iki ir imtinai
1 OZ 2 oz 4 oz 8 oz 16 oz

Oro paštu į visus 
kraštus (Išskyr.USA) $0.18 $0.32 $0.48 $0.90 $1.62

Paprastas paštas į 
visus kraštus(lšsk.USA) 
— Maži siuntiniai — — $0.28 $0.50 $0.90

•

— Spausdintai ir 
knygos $0.12 $0.20 $0.28 $0.50 $0.90
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KULTŪRINIS PUSLAPIS LIETUVIŲ DAILININKŲ 
ŽINIAI

IMTIES

Prieš trlsdešlmĮ metų 
Sukūdęs toks atėjo. 
Po trisdešimties metų 
Labai suapvalėjo.Net dirbtiniai plaukai gražiau sukas I 

Ant senos ar jauniklės galvos,

TRISDE Š 
ME T Ų_

Taip jau mūsų žemelėje lemta - 
Kas dirbtinis, tas pilnas tylos, 
Medžių lapai dirbtinai nekrenta 
Ir dirbtinis šuva ne sulos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI: 
Alijošiaus Lapai, Dr.S. Allūnas 
Humoristiniai eilėraščiai. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas. Aplankas Marijos 
Ambrozaltlenės, 1975 m. 
Chicago.

Dr. S . A 1 lū na s 
ALIJOŠIAUS LAPAI

Ir per amžinus amžius perukas 
Jau daugiau nepakeičia spalvos.

TWENTY LITHUANIAN ARTISTS FROM 
THE STATE OF ILLINOIS 

Bicentennial Art Exhibit
Presented by the Balzekas Museum of 

Lithuanian Culture / Chicago, Ill.

Meniškas lietuvių dailinin
kų katalogas talpina šių nr** - 
n įninku darbų nuotraukas Ir 
biografijas:

Aleksa, Vanda B ai ūkas , 
Blyskls, Cooper, Kelečlus , 
Janlne Kinka, Kurauskas , 
Marčiulionis,Eleonora Mar

Nenutirpsta dirbtinis sniegas, 
Nekris žvaigždės dirbtinio dangaus, 
I dirbtinę krūtinę L as Vegas 
Tau bežvelgiant, širdis atsigaus.

Ir dirbtinės gražios blakstienos, 
Ir dirbtinė gėlė vis žydės, 
Ir dirbtinių dantų tau nė vieno 
Niekada jau daugiau neskaudės.

O Arkansas stelte vonios veikla 
Gaiviniesi srovelėj švelnioj, 
Ir todėl maudyt artimą reikia 
Gero, dirbtino purvo vonioj.

Tau davė dolerėl|
N C W C,
Dabar geri Marteli, 
Naujų namų rūsy.

Ruošel veikimą platų- 
Jau visko to nebėr. ..
Po trisdešimties metų 
Sakai jau, I don’t care.

Po trisdešimties metų 
Dabar labai apžėlęs.

In this Bicentennial year.many Lithuanian artists,particu
larly those who came to the U.S.A, after World War II 
from their oppressed country, are appreciating the Idea of 
artistic freedom. Here, they can create and express them
selves In the manner they know best. To them, this kind 
of new exprerlence Is an Incentive for creative and const
ructive work. Their efforts In this exhibition, In which we 
are Introducing twenty outstanding Lithuanian artists to 
the American public,show their achievements and share 
their experiences.

This exhibition Is limited to only twenty artists with twen
ty works and Is not an attempt to represent all Lithuanian 
artists In the State of Illinois. However, we are showing a 
significant cross-section of their work In the form of 
paintings, prints, sculptures, ceramics, tapestry and fibers. 
These artists vary widely In theIr expression,medium and 
style. The Lithuanian artists, as artists of other nationali
ties, are also most active In Inspiring the study of the their 
own people, the encouragement and the presentation of 
their cultural endeavors.

I wish to express my deep gratitude to all participating ar
tists and those who helped In assembling this versatile ex
hibition. Petras Aleksa

Prieš trisdešimti metų 
Dvimetis sūnužėlls,

Priešpaskutiniame vlrše- 
lo puslapyje trumpai, alš - 
klal suminėti svarbiausi mo
derniųjų laikų Lietu vos vals
tybės įvykiai. Pagirtinas 
toks žinią perdavimo būdas , 
panaudojant sukaktuvini ka
talogą: ypač amerikonai 
atsimena Ir mėgsta trumpus 
sakinius, sutrauktas žinias, 
aiškias situacijas. O ten 
Lietuvos situacija labai aiš
kiai patiekta.

Pridėtas Ir gerai paruoš
tas Lietuvos žemėlapis-pap
rastas Ir lengvai įsidėmi - 
m as.

čiulionis, Janina Marks, Se - 
šuo Mercedes, Mozollaus - 
kas, Murinas, PetrlkonL, , 
Šileikis, Zita Sodeika, Dan
guolė Stončlūtė, Ada Sutkus , 
Walaltls, Giedrė Žumbakls .

Įžangini žodi parašė dali . 
Petras Aleksa;

Galla būtų, kad šis leidi
nys, kuklus bet tikrai skonin
gas ^nueitųkokių nors brošiū
rėlių keliais. O turėtų jis 
pasiekti didesniais egzemp
liorių skaičiais mūsų Bend
ruomenių valdybas, skai
tyki as, kitataučių universite
tų bibliotekas. Ypač, kad Iš
leistas Amerikos 200 m . 
sukakčiai paminėti, turėtų 
būti nepražiopsota proga. Ir 
ne ’ po vieną, ar du egzemp
liorius...

Kodėl i s iuntlmo darbą ne
įtraukti lit.seminarų studen
tus, ar pensininkus ? b.

Paskelbtoji $1OOO premv 
ja už lietuvio dailininko kū
rinį tautine tema bus paskir
ta 1977 m.birželio mėn.4 d. 
atidaromoje parodoje.Kūri
niai parodai Ir premijai bus 
atrenkami šia tvarka;

1. Iki 1977 m.gegužės 1 d. 
dailininkai pristato savo kū
rinių skaidres ar spalvotas 
nuotraukas. Dailininkas gali 
siūlyti Iki IO kūrinių.

2. Chlcagoje Ir apylinkėje 
gyveną dailininkai, vietoj 
skaidrių, gali pristatyti pa
čius kūrinius.

3. Kūrinius parodai at
renka Jury Komisija,kurios 
sudėtis bus pranešta vėliau.

4. Atrinktieji kūriniai Iki 
gegužės 28 d. pristatomi 
4038 Archer Avė., Chicago, 
Ill., 60632. Šių kūrinių juo
da-balta fotografijos katalo
gui Ir spaudai pristatomos 
Iki gegužės 21 d.

5. Premijuotas kūrinys 
skiriamas į Meno Kūrinių 
Fondą.

6. Po parodos dailininkai 
savo kūrinius atsiima patys 
ar per įgallotInlus.Skaidrės 
Ir spalvotos nuotraukos grą
žinamos.

Čiurlionio Gale rijos,Ine. 
Informacija

NAU JI DAR BA I ME NO 
KŪRINIŲ FONDE

Čiurlionio Galerija, Ine. 
gavo sekančius Jury Komi
sijų atrinktus kūrinius;dali. 
Vlado Vaitiekūno -’’Saulėte
ki”/iš Re Inkarnacijos ciklo/ 
"Wisconsin Delis" gamto
vaizdį Ir "Autoportretą"j

Dall.Veros Švablenės at
rinktą "Natiurmortą".

Dali Vaitiekūno darbai y- 
ra aliejinė tapyba ant dro
bės, o dali. Švable nės-spaŲą 
vota grafika. ■

Pranešdami visuomenei 
šią žinią, tariame širdingą 
ačiū kūrinių autoriams už 
dovanas. Meno Kūrinių Fon
das yra nepriklausomos 
Lietuvos nuosavybė.

Čiurlionio Galerija,Ine.

PAŽINKIME praeiti l
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GYVENIMAS ŠARVUOČIŲ RINKTINĖJE

Bal. Brazdžionis

O kaip veikė sportas ?

Kaip kitiems kultūriniams įvykiams, taip ir sportui , 
buvo labai sunku klestėti. Nežiūrint tokių sunkių sąlygų , 
jau 1922 m. Šarvuočių Auto divizijos žmonės I, dalyvavo 
sporto varžybose Ir laimėjo keletą pirmųjų vietų. Pirmo
je sporto dienoje dalyvavo šie šarvuotlnlrikal:

L. Vokietaitis, A. Laurinaitis, Br. Šematulskls. Jie 
visi laimėjo pirmąsias vietas Ir gavo gražių dovanų už 
bėgimą, šokimą i aukšti Ir Ieties metimą. Vėliau šarvuo- 
tlnlnkal dalyvaudavo technikos dailų rinktinėje Ir sporto 
varžybose.

