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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

IŠLEISTAS DAR VIENAS
Už Žmogaus Teises kovo

jantis sovietų disidentas, 
keičiantis tarptautiniais po
litiniais kaliniais, Vladimir 
Bukovsky, atvyko Į Šveicari
ją-

Jis patvirtino, kad ;o gy
venimas kalėjime žymiai pa
sunkėjo po Helsinkio Susita
rimų. Jie buvę tik Sovietų 
manevrai, kad nuginkluotų 
vakarus Ir užgniaužtų Sovie
tų Sąjungoje kovą už Žmo
gaus teises.

Bukovsky,jo motina, sesuo 
Ir sergąs giminaitis buvo 
Iškeisti už paleidimą ‘Čilės 
komunistų part įjos vadąLuls 
Corvalan. Šis ] pasikeitimas 
buvo tuo nepaprastas, kad 
pirmą kartą Sov. Sąjunga 
oficialiai pripažino turinti 
politinių kalinių, sako Bu
kovsky.

Bukovsky-ve te r anas ko - 
votojas už žmogaus teises 
Sov.Sąjungoj,kalėjol5 metų , 
kurių IO paskutiniųjų buvo 
praleista pakaltom kalėji
muose Ir psichiatrinėse kli
nikose. Tai standartinis Sov. 
Sąjungos metodas nutildyti 
rėžimo kritikus, patvirtino

Vladimir Bukovsky apsiverke, 
kai jį Šveicarijoje sveikindamas 
apkabino Levitin Krasnov.

NETESI PAŽADUS
Bryee Mackasey kaltina

PO, už išdavimą savo paža- 
*-4ų, kad, jiems laimėjus , 
wBlll 22 bus pakelstas.lr pa

naikinti valkams kalbos eg- 
'\w4»mlnal. Ypač gerai atsime

name, kad vaikų egzamina
vimas per rinkimines kalbas 
buvo gr le žtai pasme rktas.

Dabar, tačiau,kaip Švieti
mo Mlnisterls J. Y. Morln 
paskelbė, egzaminai bus tę
siami. Pagal buvusius re
zultatus 1500 vaikų pagal J . 
Y. Morln, "nelegaliai" lanką 
anglų mokyklas.

"Aš visą laiką stebėsiuos,' 
kuri PQ frakcija privertė 
Morln užimti šitokią pozici
ją" # -pasisakė Mackasey.

Jie sako, kad naujasis 
M Inte te r lų Kabinetas nesu- 
Sįtaria, kokia kalba turi būti 
Vartojama verslo Įmonėse Ir 
kaip šiuo atveju pritaikyti 
BU1 22.

Industrljos mlnisterls R . 
Tremblay yra susirūpinęs, 
nes jei dėl kalbos įstatymo 
negalės Išlaikyti Ir pri
traukti smulkiojo verslo,ku
rie prisideda prie valdžios 
pajamų, tai PQ turės kelti 
mokesčius.

ATSIRŪGIMAI
Pasikalbėjime radijo ban

gomis ir atvirame laiške 
mlnlsterlul Guy Tardif,me
ras Drapeau pasisakė prieš 
s lūlomą moke sč lų pak ėlImą 
vien Monrealio miestui,pa
dengti olimpinėms skoloms , 
214 m 11. dolerių.

Tokie siūlomi mokesčiai 
ne tik labai pakeltų Montre- 
allo pragyvenimo lygį,bet ir 
pakenktų visos Que be c’o 
provincijos ekonomijai.Tas 
projektas, sako meras Dra - 
peau, esąs netinkamas, ne
paprastai pavojingas, ypa
tingai neteisingas Ir pilnas 
finansinių,socialinių ir eko
nominių konsekve net jų ne tik
Montreallul, bet ir kitoms Suvažiavimas prasidės 
valdžios, viešosioms Ir pri- gruodžio mėn. 29 dieną Ir 
vačloms įstaigoms visoje 
provincijoje.

Montreal iečiai, kaip žino
me, jau nemažai užmokėjo 
už olimpines žaidynes.Teko 
atsisakyti Metro statybos,už 
vandens filtravimą mokėti 
padidintus mokesčius Ir ati
dėti kanalizacijos pagerini
mą.

IZRAELIO VYRIAUSYBĖS 
KRIZE
Yitzhak Rabin, atstatyda

mas 3 minister lūs Iš parei
gų, susilaukė nepasitikėjimo 
pareiškimo Iš parlamento.

Jis atsistatydino. Vyriau
sybė. pagal Izraelio Įstaty
mus ,e Ina pareigas Iki sekan
čių rinkimų pavasarį.

Trys ministerial priklau
so Tautinės Religijos Parti
jai, kuri sudaro koaliciją su 
Darbo Partija.

BREŽNEVUI 70 METŲ
Kremliuje buvo suruoštas 

šiomis dienomis nepapras - 
tos pagerbimo ceremonijos 
Leonid’ui Brežnev’ui jo 70 
m .sukakties proga. Po Sta
lino, jis buvo pirmasis So
vietų komunistų partijos va—

Sydney Lietuvių, klubas , kuriame koncertuos iš JAV atvykę solistai M. Linkevičiūte ir B. Prapuolenis; dešinėje mirusiųjų 
prisiminimas Sydney lietuvių, kapinėse prie paminklo, Paminkla,suprojektavo dail. Jonynas(JAV), jo^ statybąpriliūrėjo ini

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
JAV Ir Kanados Lietuvių 

Jaunimo Sąjungos narių su- 

jis tęsis Iki 31 dienos, be— 

das taip Išgirtas Ir apdova
notas. Įteikiant ceremonijų 
kardų su auksiniu valstybės 
antspaudu, buvo pasakyta; 
"Už nepaprastus nuopelnus > 
sutvirtinant S. S. S. R .gynybą*.' 
Tokio pagerbimo už mlllta- 
rlnĮ krašto stiprinimą nebu
vo sulaukęs nei Stalinas, nei 
Kruščevas. Geras būdas Iš - 
s įsukti, tvirtinant,kaip para
noja susirgus,kad esi apsup
tas priešų. O gal Ir teisybė, 
nes savo veiksmais simpa
tijų ir draugų iš užimtųjų 
kraštų nedaug susirado...

RETI ORIGINALAI
Šiomis dienomis buvo su

rasti dviejų didžiausių 19-to 
amžiaus Anglijos romantikų 
poetų, 
dtdės 

Shelley Ir Byron di
ve r t ės manuskriptai.

Juos rado apdulkėjusiose
banko spintose, odinėse dė
žėse, atnaujinant pastatus. 
Be originalių rankraščių y- 
ra ir kelios dar neatspaus - 
dintos poemos bei laiškai.

3 Ik iki Naujųjų Metų sutl-

Naujųjų Metų sutikimas 
iivnžlavimo dalyviai prlsl- 
ings prie Detroito LB ruo- 
lamo Naujųjų Metų sutiki
mo baliaus, kuris Įvyks 
ruodžio 31 dieną Kultūros 
entre. Įėjimo kaina 12 dol. 
lėk v lenam suvažiavimo dn- 
/viul /tai 3 dol. nuolaida 
uo anksčiau numatytos Val
os/. Už šią kalną gausime 
mlstą, muziką šokiams, 
am paną. Tuo tarpu esame 
žsnkę tiktai keturlus sta

lus /4O vietų/. Tikimės su
važiavime sulaukti bent 60 
žmonių. Jei norite, kad vie
ta tame baliuje būtų užrik- 
rlnta, tai tkl gruodžio 20 d. yus, linki laimingos kalio— 
atsiųskite 5 dol, perlaidą nės 
/money order/, ar čekį Vlk- mūsų pasirinktame krašte, 
torui Nakui, 1668 Bo vers
Ave., Birmingham, Ml. Ramiojo vandenyno krašte, 
48008. Jeigu iki tos dajos norėdami pamatyti jūsų 
gausime daugiau kaip40 pa- meistriškai Išpildomus šo- 
slžadėjlmų dalyvauti, tai už
sakysime daugiau stalų. Be 
5 dol. užstato jokiu būdų 
vieta jums nebus taupoma.

Registracija. JAV ir Ka
nados Lietuvių Jaunimo Są
jungų tarybų narių nuvažia
vimas Įvyks gruodžio mėn.
29 - 31 d. d. Detroito prie
miestyje, Southf leidę, Dievo 
Apvaizdos Lietuvių Parapi
jos kultūros centre / Divine 
Providence Lithuanian Pa
rian, 25335 W. Nine Mlle 
Rd., Southfield, Ml 48075, 
tel: /313/ 356-9721/. Kiek
vienas suvažiavimo dalyvis 
turi sumokėti 6 dol. mokestį 
pirmą suvažiavimo dieną. 
Visas Kanados ir Amerikos 
lietuvių jaunimas tarp 16 ir
30 metų yra raginamas šia
me suvažiavime dalyvauti. 
Visi jaunuoliai galės d-aly-
vautl visose programos da-
lyse.