1928 m. rugsėjo 1-2 dienomis per karines varžybas , 
rinktinė gavo Krašto Apsaugos ministro pereinamą dova- 
ną už taiklųjį šaudymą. 1929 m. laimėjo II vietą, gavo do
vaną "Juodąji Erelį". Aukštojoje Panemunėje laimėjo II 
vietą. Čia pasižymėjo Itn. Juozapaltls už 1500 m.bėgimą, 
už barjerinį bėgimą j. psk. Balanas, už šokimą Itn.Bulvi- 
člus, už granatų mėtymą Rudys, rutulio stūmimą Itri.ŠI - 
mėnas.

1930 m. Vvtauto Didžiojo Metals, vėl asmenines do
vanas laimėjo iš šarvuotinirikų psk. Janlckas, už patrulio 
žygį, 5 tūkst.metrų bėgimą Keresevičlus,

Aukštojoje Panemunėje vyko daug įvairių sporto šakų 
švenčių. Jose vėl pasižymėjo kpt. Ivanauskas, Itn.Bulvi - 
čius, Vl.Meleckas, psk. Labanauskas, psk.Šilbajoris, gr . 
Mikalauskas, e 11.Rudys Ir kt.

Persikėlus šarvuotinlnkams į Radviliškį, sporto sąly
gos pablogėjo, bet 1936 m., pavasarį, šarvuotlnlrikal su
darė futbolo komandą ir rungėsi su II inž.batalljono ko
manda, laimėdama 1:0. Jau 1938 m. vėl dalyvavo rungty
nėse. Be to, sudarė krepšinio komandą. 1939 m. laimėjo 
rungtynėse futbolą Ir krepšinį prieš II inž.batalljoną.

Kai 1938 m. šarvuotlnlrikal įsikūrė savo gražiuose 

pastatuose, ten įsirengė ir sporto aikšte s, kur lose nuolat 
vyko žaldyaės. Lietuviai sportininkai dalyvavo ir 1939 m. 
ollmpljadoje. Juos galima pamatyti Pr. Lubino f Urnoje i

Daugiausia buvo visų mėgiamas taiklusis šaudymas . 
Ne tik liktiniai puskarlnlriktal,bet ir kareiviai eidavo į 
šaudymo rungtynes. Šarvuotlnlrikal,kol dar gyveno Kaune, 
domėjosi Ir plaukymo sportu.

Ta pačia pi’oga noriu pasakyti,kad nors Ryšių Batalljo- 
ne buvau tik 6 mėnesius, bet liko atmintyje daug malonių 
akimirksnių. Ypač,kai pernai mirė muzikos : mokytojas 
Mykolas Lluberskls, "Karlo" skaitytojai prašė daugiau ką 
apie Jį parašyti.

Neilgai teko būti Jo chore - 6 mėnesius- ,bet jis b.ivo 
toks geras mokytojas’. Šančiuose ateidavo kas vakarą 
mus mokyti dalių. Jis tada buvo civilinis tarnautojas, 
bet su daina, mažais chorais jau dalyvavo laisvės kovose, 
vis nepamiršdamas jaunųjų karių. Kai kiti Ilsėjosi,mes , 
sudadę chorą, dainavom. Ir labai miela buvo dalyvauti , 
jam diriguojant,radijo programose, šventėse Ir kt.

Ryšlųbatalljone švietimas ir dvasinė sritis,panašiai, 
kaip pas šarvuotinlrikus, visų technikos dailų dvasios va - 
dovas buvo kun. Česaltls.

Mažai yra duomenų šiapus Iš mūsų laisvės metų apie 
Kariuomenę, kai velkė Kariuomenės Štabo, | Spaudos ir 
Švietimo skyriai. Todėl dabar sunku visus švietimo ir 
kultūros darbus suminėti. Gaila, kad jokių istorijų dar Ik 
šiol neparašė, kaip iš viso gyveno Lietuvos Kariuomenė. 
Buvę kariai, vadai ir spaudos žmonės, - susirūpinkime iš
leisti mūsų kariuomenės istoriją ’. Juk visas karių paruo
šimas, mokymas valdyti įvairius ginklus,statutai, visa 
karinio parengimo programa buvo realūs įvykiai ’. Paliki
me ką nors Iš to ateičiai ,

- pabaiga -

į §. Ie va Simonaitytė

karai eina pro Šimonius

Ne vienas keleivis,lyg sekdamas meilų šulinio svirties 
mojimą, užkrypdavo į Šimonių sodybą.

Ir Išpasakodavo keleivis savo nelaimes, savo vargus , 
savo troškimus ir išliedavo savo širdį žmogus Šimoniam.

O mažiukai Šlmonlukal išsižioję klausydavosi iš smal
sumo. Ir keleiviui Išėjus,susitūpę patvoryje toliau sau 
pindavo pasakas apie balsiuosius rusus.

O kitą sykį užeidavo vyras apiplyšusia rusu kareivių 
mundlera .kurių daug matydavosi pasienyje. Balsias Jis 
padarydavo akis; Išlakstydavo Šlmonlukal į pakampius pa - 
slslėpi i. Bet ir didieji negalėdavo su tokiu susikalbėti.
- Dalte chleba ’.- sakydavo jis pagaliau, Ir jo akys jau ne - 
bebūdavo balsios, o tikrai prašančios, Kartais atrodydavo 
net lyg anasai verkti norėtų.

Tatai suprasdavo Šimoniai Ir pavaišindavo pabėgėlį 
ne tik duona, bet ir sviestu,sūriu,pienu.
- Spaslbo, matuška’.- sakydavo išeidamas maskolts Ir bu- 

bučluodavo Šimonienei ranką.
Ir Ilgai dar kalbėdavosi Šimoniai apie pabėgėlį masko-’ 

llų kareivį Ir apgailestaudavo:
- Kur dings dabar vargšas’.

Tik vieną kartą, Iškilus kaži kokiam karui,buvo pašauk 
tas ir Šimonių vienas. Išvyko Šimonis pėsčias,traukė per 
šilus,persikeldino arba Ir patsai perbrido pe r upes,upelius 
Ir žingsniavo vieškeliais Karaliaučiaus link į karą. 
-Aš Šimonis Iš Aukštųjų, esu pašauktas į karą, - atvykęs į 
Karaliaučių prisistatė Jis komendantui.

Ir komendantui dar nepasakius,kur Šimonis turi past - 
dėti, įsiskubino kažin koks žmogus Ir įteikė Jam raštą.

Perskaitė komendantas,sugniaužė ir numetė po stalu 
poplerį. O pats labai susijaudinęs ėmė tekinas bėgioti po 
raštinę;
- Verflucht, verflucht nochmal ’.

Bet Šimonis dar vis čia tebestovi ir ne žino,ką daryti .
Nei jam eiti, nei čia palikti.
- Was stehst du da noch, du, Kamei?-putoja vokietis.
- Pone, aš atėjau į krygį.
- Der Krieg is aus, marsch nach Hause *.
j Ir karo nematęs pargrįžo Šimonis vėl tais pat keliais i 
namo, kuriais buvo išvykęs.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
4 p s I.
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Forelio „Lyties Klausimas”
(Taaa ia praeito numerio)

Moteris turi dirbti taip 
pat kaip Ir vyras Ir atlikti 
savo gamtišką paskirtį. Ra
sė, kuri to nesupranta, žūs
ta. Moters gyvenimo Idealu 
neturi būti supimasis su
pyki ėję su romanu rankoje 
arba raštvedžlavlmas rašti
nėse Ir užlaikymas kaip ga
lima Ilgiau švelnios veido 
spalvos. Moteris turi būti 
sveikame Ir stipriame Išsi
vystyme, fiziniame Ir pro
tiniame darbe šalia vyro 
šeimoje, taip pat duoti vi
suomenei kaip galima dau
giau dvasiniai Ir fiziniai 
sveikų valkų. Tas anaiptol 
nekliudo tam,kad valkų gim
dymas būtų apribojamas ten, 
kur neužtenka dvasinės Ir 
fizinės sveikatos, gabumų ir 
Jėijų.