Nakvynės. Vieni jaunuo
liai norės nakvoti viešbu
čiuose, kiti- lietuvių šei
mose. Gali pasitaikyti, kad

K Švenčių ir 
« 1977 
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vlslems, norintiems apsi
stoti še imose, vietų nerasi
me. Tuomet pirmenybė bus 
duodama tiems, kurie anks
čiausiai telefonu ar raštu 
mums praneš. Tuo reikalu 
rašykite ir skambinkite Vik
torui Nakui, 1668 Boarers 
A ve., Birmingham, Ml 
48008, tel: /313/ 645-5926.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Australijoje gyvenantieji 

lietuviai sveikina atvykstan
čius Hamiltono lietuvių tau
tinių šoklų ansamblio "Gy- 
vątaras *' šokėjus ir yado- 

Ir smagios viešnagės

Mos laukiame jūsų kitame

kius.
AI,B Kr.aš*o Valdyba pa

skelbė naujos Krašto Tary
bos sudėtį, į kurią įeina 50 
rinktų apylinkėse atstovų Ir 
dar vykdomų organų darbuo
toją.

ALB Krašto Tarybos su
važiavimas /15- ojl sesija/ 
įvyks Melbdthme gruodžio 
mėn. 28-30 dienomis .

Australijos Lietuvių Die
nų pasiruošimo darbai jau 
yra baigti. Dabar laukiame 
tik jų programos Išpildymo. 
Lietuvių D ienos prasidės pa
ir al do n Is gr uod ž io m ėn. 26 
dieną Ir po kelių kasdieninių 
meninių spektaklių baigsis 
Naujųjų Metų baliumi gruo
džio mėn. 31 dieną.

Į Lietuvių Dienas atvyks
ta didesnė grupė lietuvių iš 
JAV ir Kanados. Iš JAV at
vykę solistai Marija Linkę- 
vičiutė ir Bernardas Pra
puolenis savo dalyvavimu 
praturtins Australijos Lie
tuvių Dienų programą. Jie 
dar aplankys kai kuriuos di-

REDAKCIJA IR BENDROVES 
VALDYBA

Australljos Lietuvių 
. aldyba primena, kad

dosnius lietuvių centrus su- 
ruošdaml koncertus, bet dėl 
laiko stokos / išvyksta sau
sio 6 d./ nesuspės apvaži- 
nėtt visų, tirščiau lietuviais 
apgyve ndl ntų< vie tovlų.

Dvi literatūrinės premi
joj 
Fondo vai
a. a. Povilo Aleknos paskirta 
$ 1OOO premija už lituanis
tinės tematikos pobūdžio 
darbą, dar yra atvira. Pre - 
m i ją už rašytinį darbą gali 
gauti tik baigę universitetą, 
ne vyresni 40 m. amžiaus ir 
gyvenantieji Australijoje.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Adelaidės skyrius skelbia 
prozos veikalo konkursą. 
Konkurse gal i dalyvauti visi 
Austrai įjoję gyvenant lejllle - 
tuviai, neribojant amžiaus, 
neipas (ruošimo. Raši
nio forma gali būti novelė, 
apysaka ar atsiminimai apie 
200 puslapių. Mašinėle pa
rašytas veikalas turi būt! 
atiduotas jury komisijai ne 
vėliau kaip 1977 m. lapkri
čio mėn. 1 dieną. Premlji- 
$500 - numatoma Įteikti per 
6-ją Tautinę stovyklą Aust
ralijoje .

Visose lietuvių kolonijose 
buvo gražiai paminėta ka
riuomenės šventė. Dides
niuose miestuose jas ruošia 
ramovėnai, kituose - bend- 
r luome n ės valdybos, Sydnė- 
juje paskaitą skaitė "Mūsų 
Pastogės’’ redaktorius Vin
cas Kazokas deklamavo D. 
Bartkevičienė ir M Kava
liauskienė. Pabaigai, vado
vaujant A.Kramlllui, ramo- 
vėnal sudainavo keletą ka
riškų dainų. Minėjimą gra-
žial pravedė jauna pedagogė
Elena Klverytė. >

Vėlinių proga Sydnėjaus 
lietuviai visada prisimena 
s a vo artimuosius. Spn- 
llo mėn. 31 d„ kapinėse, su
sirinkus keliems šimtams 
tautiečių, vadovaujant kun. 
Petrui Butkui ir kun. Povi
lui Martuzut, buvo Išklausy
tas pamokslas, giedotos lie
tuviškos glesm ės ir Lietuvos 
himnas.