Matome, kad tokiais tei
sybės žodžiais šis daktaras 
mokslininkas nedaug įsigytų 
karštų pasekėjų moterų tar
pe, nes juk Ir šviesiausi 
Amerikos protai jau senai 
mato Išsigimėlišką tokios 
krypties tendenciją, kokia 
ji yra dabar/žymlausl rašy
tojai pažymi valkų neglmdy- 
mą, jaunimo neatsakingu
mą pagrindinėse žmoglško- 
se pareigose Irt.t. Ir tie 
rašytojai yra gimę Ir augę 
o taip pat Ir mokęsi Ameri
koje/.

Kitoje knygos vietoje yra 
sakoma, kad šių laikų mūsų 
kultūroje mes matome sa
votišką reiškinį - mažėjimą 
valkų skaičiaus, kai tuo tar
pu daugėja turtas. Iš vienos 
pusės tai yra todėl, kad val
kai jau nesudaro turto, šal

Be sklaidydamas senų
la’tfcraščtų Iškarpas, bežiū
rinėdamas įvairių autorių 
straipsnius- straipsnelius, 
atsiliepimus bei pastabas, 
randu pavardę po kai kuriais 
straipsniais-S. Pranckūnas . 
Matau tatai, Ir mintys for
muojasi galvoje: žmogus a- 
telna, pabūna Ir išeina,o jų 
darbai, kaip ne nykstantys 
pėdsakai, pasilieka. Gyven- 
dam l š lame pas aul yje, me s 
daug prikalbame, nemažai 
padarome, bet mažai yra to
kių, kurie neprašomi, pasi
šautų ginti užpultą asmenį, 
nors anas Ir ne s įšaukia pa
galbos bei užtarimo...

Kai kas gal pritaria už
sidėjai Ir gal dar paslundo 
jį vykdyti savo blogus norus, 
'’.alkas gal su pasitenkinimu 
šypsosi, matydami ką. nors 
niekinant,bet ne S. Pranckū
nas.

Kai kartą Toronte buvo 
mano darbų paroda, tai vie
nas, slapyvardžiu pasirašęs, 
archltektas/man jis buvo ži
nomas/, šiame laikraštyje 
/ttkkltam redaktoriui esanV' 
piktais žodžiais prabilo apie 
tą parodą Ir mane,pareikš
damas viešai, kad man 
■'trūksta skonio". Nepaaiški
no, kuo jis matuojąs pilną 
sakyčlau-gerą/ skonį.

tlnlo,o yra prfežąstlml ypač 
esant aukštam kultūriniam 
Išsivystymui. Iš kitos pu
sės -moters aukštesnė so
cialinė padėtis įkvėpė jai 
nėštumo baimę, o labiau Iš
lepęs gyvenimo būdas pa
darė ją silpnesnę Ir jaut
resnę, dėl ko jai yra sun
kiau pakęsti valkų gimdymą.

Šie paskutinieji reiškiniai 
sudaro aiškiai nesveikas 
mūsų kultūros apaugas.

Toliau autorius, aiškinda
mas vyrų Ir moterų padėtį 
visuomenėje, sako, kad mo
terų emancipacija nesiekia 
moteris paversti vyrais. JI 
siekia tik grąžinimo joms jų 
žmogiškų, prigimtų teisių. 
JI anaiptol neturi leisti mo
terims tinginiauti arba at
pratinti jas nuo darbo. Ne
reikia auklėti Iš jų nei Iš
lepintų numylėtinių arba 
kambarinių šunlukų savo vy
rams. Joms turi būti sutelk
ta ta savystovl padėtis, kuri 
atitinka jų gamtiškam pasky
rimui Ir vaidmeniui visuo
menėje. Kaip tik jų lytinis 
vaidmuo daro didelę reikš
mę Ir telkia joms teisę 
reikšti socialiniame gyveni
me plačius reikalavimus.

Kai moterims bus sutetk-
tos lygios teisės su vyrais 
visuomenėje t.y.kai jos Ims 
savaip Ir pagal savo mote
rišką sugebėjimą daryti įta
kos visuomenės dalykuose 
taip pat ryškiai kaip Ir vy
rai, tada bus pašallpta tre
čia svarbiausia šaknis da
bartinių lytinių netvarkingu
mų. Štai kodėl visiška mo
terų emancipacija sudaro 
mūsų tretįjį svarbiausią

Velionis S. Pranckūnas ir riteriškumas
Tada S. Pranckūnas / tuo 

metu mano visai nepažįsta
mas/, nors Ir neklaldžlojęs 
po neaiškias meno teorijas, 
bet prigimtu natūraliu meno 
supratimu vadovaudamasis , 
drįso viešai išeiti prieš tą 
niekinantį slapuką. Tai buvo 
Sigito Pranckūno riteriškas 
pasielgimas. Jį tada pasekė 
Ir keletas kitų asmenų su 
savo kritiškais pareiškimais 
tam slapukui.

Velionis Sigitas Pranckū
nas tada nekartą įvairioje 
spaudoje rašė pasisakyda
mas prieš:"... užgaulingus, 
be pagrindo Ir be platesnio 
paaiškinimo, menininkus į- 
gellančlus įtalgojlmus", kad 
". ..tokie nemalonūs Išsi
reiškimai tamsia dėme su
teršia laikraštį"... "jei kri
tikas savo žodžiais turėjo 
nors klek nuoširdumo, jeigu 
jis jautėsi atviras Ir pakan
kamai autoritetingas, kodėl 
jis ne drįso pas įrašyti po sa
vo neiginiais. Juk dažnas a - 
klplėša gali parašyti, kad 
komercija nepadeda dailinin
ko vardui, arba apie "skonio 
neturintį dievdlrbį".Skaity
tojas dėl to reikalauja pla
tesnio paaiškinimo. Kitu at
veju, tai yra paprastas tuš- 
č lažodž lavlmas". 

postulatą. Tad kas gi gali 
kaltinti Forelį šališkumu ? 
Tik betrūksta neužmiršti, 
kad jis be teisių primena Ir 
pareigas, ko ne visada dabar 
nori saugoti teises įgavus įė
ji... O dėl te Islų lygumo kas 
tai liečia Š. Ameriką, žino
ma, kalba šiandieną jau yra 
visai kitokia negu buvo au
toriui dar knygą rašant. O 
jeigu dar šiandien kas kalba, 
tai tik, kad tos lygios teisės 
piktam panaudojamos.

Knygoje yra įdomesnių po
sakių: " Blausiuose, kupi
nuose neaiškių nujautimų 
bręstančio jaunimo jaus
muose tikyba, poezija Ir 
erotika visada susipina tar
pusavyje ... Lygiai taip pat 
žmogų turi nuliūdinti min
tis, kad labiausiai pastan- 
glngu darbu jis negali nieko 
sau pasiekti arba savo žmo
nai Ir valkams, o tarnaus 
savo darbu tik visuomenei. 
Žmogus dar toli gražu ne
turi tokio stipraus visuome
ninio Instinkto, kad ’’astų 
pasitenkinimą viename veik
liame, sąžiningame Ir stro
piame darbe tik bendrai ge
rovei - jame dar perdaug 
tvirtas šeimos Instinktas”.

Kalbėdamas dėl abortų,
Forells sako;"Maa gali pri
kišti nenuoseklumą, kadangi 
kiekvienam žmogui, tame 
skaičiuje Ir moteriai, turi 
būti sutelkta visais atvejais 
teisė daryti su savimi ką tik 
ji nori Ir baudžiamajai tei
sei tas neturi kūpėti - tai aš 
paneigiu. Čia yra ne vienas,o 
du kūnai; jos Ir jos kūdikio. 
Gemalas įgyja gyvybę nuo 
apvaisinimo momento, jo gy-

Taip kadaise, drąsiai Jr 
atvirai reiškė savo mintis , 
Ieškodamas tiesos džentel
menas velionis S.Pranckū
nas. Kas dabar su tokiu ri
teriškumu gins užpultuo
sius ? Ne vienas pasigęs jo 
te Iglamų pare Išklmų.kur luos 
jis paliko gelstančiuose 
spaudos puslapiuose, pasi
priešindamas mintims tų, 
kurie gal Ir didesnius moks
lus buvo ragavę, be t praradę 
širdies kilnumą, o pasisavi

DAGYS — Nelaiminga kūrėja (medis).
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Arijas Vitkauskas

vybė yra ;artimiausiai susi
jusi su motinos gyvybe, tad 
socialinės teisės tuo labiau 
yra vertos apsaugos, nes jis 
pats jų dar negali įgyvendin
ti”.