Lapkričio 28 d. Sydnėjaus 
lietuvių teatras "Atžala" su
vaidino Pauliaus Kutento 
3-jų veiksmų komediją "Mel
niką". Režisavo pats auto
rius. J. Zinkdfr

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

N L Bendroves Valdyba yra nutarusi 
I aikrastį_ siuntinėti tik u 2 $ 5 «00 p Ir- 
muosius po užsisakymo motus, t. y. 
naujiems skaityto jams.
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L 2 Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Liluanie! Loyaute au Canada' 
hot liberation of Lithuania! For loyalty to 'Canada!
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Fer mokslą ir kūrybą į 
Lietuvos ateitį

Trečiasis Mokslo IrKūry- kultūrinės veiklos apraiškų, 
bos Simpoziumas stengsis Užtat busimasis sImpozlu- 
pratęstl Ir Išvystyti dar .kaip Ir praeity,bus nu- 
ne senas, bet jau 1 turtingas kreiptas veidu Į plačiąją lie
pė re Itų dvle jų s Impoz lumų 
tradicijas. Kaip Ir praeity, 
sekantį rudenį vėl susirinks 
Įvairių sričių lietuviai 
mokslininkai pas IdaiIntl ži- 

, nlomls, atslėkimais, savo pa- 
člųprofesljose Ir Išgirsti a- 
ple tai, ką lietuviški protai , 
talentai yra nuveikę kitose 
mokslo šakose bei dlsclpll - 
nose.

Nemažesnės svarbos turės 
Ir "pas Ižmonėjlmo" mome n- 
tas-* mokslininkai norės su
kurti naujas Ir atnaujinti se
nąsias asmeniškas pažintis , 
rasti bendrą kalbą Ir lalsvaį 
Išsamiai tarp savęs Išsikal
bėti, toliau ugdyti jau prael- kaupti Į vienus, plačiai su- 
ty įsižiebusio šilto Ir glau
daus tarpusavio bendruome
nės jausmo ugnelę. Galbūt 
net galima tikėtis, kad šioji 
lietuvių mokslininkų tarpu
savio bendravimo dvasia 
tiek sustiprės, kad galės 
rasti sau Išraišką konkre
tesnėse organizacinėse for
mose.

Lietuviai mokslininkai 
aiškiai supranta,kad jie yra 
viena Iš visuotinės, nedalo
mos Išeivijos bendruomenės

tuvlų visuomenę. Įvairių 
sričių žinovai neužsidarys 
hermetiškai savo specialių 
sąvokų bei terminologijos 
sistemose,bet stengsis savo 
darbų rezultatus perteikti 
kūrybiniu gyvenimu besido
minčiai visuomenei prieina - 
moj plotmėj.

Visos prasmingos tradici
jos Išlieka gyvos tol,kol jos 
sugeba augti Ir keistis,kad 
atitiktų einančio laiko reika
lavimams. Tos minties ve
dami, busimojo simpoziumo 
rengėjai numato mokslinin
kų paskaitas, pranešimus , 
seminarus Ir diskusijas su

prastus,bet pakankam a I spe- 
slflnlus tautinius rėmus,Tie 
rėmai- tai universali Lietu
vos sąvoka tiek humanitari
nių, tiek Ir griežtųjų mokslų 
bei kūrybos šviesoj.

Šios Lietuvos Idėjos var
dan mokslininkai ruošiasi
simpoziumo darbams Ir tl - ta gi nevieninga, didinai net 
kiši plačiosios lietuvių vi- trumparegė, tai dar būtų 
suomenės paramos.
Trečiojo Mokslo Ir

Kūrybos Simpoziumo
Komitetas

• M i 
<»>»

SU NAUJAIS METAIS!
NUO BALTIJOS JŪROS 
IR VILNIAUS KRAŠTO

VISI SUSITINKAM
NAUJIESIEMS METAMS !

ŽEMAIČIAI - AUKŠTAIČIAI, 
Šakiu, apskritis - 
DAINOS IR ŠOKIAI,
PALYDI

l C' >r
ė

MUS VISUS.

DŽIAUGIAMĖS LAISVE

JAUNI IR SENI, 
O KANADA MIELA
SVETINGA ŽALIS !