Tokius žodžius skaitant, 
kažkodėl prisimena vieno 
žymaus Amerikos žurnalo 
straipsnis, kad Amerikoje 
daugiau negu bet kur kitur 
yra daromos nelegalios ope
racijos arba toji "Isteriško
ji meilė” yra rūšis patalo- 
glškos meilės, kuri yra tik 
vaizduotėje Ir yra lydima 
aistringais posakiais Ir ko
ketavimu. Pas moteris to
kia melaginga meilė pasitai
ko dažniau, tačiau ji pasi
taiko Ir isteriškų vyrų tar
pe. Tada atsiranda aiškini
mas, jog tai buvusi papras
ta klaida bet ne meilė.

Gabus, darbštus, Idealis
tiškai nusiteikęs Ir fiziniai 
sveikas žmogus Ieško Ir 
randa sau vertą gyvenimo 
palydovę. Abu partne rial 
ne le ško le ngvo gyve nlmo, o 
apsikrauna save gana dideliu 
darbu, ypač visuomeniškai 
naudingais uždaviniais Ir 
gimdo tiek valkų, klek lei
džia žmonos sveikata. Tai 
yra Idealus teigiamo altru-
Izmo Ir teigiamų egoizmų 
junginys.Kas skraido prieš 
sutuoktuves Idealų aukštu
mose, tam gali tekti pergy
venti žiaurių sukrėtimų. 
Teisingesnis Išauklėjimas, 
sunjungtas su Išaiškinimu 
lytinių santykiavimų, ne tik 
apsaugotų jaunas moteris 
nuo stalgių Ir sunkių tusi vy
timų, bet tuo pačiu metu 
pakeltų vyrų etišką lygmalę.

nę iš. ^njeklngojo pasaulio 
piktas pagiežas, jomis užlie
jo savo mintis Ir tuoml nie
kino kitus ".. . žodžiais,ku - 
rluose nebuvo nuoširdumo, 
o dar mažiau tiesos, nes jie 
ne drįso rodytis atviru veidu'.' 
Taip atvirai juos kritikavo 
velionis S. Pranckūnas, nes 
jis patsai neslslapstė ir I§ 
pasalų žmonių ueužpuldlnė- 
jo, o kalbėjo atvirai, a” kam 
tai patiko, a” nepatiko.

Dailininkas Dagys

VE/OROOX/AI
" TĖVYNĖS PATRIOTO IŠPAŽINTIS

— Matyt, sunkią nuodėmę padarei, sūnau ?
- Taip, dvasiškas tėve, pritrenkiau viena nevidoną.
- UŽtnušel ? *■

•
 — Dar liko gyvas, dvasiškas tėve. Atsigavo...
- Kodėl ir už ką JĮ mušei ?

Q - Neiškenčiau. Tarnavo hitlerininkams Lletuvoje.Daug žmonių paklojo.

•
 - O dabar didžiuojasi Amerikos pilietybe ir lietuviška veikla. Taigi 

trenkiau...
£ - Didelę nuodėmę padarei sūnau, pakeldamas ranką prieš savo artyma...

•
 Kokias kitas nuodėmes prisimeni ?

— Neprisimenu...
A - Linkiais iš Lietuvos atvykusių, menininką koncertuose ?

•
 — Taip, buvau visuose koncertuose: Daunoro, ir Noreikos, ir Kaukaitės, 

ir Kaniavos... Verkiau...
A — Atgailavai verkdamas ?

~ Susijaudinąs verkiau, dvasiškas tėve, susigraudinęs... pastigęs

•
 - Dldžiauslę nuode'mę papildei. Apsikrėtel bolševikinėmis bacilomis.

Vienintelis kelias tokiems nesusipratusiems — Į pragarą t9 Parinko Kazys BenluŠis

•
 „ u , Winnipeg. Man.

Pastaba: skaityti galima tik buvusiems smetonlninkams. o kitiems 
•’nedoriems" dypukams — "draudžiama". ..K.B.

Forells socialistinį moky
mą supranta ne suakme nėju- 
slus Ir net ne marksistinius 
dėsnius, o stambų socialinį 
pasisekimą, kovojant prieš 
kapitalo viešpatavimą. Žmo
nės turi būti pastatyti tokio
se sąlygose, kad jiems Iš 
tikrųjų tektų visas Ir pilnas 
darbo produktas, kad jie ga
lėtų Ir' lytiniu atžvilgiu gy
venti žmogaus vertą gyve
nimą.

Forells yra labai žmoniš
kai nuolaidus, kalbėd;imas 
apie baudžiamosios teisės 
kišimąsi į kai kuriuos lyti
nius dalykus. Pavyzdžiui, 
jis sako, kad geriau yra pa
likti ramybėje sodom Istus, 
urnlngus Ir pederastus, nes 
jie, Išskyrus save(nieko blo
go kitiems nedaro. Tačiau 
yra priešingas minčiai, kad 
būtų leista vestis Iškrypė
liams vyrams ar moterims

Abiejuose Fo-ello knygos 
'tėmūbėe skaitytojai yra su
pažindinami su gamtos Is
torija, anatomija Ir fiziolo
gija, paduodama žmonių ly
tinių santykiavimų etnogra
fija Ir Istorija: norima nu
piešti žmogaus lytinio gy
venimo Individualų vaizdą 
nuo jo gimimo Iki mirties.

Viename Iš skyrių apra
šyti lygulstl lytinio gyveni
mo iškrypimai, kurie daug 

nauja lietuviška radijo programa

"LIETUVOS AIDAI"
veikia kiekvieną penktadienio vakarą nuo 
10 iki 11 vai. vai. 18 WOPA stoties 1490 AM 
banga.

įvairiais pranešimų reikalais skambinkite 
Kazei BrazdZionytei Tel.778-5374.

2646 West 71-st St. .Chicago , Illinois 
60629

, /

Kazė Brazdžionytė
Programos vedėją.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Sūriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarpflego-LoHon" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimo, naikina pleiskanas, paiallna nl«t4|lmų, plaukų eldUmų, 
stiprina plaukų Aaknls, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nOi žili, nei pliki 100%. jralyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių 16.00. Pinigus siųsti mųsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: ChicajoĮe ir Kanado|e metama — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam man. $3.00. Kitose JAV vietos* metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 111. 60608
Į—Į Siunčiu ............-  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
PAVARDE IR VARDAS ...........................................................  ’’
ADRESAS .................................................................................... ........

5 psl.

giliau įsiskverbia į mūsų vi
suomeninius santykius negu 
apie tai paprastai manoma.

Dar kituose skyriuose kal
bama apie žmogaus svar
biausias jausmų Ir interesų 
sritis, kaip įstaiga ,plnlgal, 
nuosavybė, jo gyvenimo Iš
orinės sąlygos, tikyba, me
dicina, etika, politika, me
nas Ir 1.1. Taip pat peržiū
rimi su jais susiję nuostatai 
Ir papročiai.

Forells yra buvęs užpultas 
už neobjektyvumą molerų at- 
ūvllglu. Dr.P.I. Meblus savo 
knygoje "Moterų fiziologiška 
silpnaprotystė” rašo nemažai 
prieštaraujančiai Ir kai su ku
rinis Forelio teiginiais visiš
kai nesutinka. Patartina būtų 
Ir šio autoriaus Išleistą kny
gą perskaityti.

Jaunuoliai Ir merginos, 
Išeinantieji į gyvenimą tu
rėtų perskaityti šią knygą, 
kurioje parašyti svarbesnie
ji" dėsniai Ir prie jų priėji
mai, nežiūrint laiko tėkmės, 
pasilieka tie patys. Tačiau 
jei kuris skaitytojas bus ne
patenkintas autoriaus tiky
biniu Indeferentiškumu, rei
kia žinoti, kad ši knyga 
yra parašyta autoriaus kaip 
daktaro Ir mokslininko, o 
visos kitos visuomeniškos 
sąlygos jo dirbo linijos ne
keičia.

JEIGU GERI 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.Ą. GRUPĖ 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Iietu- 
yįlkai. Jie atviri visiems, ieikontiems pagelbos. Atėjęs posmus 

nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868._____________________
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Hamilton toronto Toupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS
Pirmutiniame ir didžiausiame fa jb m ja m m jb
TORONTO LIETUVIŲ FAKAIViA 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------------

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmad'ontais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniats nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

, Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $7.000.000

• Tradicinį Hamiltono Kau- 
klų Bailaus vakarą 1977 m . 
vasario 19 dieną ruošia 

^»Sl:autų Rėmėjų Komitetas , 
■:?: rjaunlmo Centro salėje, 48 

■į Dundurn str.N.
-! Kviečiame Hamiltono Ir 
apylinkių visuomenę ruoštis 
kaukes; geriausios kaukės 
bus premijuojamos, veiks 

■į bufetas, bus šilti užkandžiai 
Ir kitos staigmenos. Prie 
pmaglos muzikos linksmai

'praleisIme laiką- užgavė - 
aŽ slme su Hamiltono skautais

Skautų Rėmėjų Komitetas

delhi

parama 
pave rg-

. LIETUVOS KARIUOMENĖS 
’ ATKŪRIMO PAMINĖJIMAS

•’ Kažkur tai yra pasakyta: 
ką esi skolingas- atiduoki.

Taip ir mos,pisV.raukda- 
in l kitados; iš tėvynes, liko - 
me jai skolingi: vieni gal 

' m ažri i,k'tl klek daugiu i.
>'< Daugumas Iš mūsų įval- 

rials būdais stengiamės pa
dėti pavergtam broliui, p tuo 
pačiu Ir pavergtai tėvynei. 
Jei mate rial Inėi 
išeivijos lietuvių

' tam kraštui tampa dide
le rakštim pavergėjo akyse, 
tai vieša demonstracija , į- 
valrlų minėjimų formoje, 
Lietuvos okupantą , tiesiog, 
į pasiutimą varo.

GI kur tik rande-sl klek di
desnė lietuvių grupelė, jie 

■ • - -nuolat rengia Įvairius pami
nėjimus. karo kad Vasario 15, 
Birželinius, o taip pat Ir 
Lietuvos Kariuomenės atkū
rimo. Jų metu vis randame 
progą Iškelti į viešumą Lie
tuvos okupanto daromą 
skriaudą pavergtai mūsų 
Tėvynei Lietuvai.

Bet dsi1* rs^ęl;' Pabrėžti 
faktą, kad mūsų kovotojų 

I gretos vis mažėja; vieni pa- 
; įtraukia amžinybėn,kitų jau 
: jėgos I na Išsisemti, o dar
• --skaudžiau, kad didelė dalis
j ^niekad neprisidėjo prie ko-
: ętns nors veiklos, otlk mėgo

' ’ pakritikuoti kitų darbus.
Kitados Anls Rūkas taip 

. posmavo:savanorisl-artojė-

Ar Išliksime lietuviais ?
Dažnai mes,čia susirinkę, 

diskutuojame ir tokį klau
simą.

Taip, tai pati didžioji šių 
laflcųlletuvlškoslos Išeivijos 
problema. Apie tai bevelk 
nuolatos rašoma mūsų spau
doje, o įvairių susirinkimų - 
susibūrimų progomis taipo
gi gyvai nagrinėjama.

Iš tikrųjų, tai Hklmlnls 
klausimas, visuomet aktua
lus, degantis. Tai nuolatinė 
mūsų visų ve dama kova Iše l- 
vljoje. , . •

Tai pūliuojanti Ir, galima 
sakyti, negyjanti žalzdd,pa
re tkalaujantl ypatingos prie
žiūros Ir vos bepakellamų,.^ 
pastangų.

Paprasčiausias atsakymas 
galėtų būti toks; taip, Išliksi
me, bet tiktai klek Ilgai Ir 
kurie iš mūsų?

Ši problema yra tokia ak
tuali, jautri, kad beieškoda
ma! jai atsakymo, nė nepa
juntamo, kaip mūsų paleisti 
žodžiai Ir vėliai Išvirsta 
klausimu. Bū ent, kiek ilgai 
Ir kurie ?

Tas viską naikinantis Ir 
mūsų atžvilgiu gana negai
lestingas laiko srovės ratas, 
kaip tik mus Išeivius dau
giausiai paliečia, savo sūku- 
rln traukia, naikina Ir traiš
ko be atodairos.

Vyre sale ji, net paskubo
mis, Iškeliaujame, o pasilie
kanti jaunoji karta Išlikimo 
grumtynėse jau nepalygina
mai yra silpnesnė. Ir kal
tinti jų nebėra kaip. Jie jau 
čia gimę augę, taip sakant, 
neragavę vaisiaus mūsų 

_____  _ laisvos ■ "Tėvynės Medžio " 
Gedimino Šaulių kuopa. Jal 'PrlsltaHcymas prie gyvena- 
jau eilę metų pirmininkauja 
buv. Liet. K-nės psk. Stepas 
Jakublokns. Delhi lietuviška 
kolonija nėra skaitlinga, o 
taip pat Ir šaulių tik saujelė 
bet šia proga į talką atsku
bėjo gan didokas DLK Algir
do Š. Kuopos šaulių būrys t? 
Hamiltono,su savo vėliava.

Šios šventės proga,už vi
suomeninę veiklą, buvo gra
žiai pagerbti Ir atatinkamai 
at žym ėt l du Delh l Š. Kuopos 
šauliai; J. ŽIoglenė Ir S. Ja- 
kublllus. Š. S. T. jiems skir
tus Žymantus prisegė Kana
dos Š.R-ės p-kas šaulys P . 
Kanopa.

Po trumpos paskaitos ir 
Kanados Š.R-nės p-ko kal
bos,buvo labai graži meninė 
dal Is.

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 
santaupas 8’-į %

,term. depozitus 1 m. 9,/z %

•IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pusk. 1 1 %

llal kad Ir alkani bei basi, 
bet ėjo mums Laisve nešini. 
Visai panašus vaizdas gau
nasi Ir šiuo laiku,kai įvai
rių minėjimų proga,paskui 
įvairias- vėliavas linguoja 
anų laikų savanorlal-artojė- 
llal. Karlų-veteranų, šaulių 
vienetų valdybas,daž niaus lai 
audarobuvę eiliniai bei pus- 
karlnlnkal ir retai kur už
tiksi kokiose pareigose bu
vusį mūsų kariuomenės ka
rininką: nors jie liko dau
giau skolingi pavergtai tėvy
nei, kai veltui gavo išmoks 
linimą įvairiose karinio 
mokslo institucijose Ir gau
davo geras algas, palyginti, 
už lengvą tarnybą.

Š.m. lapkričio 20 d. Del
hi, Ont. ,vyko gan gražini su
organizuotas Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo pami
nėjimas, kur t s ų re ng ė DLK

Toronto LN 25-člo minėjime prie naujojo pienino dainuoja sol. 1 srlubiškienė, 
akompanuojant muz. J. Govėdai.
|psl.

mojo krašto Irgi būtinas.Ne
gi būsi koks atžagareIva, ka
da kasdieninę duoną čia pri
valai pelnytis.

Tai problema, su ku^la 
tikriausia susiduria visų 
tautybių Ir visų laikų buvę 
Ir dar busimieji išeiviai.

Imant bendrai, vyresniuo
sius Ir jaunąją kartą,šian
dieną mes žymiai daugiau 
surasime tokių,kurie jokia
me lietuviškame organizuo
tame gyvenime nedalyvauja, 
į susirinkimus, savas para
pijas nesilanko, lietuviška 
spauda nesidomi. Gal Ir 
skaudu tai pasakyti, bet taip 
yra.

L le tu vlšku gyve nlmu ne s I- 
domlntys Ir jame nedalyvau

jantys, apart savo; pavardės, 
Mažoje Delhi liet.koloni - nieko daugiau lietuviško Hr 

joje, tai Ir tautinius šoklus 
šoko patys mažieji,o jiems 
gražiai patalkino Iš Londone^ 
Ont., atvykę patys vyresnie
ji. GI solistė J. Srlublšklenė 
Iš Toronto, visus sužavėjo 
savo lakštingalos balseliu. 
Nors eilinis stebėtojas ne- 
gallkrltlškal įvertinti solls- 
to-tės dainavimo, bet daug 
kas suvokiama Iš publikos 
reagavimo, kai publiką su
daro didele dalimi Intelektu-

(Nukelta i 8 psl.)

Jie y a mirę savo 
Jei da’' vienas kitas 
Ir kilsteli savo gal- 
nleko daugiau, kaip 

paskutinysis

taip beeidami? Taigi, spręs
kime patys, kas laimi šią 
kovą,kur einame, ir kokia Iš 
to viso išvada.

Be savo tautos kamle no, 
ilgame Ir vargingame trem
ties- priverstinės išeivijos 
kelyje, nedėkingo 1 likimo 
mėtomi Ir blaškomi, vis 
dažniau suklumpame, k ai ku
rie palūžtame, nes Ir akis 
jau pražiūrėjome, o kelio 
galo dar vis nėra. ..