BROLIAI IR SESĖS,
VIENINGU MINČIU.
LAISVĖS ŽIBINTAS, 
TE ŠVIEČIA KASDIEN ! (V.M.)

SVEIKINTINAS REIŠKINYS
Žymus vilnietis Stepas 

Vararika parašė rašinį, ku
riame dėl santykių su len
kais šitaip pas įsako:"Dialo
gai, diskusijos, pokalbiai Ir 
aiškinimasis su lenkais dėl 
praeities Įvykių, dabartinės 
padėties Ir svarbiausia, 
ateities planų yra reikalinga 
Ir net būtina. Svarbiausia, 
tokiam dialogui reikia turėti 
aiškią Ir tvirtą bazę Ir ją 
gvildenti Iki teisingo spren
dimo",

2 psl.

Tai tikrai sveikintinas pa
reiškimas. Pavergtos tau
tos tegali Išsilaisvinti,lai
kui atėjus, tik bendrom jė
gom. Ukrainiečiai, čekai Ir 
net vengrai turi nemažųpro- 
blemų su lenkais, kaip Ir 
mes lietuviai, bet vlsttktal 
randa bendrą kalbą bei 
bendrą darbą šioje organi
zacijoje. Tos problemos yra 
paliekamos spręsti ats Išta
šiusių kraštų vyriausybėm, 
nes tik jos tegalės šias pro
blemas Išspręsti. Tuo tarpu

PANORAMA
NEMATOKAI

Iš visų penkių žmogaus 
pajautimų bene vertingiau
sias yra regėjimas. Jo ne
tekęs, žmogus pasidaro tik
ras Invalidas, sakytum, lyg 
pusiau miręs. Net kurčlas- 
nebllys- ■ Ir tas yra laimin
gesnis už neregį. Netekęs 
regėjimo asmuo jaučiasi 
toks vienišas, nuo gyvųjų 
lyg Ir atskirtas, labai pris
lėgtos nuotaikos, kol Ilgai
niui esti priverstas apsi
prasti su tokia padėtimi. Su 
senatve dažnai ateina Įvai
rūs aklų negalavimai, Įvai
rios Ilgos. Nemaža pasitai
ko žmonių, -kas ypač paaiš
kėja, Išduodant leidimą vai
ruoti automobilį, - kad akys 
neatskiria spalvų/ color 
blind/.

Daug blogesnis, žallnges- 
nls yra politinis aklumas.Jo 
ryškiausias pavyzdys yra JA 
V-blų prezidento Ford’o 
per televiziją pare Išklmas , 
kad Rytų Europos tautos nė
ra dominuojamos Sovietų 
Sąjungos, nors gi kiekvienas 
žino, kad ten stacljonuoja 
Sovietų kariuomenė. O Ir

# "pusė bėdos", nors visuome
nės veiklos gairės: laisvės 
Lietuvai grąžinimas Ir lie
tuvybės jaunose kartose pa- 
lalkynas, - yra tokios aiš
kios, neginčijamos. Kaip kad 
senstančiam žmogui susilp
nėja akys,kurių veikimą ne
vis uomet begali pataisyti net 
sustiprinti akiniai, taip ly
giai yra Ir su atmintim. Vie
nam ankščiau, kitam vėliau 
proto aiškiaregystė susilp
nėja, Ir jam gyvenimo įvyk lt 
spalvos pasidaro neberyš - 
klos. Todėl atsitinka, kad 
kas vienam pasirodo juoda , 
tas kitam pasirodo esant 
balta, Ir kaip tokie asmenys 
gali prieiti vienos nuomonės, 
jei jie skirtingai mato.

Dar blogiau, jei asmuo te
mato viską seniai buvusių 
Įvykių šviesoje: jie viską 
prisimena, kas buvo prieš 
30 ar 50 metų, o pamiršta, 
kas įvyko prieš metus, ar 
net orleš mėnesį, savaitę ar 
net dieną. Politinis aklumas 
nėra jokia naujiena. Yra JA 
V-se visų renkama Lietuvių 
Bendruomenė. Ne, jos ne
užtenka. "Steigiama"reor - 
ganlzuota lietuvių bendruo- 