US3UI LIETUVIU NAMAI

Pereito sekmadienio LN 
popietėm atsilankė virš 200 
dalyvių. Svečių knygoje pa
sirašė: G. Llngaltls su šei
ma Iš Tllsenburg, Ont. ,S. 
Samus, D. Jonikienė, A. Ir J. 
Dldžballal, A. Ir J. Mikšiai, 
Br. Grajauskas, Gr.Kažeme- 
klenė, B. Stonkienė,A.Ml:i- 
gela, Z.Stonkus Ir J.Kara - 
liūnas Iš Hamilton, Ont. Ir 
J.P. Kalalnlal Iš St.Catha
rines.

Kanados LF sekmadienį 
suruoštas solistų St. Baro , 
'D.Stankaltytės Ir A.Vazne- 
llo operų arijųkonoertas su
silaukė didelio pasisekimo - 
atsilankė virš 500 lietuvių .

Tuoj po Naujų Metų no - 
rimą sutvarkyti automobilių 
aikštės tvoras. Lietuviai , 
norį gauti darbo, prašomi 
registruotis raštinėje.

LN bibliotekai 12 vertingų 
knygų padovanojo Antanas Ir 
IreaaMačIonlal Iš New York 
Jr 37 valkų literatūros kny - 
gas Danutė (r Kazys La
zauskai. Valkų literatūros 19 
knygų jau dabar naudoja 
Maironio vardo šeštadtenl- 

“Aės mokyklos mokiniai. Au
kojusiems-didelė padėka.

Kūčių vakarie nės metuLN 
bus giedamos giesmės.Gie
dos visi kūčių dalyviai. Be 

■"'to, so’Istal V. Ve r įkaltis Ir 
S. Žemelytė pagiedos solo ar 
duetus .Akomponuos muz. St. 
Galle vlčlus.

Nario mokesčius įmokėjo: 
P. Jutells,R.Lapas, A.Vls- 
kontas po $1OO. Br.Kara
lius, A.Misiūnas, L.Žyvat- 
kauskas -po $20, E.Klnde - 

. ris-po $1O ir R. Dabot- $ 5 .
Įnašus papildė; A.Čeponis 

$125, G. Buntlnas.K. Būtie nė 
ir A. Melvydas po $ 25, Z. 
Lapinskaitė $22.08.

Pranešama, kad Naujų Me
tų sutikime būsią daug stalg- 
menų. Esą, prie šaltų už
kandžių bus duodamas veltui 
punčas.

LNKoncertinio Fortepijo
no vajus eina prie galo.Šiuo 
metu be trūksta tik apie $200. 
Muz.A. Vasaltls pagyrė po 
praeito koncerto, kad forte
pijonas geras.

Visi įsigykIme LN 25 me
tų sukakties leidinį. Jame 
randasi gana didelė Toronto 
lietuvių Istorijos dalis, kuri 
po kelių metų bus sunkiai 
randama. Kaina- $1, 50.

neturi, 
tautai, 
kartais 
vą, tai
mirštančio 
krustelėjimas.

Paskutiniųjų kelių metų 
bėgyje Ir vėl gerokai pagau
sėjo vedybų skaičius mūsų 
parapijose. Savaitėje net po 
kelias pasitaiko. Visi žino
me, kad tai mūsų jau čia gi
musi jaunesnioji karta. Deja, 
ar mes galime tuo džiaugtis?

Vis rečiau Ir rečiau sura
sime, kad abu jaunavedžiai 
būtų lietuviai. Tai mišrios 
vedybos, Iš kurių mūsų tau
tai velk jokios naudos Ir nė
ra. Tai jau šių laikų tikro
vė. Ir ką gi mes galime kal
tinti u9 tai?

Ma n yra žinomi be at keli 
atsitikimai vien šioje koloni
joje, kada tikri tėvai yra at
sisakę dalyvauti savo vlenln- 
tėlės dukros ar sūnaus ves
tuvėse,protestuojant,kad gy
venimo draugas buvo pasi
rinktas ne lietuvių k Hm ės.

Ir kur vjsa to priežastis ?
Kur mes nukeliausime, ši- žvakę prie velionio pavetks-

MOKA:
9V4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/4% už pensijų ir namų planų
8%% už spec..taupymo sųsk.
7’/į % už taupymo s-tas

' 6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9 Vi % už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visą norią gyvybė apdrausta santaupą 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: $32-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS .

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

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

V Bačėnas A// Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO betk‘ir pasaulyic »k«mbli.ti-

«**« ix*_______ _______ tel. 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) •

ŽYMUS PAMINĖJIMAS

Laikinosios Lietuvos Vy
riausybės /1941. VI. 23-VIII. 
5./ ėjęs mlnlsterio pirmi
ninko pare Igas Ir švietimo 
mlnlsterls prof. Juozas Am
brazevičius-Brazaitis dvle - 
jų metų mirties sukakties 
proga/1903.XII. 9-1974^1.2^ atsistatydino, demonstraty- 
buvo Iškilmingai paminėtas 
Toronte, Prisikėlimo para
pijos salėje.

Akademijai scena buvo 
papuošta Vytimi, specialiais 
plakatais Ir dideliu velionio 
pavetkslu.

Mokytojas J. Andriulis Ir 
stud. G. Mažeikaitė uždegė

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 1914 įvarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių medžiagų Ir kitų prekių.

‘ Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniai!, 

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

Baltic Exporting Co. A~"
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavižlai

lo. Gi kelios moterys, tau - 
tintuose rūbuose, buvusios 
velionio mokinės,padėjo gė
lių puokštes.

Paskaitas skaitė dr. V. 
Majauskas Ir V. Ignaltls.

Dr. V.Majauskas, artimas 
prof. Juozo Brazaičio drau
gas, nupasakojo biografiją Ir 
visuomeninę veiklą. Prof. 
Juozas Ambrazevičius-Bra
zaitis buvo žymus pedagogas, 
literatūros vadovėlių auto
rius, politikas Ir žurnalistas. 
Išeivijoje paskutinius kello- 
Hką metų redagavo "Darbi - 
nlriką” Brooklyn’e. Šalia li
teratūros vadovėlių, parašė 
Ir keletą politiniais klausi
mais knygų.

V. Ignaltls kalbėjo apie 
prof. Juozą Brazaltį-rezis- 
tentą. Apibūdino velionio 
veiklą naclų-vokiečlų Ir bol
ševikų okupacijos laikotar
piuose. 1941 m. Juozas Bra - 
zaltls užprotestavo prieš 
vokiečių okupacinę general- 
komlsaro dr. A. Renteln 
valdžią, ypač prieš žydų ma
sinį persekiojimą Ir žudymą, 
turto plėšimą Ir 1941. VIII. 5

Prele ge ntas V. Ignaltls nu
pasakojo Ir apie šių dr.enų 
tamsiųjų jėgų įsitvirtinimą 
JAV-se, kur spauda, propa
gandos priemonės pereina i 
antidemokratiškų jėgų ran
kas, kurios veikla išvien su 
rusų-komunlstų kėslais už - 
valdyti pasauli, sunaikinant 
demokratiją.

V. M s iūlaitis pademons- 
travo foto menininko Tėvo 
AlgimantoKezlo sūkūrtą fil
mą ” Su gyvuoju Brazaičiu” . 
Čia buvo progos pamatyti, 
Išgirsti lyg gyvą velionį,ku
rio daugelis nematė ir ne
girdėjo. Tai labai vertingas 
filmas kaip dabartinei,taip 
Ir būsimoms kartoms.

Labai įspūdingai skaitė iš 
Brazaičio raštų, deklamavo 
Mykolo Vilties ir Kazio Bra
dų no poeziją L. Nakrošlenė, 
G.Mnžeįkaitė Ir V. Aušrotas. 
Įspūdingi garso, šviesų ir 
muzikos efektai ‘ prisidėjo 
prie Akademijos iškilmingu
mo. Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu.

Kavinėje pasivaišinta py
ragaičiais Ir kava.

Prie gero mln ėjimo pra- 
vedlmo ’r vykdymo prisidė
jo Toronto LFB sambūris, 
remiant Toronto žurnalistų 
skyriui, Šaulių kuopal/Vl. 
Putvlo/, bei Toronto ateiti
ninkams.

Publikos prisirinko virš 
200, -dėkingi už gražų, orl- 

k.
N FPR IK I AIISOMA L IE TUVA

vlal įteikdamas visų minis
ter lų pasirašytą notą.

Ge ne r alkomis ar as kvietė
dr. J. Brazaitį likti
Halu tarėju, bet jis
Ir Išėjo pogrlndin.