vėl,-vengrų, lenkų, Rytų vo- menė. Kad klek, Ir Balfas 
kiečių sukilimai, Čekoslo- būtų suskilęs, kuomet ėjo 
vakljos Invazija,- kam tie ginčai/net per teismą/, kas 
faktai nėra žinomi? Šaky- jame pirmininkauja. Arba, 
turn, lyg kokia nematoma jė-kad nematoma sklrtumųtarp 
ga, diriguojanti JAV užsie
nio politiką, vertė Ford’ą 
paskelbti tokią nesąmonę. 
Bet kas gi galėtų tvirtinti, 
kadJAV prezidentas yra po
litiniai aklas? Sakytum, lyg 
savotiškas trumparegis yra 
tik tas vienas, ne rinktas Ir 
ne Išrinktas prezidentas? įO 
dar klek pasitaiko tokių mū
sų organizacijų vadovybėse , 
kurie net JAV Valstybės 
Sekretoriaus Kissinger’ lo 
veiklą laiko mums naudinga.
Bet argi Angolos, Kipro s aj-> t ė. 
sos, Helsinkio susitarimų 
faktai nekalba visai ką kitą ?

Kad mūsų emigracinė vi
suomenė nėra konsoliduota,

sąvokų : bendravimas Ir 
bendradarbiavimas. Jei aš 
vyltstu atlankyti savo gimi
nes bei pažįstamus henuosa- 
vyblnėje Lietuvoje,tai juk aš 
tik bendrauju su jais, o ne 
be ndr adarb lau ju.

Argi lankymas be nuosavy
binės Lietuvos yra atsižadė
jimas siekti laisvos Lietu
vos? Netgi kontaktas su ko
munistiniais valdininkais 
/kaipgi kitaip gautum vizą / 
nėra jokia Lietuvos išdavys-

Kalp lygiai mūsų jaunl- 
noras pamatyti tėvų že- 

Ir Lietuvos jaunimą,-ar
tai nėra tiems jaunuo-

mo
mę
gi z
Hams lietuvybės atgaiva?’.
Tuč tuojau, ne įsigilinant 
lankymosi esmę,smerkti Ir

Lietuviai sportininkai D. Valaitytė ir H. Barkauskas pagerbti 
per spaudos baltą London, Ont. Nuotrauka J. Aušroto.

pasitenkinama draugiškais 
pokalbiais,prieinama Išvadų 
kad Lenkija, atsisakydama 
nuo užgrobtų miestų bei 
kraštų, pašalintų kliūtį toms 
visoms tautoms Ir pačiai 
Lenkijai,būti stipriom vals
tybėm Ir ko gero, bendrai 
veikiant prieš tą patį paver
gėją, atsirastų vilties ne tik 
atsilaikyti spaudimui Iš ry
tų Ir vakarų,bet dar atsilai
kyti nesunkiai. Žinoma, tai 
dar tolima galimybė,tačiau 
Irplrmlejl žingsniai ta Hnk-

me gall kitą sykĮ būti nau
dingi.

Klek visa tai liečia lietu
vius, tai čia reikalas pap
rastai pastatytas: Lietuva
nlekad daugiau nebus 
be Vilniaus. Vilniaus už 
grobimas labai f pakenkė 
Lenkijos vardui to pasaulio 
akyse. Buvo Lenkijos žlugi
mo pradžia.

Visokių yra lenkų, Ir jais 
negalima perdaug pasitikėti 
bet netolima praeitis Įrodė , 
kad niekuo negalima pasiti
kėti. Vokiečiai atėmė Klai
pėdą, karo metu visaip suko, 
kad tik neduotų nepriklau
somybės ar bent garbingos 
savivaldos, gi rusai, sovle-

Įtarti juos neva esant pasi
davus lals komunlstlnlam"ln- 
doktrlnavlmul", ar tai nėra 
Irgltoks pusiau aklumas,sa
kytum, žlibumas; Iš peties 
kaltinti tuos atsilankančius, 
ypač tą mūsų visų norimos 
lietuvybės tąsos nešėją-jau- 
ntmą.

Arba, koks politinis už
sispyrimas ar aklumas lie - 
pla vienai organizacijai mo
nopolizuoti politinę veiklą, 
pr Imygt Ina l pata Ikau jant JA V 
Valstybės Departamento nu
sistatymui, kuomet Lietuvos 
Išlaisvinimo srityje šiuo 
metu jokių, net mažiausių 
pragiedrulių nematyti. Kam 
ginčytis, kas lups meškos 
kailį, jei meška dar mau
roja girioje ? Visos mūsų 
organizacijos yra geros Ir 
reikalingos; Ir Vilkas, Ir Al
tas, Ir Lietuvių Bendruome
nė, Ir Balfas. Tik apakę as
menys gali ginčytis dėl pir
menybės; kokia čia pirme
nybė, lyg jau tuč tuojau tos 
politinės veiklos pasakoje 
bus atsiekti bet kurie konk
retūs rezultatai.

Vlenlntėllal rezultatai,- 
tai Iš prezidento Ford’o pa
reiškimo; nieko nesitikėkit 
tie,kurie patekot Į sovietinio 
melo ir apgaulės karalystę , 
nelyginant, kaip kad pakliū
tum Į Dantės pragarą. Ir Iš
vada aiški; gelbėklm, ką Ir 
kuo galime. PadėkIm mūsų 
vargstančiam tautos kamie
nui, kontaktuodami asmeniš
kai pavienius jo narius Ir 
pagelbėdami jiems materia
liai Ir moraliai. GI konkre
tus lrlOO% degantis dalykas 
-tai rūpinkimės mūsų jauni
mu; kad lituanistinės mo
kyklos Ir jų lankytojų skai
čius gausėtų;kad parapijų Ir 
kiti chorai pasipildytų jau-

nlmu; kad mūsų kolonijose 
dažnėtų kultūrintai subuvi
mai jaunimui, nes tuomet 
abiejų lyčių jaunimas turės 
progos pabendrauti; kad nėL 
krItlkuotumėm, o, anaiptol , 
skatlntumėm lietuvybės at
gaivai, mūsų jaunimo lanky
mosi tėvų žemėn;kad nepul
tum ėm, kaip apakę,tų atsi
lankančių čia Iš Lietuvos 
dainininkų Ir kitų, Ieškodami 
juose politinių dėmių, vieton 
to, kad juos draugiškai Ir 
nuoširdžiai prllmtumėm.

Bet kuris politinis fana
tizmas,- argi tai nėra sa
votiškas apakimas ?

Ak, jau Ir šiaip, daugelio 
savo genties narių netekome’, 
ypač po 18 šimtmečio maro. 
Tuomet gerokai susiaurėjo 
lietuvių apgyvendinti plotai; 
jau Ir Donelaičio Tolminkie
mis bei visa prūsų lietuvių 
Užnemunė, smarkiai prare
tėjus nuo maro lietuviams . 
germanlzavosl, Ir nemaž; 
Vilniaus rytų sričių sugudė- 
jo. GI toli Į rytus Išslklšu-. 
s los lietuvių kaimų salos 
rodo seniau buvus Ištisinį, 
lietuviais apgyventą plotą.

Mes, Šiaurės Amerikos 
Imigrantai, turime daug e- 
nergįjos Ir ją nukreipkime 
ne Į kokius neesminius ar 
asmeninius ginčus, - juk tie 
beprasmiai ginčai ar nėra 
tai savotiško apakimo Įrody
mas? Veikime pozityviai , 
kad seniams už dešimties ar 
kitos Išmirus, dar vis būtų 
ganėtinai skaitlinga juos pa
vaduojanti jaunuomenė, kuri 
brangintų lietuvybę. Jei mū
sų jaunimas nesustabdomu 
tempu apaks lietuvybei, tai 
kas gi besirūpins po mūsų 
protėvių palikimu, prabočių 
žeme, Lietuva?

J. Valiūnas

tams milijonų/. Amerika - 
nal, mokesčių mokėtojai , 
sudeda tas sumas. Čia rei
kia tik pagirti žydus už mo
kėjimą vetktLAmerlkoskar. 
vyriausio Stabo viršininkas

tai, negirdėtai apgaulingu 
būdu, nežmoniškai negarbin
gu metodu, sulaužė visas su 
Lietuva sudarytas sutartis 
Ir ją žiauriai pavergė. To
kie yra mūsų visi kaimynai
Ir jie greičiausia tokie liks .rrgen. Brown net viešai pa

reiškė, kad Izraelis Ameri
kai yra didelė karo našta, 
balastas.

Dabar Į Baltuosius Rūmus 
atėjo demokratai. Preziden
tas J. Carter’is yra ūkinin
kas, praktiško galvojimo, gal 
darbuosis visai Amerikos 
tautai Ir etninėms grupėms , 
ne vien t Ik sukoncentruos pa
galbą Izraeliui: Europos pa
vergtos tautos Irgi laukia Iš 
Amerikos užtarymo, pagal
bos.