Išeivijoje prof.
Brazaitis buvo Ir 
veikėjas Vilke, daug Infor
mavo Ir rašė apie okupantus, glnalų pravedlma.

gene ra- 
ne sutiko

Juozas 
aktyvus
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Susirinkimas 
nauja valdyb

Gruodžio 5 d., sekmadie
nį po pamaldų Aušros’ Vartų 
parapijos salėje įvyko KLB 
Montrealio Apylinkės visuo
tinis susirinkimas. Apylin
kės pirm. J. Šlaučlulls ati
darydamas susirinkimą pa
siūlė pirmininkauti [mž.Algį 
Kilčių. Jis perimdamas pir
mininkavimą pasikvietė susi
rinkimui sekretoriauti Silvi
ją Pločattlenę Ir perskaitė 
dienotvarkę Iš aštuonlųpunfe-

Pagal priimtą dienotvarkę 
darė pranešimus visi valdy
bos pareigūnai. J. Šlaučlu
lls apibudino apylinkės val
dybos nuveiktus darbus, o 
ypač pabrėžė šiais metais į- 
vykuslą Kanados lietuvių Die
ną Montrealyje, kuri puikiai 
pasisekė. Baigdamas prane
šimą priminė, kad jo vadovau 
jama valdyba Išdirbusi 3 me
tus dideliame susiklausyme 
Ir visiems padėkojo.

Visų kitų valdybos pare l- 
gūnų prane Šimai buvo papras
tos nuveiktų darbų Išdavos. J. 
Adomonis Iždo st ovį perstatė 
sukeistos tūkstančių dolerių

Tel.636-823S, 
Res366-9916.

likučiu. Suma sumažėsianti, 
kai bus Išmokėti kalkurte ne
baigti Išmokėjimai.

Revizijos Komisija Petro 
Klezo asmenyje taip geralpa- 
darė pranešimą, kad perėjus 
prie diskusijų jiėl pranešimų 
nebuvo Iškeltas joks klausi
mas.

Priėjus dienotvarkės purin
tą naujai valdybai rinkti Irgi 
jis sklandžiai praėjo. Mat 
senoji valdyba buvo pavedusi 
keliems asmenims numatyti 
kandidatus. OkalPetras Ada 
monls juos pristatė, susirin
kimas vienbalsiai Ir priėmė. 
Tad į pasiūlytą valdybą Ir, 
vėliau jiems pasiskirsčius 
nareIgomis, įeina šie asme
nys: Inž.Algis Kllčlus pir
mininkas, Romas Ottas I-vl- 
veplrmlnlnkas, J. Šlaučlu
lls n-vlceplrmlnlnkas, Alma 
Drešerlenė sekretorius, Ks 
Toliušis Iždininkas, B.Nied
varas parengimų vi do vis, A. 
Jonelytė v-bos reik, vedėja, 
M. Beniušienė atstovė Baltų 
P e d. Ir 3U kt. tautybių grupė
mis, dr.J. Daugirdas narys.

e

dlnatorė Irena Lukoševičienė 
pasitiko tolimesnei veiklai,“ 
taipgi Ir Jaunimo Sekcijai R. 
LufcoSėvlčlūtė, papildant šią 
sekc įją Kr Iština Be ndžtūte - 
"Makauskle ne. prp.

INFORMACIJA
Montreallo Lietuvių Žve

jot ojų-MedžlotoJų klubo "Ni
da" nariai, tikslu apdovano- 

Kultūrlnlams relkalamslcoor- Jlmul taurėmis [r atžymėjl-

IDĖJOS
JUMS BUS ĮDOMIOS IR 

NAUDINGOS I
• Gyvybės apdraudė — pinigai grąžinami
e Pajamų apsaugojimas
o Morgičią mokėjimas 
e Santaupos pensininkams
• Vaikų išmokslinimas
e Verslo pelno išlaikymas

Leiskite paaiškinti^ kaip pasinaudoti.
Vytas Ptašinskas. B.A.

StnLjĮfe
OFCANADA

TEL. 525-8971.

on^ S
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS OROGOS

TEL.: 694-1037

(MIKE RUTKAUSKAI!

PLAZA FINA
MECANIQLkE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

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

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50RĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

■•■si- ' '
APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389 • 057 1.

fc-l.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarsi as Ir darbo atllkd|as jums gali būti stogdengys Guy 

'Rlehardl, kuris įau sanlal lietuviams patamauįa. Darba atlieka sgilnlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

mals, prašomi priduoti 1976 
m. sezono žvejyboje -medžiok 
klėje atsiektus rezultatus raš
tu, nevėliau Iki sekančių me
tų sausio mėti. 23 d. klubo ad
resu; 105 Monette St. L a Salle, 
P.O. arba tel. 365-0353.
• Gruodžio 27-31 d. d. vyks
tame ledo- žvejybai šlaurėn. 
Dėl detalių skambinkite Bro-

f Mike Kutkau.skas >
GReen Ware Glaus firing KiLn*

477-G delmaR Ave..

POINTS CLAIRE. P.O. H9R 4A5 

tel. e«s-o370

Lietuvos kariuomenės kūrėjui*savanoriui 
pulk. ALEKSANDRUI LAPINUI 

mirus, žmonai ir sūnums gilia užuojauta 
reiškia -

Lietuvos Kūrėją-Savanoriu 
Montrealio Skyrius

Gilioi užjaučiame Vandą Lapinienę, netekus 
vyro, sūhus Zigmą, Rimą, Kęstutį ir ją Šeimas, 
netekus tėvo ir senelio —

A f A ALEKSANDRO LAPINO.
Birutė, Henrikas ir 
Gintaras N a a i a i

Kristina ir Danius Makauskai sutuoktuvių diena.

nlul Kirstukui — 761-3033.
• Klubo"NTda" ruošiamas 7- 
sls Jaunųjų Talentų vakaras
- bailus įvyks 1977m. vasario
12 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje.
• Magdele na Kasperavlžlenė 
operuota Reddy Memorial li
goninėje. Tikisi greltipasveik
ti Ir šeimininkauti A. V. Ir Min
daugo šaulių kuopos Naujų Me
tų sutikimo vakarienei.
• Juozas Kurllavlčlus ankš
čiau gyvenęs Montrealyje o 
dabar gyvenąs Linden, N.J., 
yra sunkiai susirgęs paraly
žiaus Ilga.
• Oto Čerkus yra susirgęs Ir 
belaukiąs operacijos.
• Stasys Barauskas Ištiktas 
nelaimės -- yra lūžęs koją.
• A. Šmitas buvo operuotas 
Montreal General ligoninėje;
J. Zurkevlčlus buvo patikri
nimui sveikatos Reddy Me - 
mor lai ligoninėje.
• M. Naujdkienė jau Ilgesnis 
laikas kankinama artralčlo
buvo ligoninėje, dabar gydo- XraZcbU kalėdl' 
ma namuose.

A 1 A ALEKSANDRUI LAPINUI mirus, žmoftą 
Vandą, sūnus Zigmą, Rimą ir Kęstutį su Šeimomis 
jų skausmo valandoje užjaučiame ir liūdimo kartu- 

Jaugelią, Šostakų. ir £ablauską ; 
Šeimos

ALEKSANDRUI LAPINUI Įdvasinęs dausas 
Iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiam Čia likusius:; 
Žmoną Vanda, sūnus Zigmą, Rimą ir Kęstutį . 
bei gimines - K j

V.A. PeteraiČiai

Mūsą Kredito Unijos narei 
JULIJAI STRĖLIENEI 

mirus, jos dukteriai Lilei Dvaronienei ir artimiesiems 
nuoširdžių užuojautą reiškia - 

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Lito* Valdyba

ALEKSANDRUI LAPINUI mirus, vellonies našlei 
Vandai, sūnums Zigmui, Rimui, Kęstučiui su 
Šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime —

Leonas Ir Birutė Markūnai

• Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Bernelių Mišios 
bus 12 vai. naktį. Prieš šias

alų giesmių koncertą.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! LASALLE

• Vytui Ptašlnskul neseniai-

pradėjuslam Gyvybės Apdr iu 
doje dirbti, sekasi jeral„Jis 
Ir lietuvių klljentų nemažai 
randa Ir jiems mielai patar
nauja. Tad verta visiems dė
mesį atkreipti į jo įstaigos 
skelbimą šiame puslapyje.

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS l„

t Mediiaęa suknelėms - Crimlene, koiliumams u tvarkoms - Cimloprocentine ralis 
— pusė kainor.
Angliška medžiaga 100% vilnonė Vilnone arba polyester *io - nuolaida iki 60%.
Skarelės vilnones arba šilkines ir naujalsiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis
ko •• -uis. «.
Mote 1 ’ki paltai * Borgona (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
Vyriški megzti marškiniai (konadiški y - puse kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu reikalingų Lietuvoje.

365-0770

© /• parcel service 389i Si. L««e«ce e 
Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 909

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchaid Street, Lo Salle,P.Q.
Įvairi industrini ir komercinė statyba ir daiymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir arieinamomi s kainomis.
— tai. 366-6237/ 3896

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju

(Storage)'

6396 Bonnmtvne A»e. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

1976.X II. 15

I Į

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių perdavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro • Quebec išnuoma
vimui karsto vondens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontralctorius.

- 140-2e AVENUE
366-0330 LASALLE

Skubiai 
išvalome
paimame, 

pristatome 
365-7146

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e eve 365-7146 
495-90e AVE 

coin / corner Bayne 365-1143
ni/t&'s

7
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NL REIKALAI
minėję, kad vakaras gerai 

PADĖKA pasisekė, nes dalyvavo gra-
NL Spaudos vakarą To- žios publikos su nemažai 

ronte suruošė laikraščio rė- jaunimo. Šio vakaro paslse- 
mėjų grupelė. Šluos gerada- klynas pastiprintas gražiu Ir 
rlus būtų sunku visus tšvar- nemenkesnio pelno, negu 
dilti, nes vieni mažiau,kiti ankščiau, čekiu. Dėkojame 
dengiau darbu ar patarimu už prisiųstą apyskaitą, 
prisidėjo. Bet keletas asme- Taipgi, dar kartą latkraš- 
nų, kaip VI. Skirgaila, Aug . čio red.'ikcljos Ir leidėjų 
Kuolas, Julija SkrebutėnlenĄ vardu, dėkojame rėmėjų 
Vtkt.Petraitis žymiau Išsls- grupelei už iniciatyvą suor- 
kyrė f tvarkydami vakaro ganlzuotl talkininkus Ir už 
programos administracinį talkininkavimą bendrai vl- 
darbą. Jau buvome ankščiau s lems. NL.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" n nu jom skaitytojui į
I tik už $5.00 motoms < į

Prašome iškirpti ir prisiųsti
. su virš nurodytu — ■ .....—- ------------------ Į

prenumeratos ' 'Pavardė ir vardas)
4 mokesčiu. -- -----------------■----------------.

(Tikslus adresas) •
1 - ____________________ • I
1____________________________ J

Švenčių darbo valandos:
Abiejuose LITO skyriuose 

darbai vyks penktadieni , 
prieš Kalėdas Ir Naujus Me
tus Iki 3 vai. ,p. p., vietoje 
įprastos 8 vai. vakaro.

Abu švenčių savaitgalius 
nedirbs šeštadieni, sekma
dienį Ir pirmadienį. ,

"LITAS*

ŠVENČIŲ PROGRAMA 
RADIJOFONE

Lietuviškoji Radijo Valan
dėlė, kuriai vadovauja Liu
das Stankevičius, transliuos- 
specialią švenčių prograųią 
gruodžio 25 d. ,3 vai.,p.p .

Jau Kalėdų tradicija vir
tusią, meninę dalį paruošė , 
Ir ją perduos Henrikas Na-- 
gys Ir Birutė Valtkūnaltė- 
Naglenė.
• Mirė Bronius Krlvlnskas, 
70 m. amžiaus Ir Pranciška 
Tamošauskienė.

gruodžio 19 d., 3:30 v. p. p. , 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Maži Ir dideli repetuo
ja, gaminamos cfekoracljos, 
lavinami dainoms Ir gies
mėms balsai.

Mokykla kviečia Ir visus,

• Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje per Kalėdai Ber
nelių Mišios bus atnašauja - 
mos 12 vai. nakties.

• Kas turi kokių problemų 
su nekilnojamo turto parda

vimu ar jo nori įslgytl,neatl- 
dėllodami kreipkitės Į Vincą 
Plečattį, kuris yra prityręs 
tame versle Ir jis jums mie
lai pasitarnaus. /Žlūr jo skel- 
mą šiame psl./.

NAUJU METU
SUTIKIMAS

GRUODŽIO 31 d. 9 vai, vale., AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE J

PROGRAMOJE:
GERA VAKARIENĖ, BARAS, ĮVAIRŪS GĖRIMAI 
LOTERIJA, PUIKUS ORKESTRAS.

ĮĖJIMAS: SUAUGUSIEMS ?so JAUNIMUI ’S00

Kviečiame visus dalyvauti , įsigyjant bilietus iš anksto.

Rengia L.K. Mindaugo Šaulių, kuopa ir 
Aušros Varttį Parapijos Komitetas.

DELHI... Atkelta iš 6 psl. 
aini. So? latel puikini-įkom
ponavo jaunas muzik ts Iš 
Toronto E,Krikščiūnas.

Rytojaus dieną, lapkričio 
21 d., Delhi liet. Šv.Kazi

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherinc Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 4 88-8528

miero parapijos bažnyčioj 
buvo atnašaujamos Šv. Mi
šios už žuvusius kovoje už 
Lietuvos Laisvę. Ir čia DLK 
Algirdo Š.kuopa Iš Hamilto
no dalyvavo su savo kuopos 
vėliava.

Pagarba priklauso Delhi 
DLK Gedimino Š. Kuopai,o 
ypač tos kuopos niekad ne
pailstančiam p-kul S. Jaku- 
blokui už taip gražią Ir 
prasmingą šventę. _buvę3_

NEPAMIRŠKITE EGLUTĖS ’.
Montreal lo Šeštadieninės

Mokyklos valkų E glutė įvyks

kad Ir nelankančius Mokyk - 
los, atsilankyti į šį tradicinį 
Ir menišką parengimą-pasi
džiaugti mūsų valkais,kurie 
gal Ir ne visada yrakantrūs, 
bet mokytojai stengiasi pa
naudoti visas savo gudrybes.

Net ir Kalėdų Senis ne
kantrauja su savo dovanomis!

• Po sunkios ligos mirė 
pulkininkas Aleksandras La
pinas, savanoris - kūrėjas , 
šaulys. Liko žmona Ir trys 
sūnūs su šeimomis.
• Daneta Stankevičiūtė stu
dijuoja Concordia U-te ant- 
trus metus Po’ltlnlus moks
lus. Gabi kalboms, moka 5- 
las. Džiaugiasi,kad lietuvių 
kalba Išskirtinai minima 
lingvistikos kursuose.Lietu
vių kalbos vartojimas jai pa
lengvino Išmokti Ir kitas, 
ypač sunkesnių gramatikų, 
Jęalp pav. Ispanų-kalbas.

Greitos ir tikslus patarnavimas!

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & Bl GRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

LEO .aS GUREOCAS 
Saia, Monogar 

(Lietuvi, atstovo,)

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

GM

I • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

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

HO CUNtKAi

mu montree! west automobile

1 11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

DR. v: G1R1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja

Montreal,

1410 OUY STREET 
SUITE lt -12 

MONTREAL PQ-
Tel. 932- 6662; noml| 737-9681.

JOPįAS&,COTEcI^EALTIES
5159 DE MAIS0NNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIECAITI?
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482- 0772. namų 366• 7041 

*

R.A.. M.D., C.M., M.Sc.. L.M.C.C^ E.R.C.S.fc'

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

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 grafaite - Free delivery
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas

| 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

QJ Royal Trust £ 
»l*i iU*'x 

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

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

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė — sklypai ir žemė)

PIRKTI AR PARDUOTI ?■ GALV.OJATE_____________ __________________
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P.0. 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Joan Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Foto E.M.L. S. M o n t r • a I, Que.
Sistema.

j,

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
Suite 627, 3 Place Villp Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
T ei. (S 14)871-1430

168 Notre Dame Street E. Suite 205. 
Tel: 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 N O R K E L.l 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LEFEBVRE & ROBERT
JI MMUBIUMHT - fUONtTUM 1 |>c

<CT> PAR. DAVIMAS ’

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEWTRALE r 4a AVENUE LAMUI 363-3887 
OMMTRALZ 300-1282 (OicORATION) f

[■Hili'■Jfck'Nl
11— 'll [■! !■
Mont red Ho Liet

j /,/----w\ Li
uritį Kredito I / n iji i

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Terrain, ind. Įmetama
Termin. ind. 2 metams
Tenuin. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 'už taup. s-tos sumas.

6.0% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 

10.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto j
Čekių kredito
Investacines nuo 1

M.0% 
10.75% 
12.0% 
11.0%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nno 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
ii v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbant* 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

nepriklausoma lietu
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