Todėl mūsų veiksniai turi 
persiorganizuoti, Į priešą - 
klnes vietas Išrinkti amerl 
konus-lietuvius, žinomus de
mokratų partijoje. Jie turė 
tų kaip Baltuose Rūmuose , 
taip Ir kitur valdžioje pas 
aukštus de mokratų pare Igū- 
nus atstovauti, lietuvių re Į- 
kalus ginant. J.Kelmas

Toronto
ŽYDU. RAŠYTOJO 
PAREIŠKIMAS

Toronto Star, š.m.gruo - 
džlo 5 d. rašo, kadgruo - 
džlo 4 d. Montreallo U-io 
prof.Rolter, žydų rašytojas, 
skaitė paskaitą Toronto Si
nagogoje Beth Thedeo, Bath 
hurst str., kurios metu su 
pagieža Išsireiškė:
"After the war Canada let

Kol galime, kalbėkime su 
lenkais, nes tuo nieko nusto
ti negalime. Teišklauso Iš 
mūsų pus ės, tam dabar pats 
laikas. Jei Iš to viso niekas 
neišeis, jei lenkai vėl kada 
pasirodys tiek pat grobuo
niški, kaip Ir praeityje,tai 
tada Ir kalbėsime su jais jau 
visiškai kitokia kalba Ir ži
nosime, kad kitos Išeities 
nėra. Lietuva nebebus be 
Vilniaus ’.

New Yorke veikianti, ar 
tik veikusi, Pavergtų Tautų 
organizacija jungia buvusių 
valstybių vyriausybių atsto
vus. Vienais metais pirmi
ninku buvo Vaclovas Sidzi
kauskas, buvęs Lietuvos už
sienių reikalų mlnlsterls , 
diplomatas, kitais metais 
buvo koks tai lenkų mlnlste
rls Ir 1.1. St. Catharines 
veikianti organizacija yra 
eilinių žmonių. Jei tokių or
ganizacijų atsirastų visur, 
tai Ir anai vyriausiai būtųbe 
abejo, lengviau. Kiekviena 
jėga yra naudinga bendroje 
laisvės kovoje. S.Šetkus

St. Catharines
LIETUVIAI DEMOKRATAI 
REPREZENTUOKIT 
LIETUVIUS
Daug ko galima pasimo

kyti IŠ žydų. Amerikos žydai
respubllkonal buvo prilindę 
prie valdžios Ir per dr. H. 
Klsslnger’Į atliko milžiniš
kus darbus Izraelio naudai. 
Maža 3 mH. žydų valstybė 
gaudavo kasmet kelis bili
jonus do’erlų pašalpų Ir 
paskolų lengviausiomis są
lygomis / gal Ir niekad ne
reikės jų grąžinti/. Viena
me laikraštyje buvo rašyta , 
kad tos Izraeliui pašalpos 
sudarančios 1/3 visų pašal
pų, skiriamų viso pasaulio 
atsilikusioms tautoms/šlm-

In Lithuanians,Latvians,Uk
rainians, German nazls.. .’*

Mums visiems žinoma,kad 
Kanados Imigracijos parel - 
gūnal Vokietijoje tikrino 
stropiausiai visus DP, arkas 
neslmpatlzavo naciams, vo
kiečiams, ar nepriklausė jų 
organizacijoms. Jau prii
mant į UNRRA DP stovyklas 
kiekvienas buvo persijotas 
po kelius kartus. Taipgi ži
nome, kad Lietuvoje nacių 
partijos nebuvo. Į na-

(Nukelta į 9 pal.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PENKIASDEŠIMTMEČIO
PROGA-

(Tąsa 12 praeito numerio)
Dalis demonstrantų atsi

rado Karo muziejaus sode
lyje. Gen.Nagevlčlus polici
ją Išprašė, demonstrantus 
sodelyje paliko. Demonst
rantai šūkavo prieš vyriau
sybę Ir policiją Ir giedojo 
tautos himną, "eisim brole - 
llal namo" Ir 1.1. Buvo sulai- 
■kyta 13 asmenų /Dienraštis - 
’"Lietuvą"/.

Krikščioniškasis blokas, 
susitaręs su tautininkais Ir 
kt. lietuviais, 1926 m. gruo
džio 17 dienos sukilimą prieš

»DŪ 1926 m. gruodžio 16^-17 rfA

ŠIEMET SUEINA 50 METU NUO GRUODŽIO 17 DIENOS 
- 1926 SUKILIMO - PERVERSMO.

J. Vaidlonis 
jas, Kai kurtuose apskričių 
miestuose, kariuomenė bu
vo parengties stovyje, poli
cija budėjo. GI moksle Ivlalj 
šauliai ginkluoti saugojo ži
nomų komunistų namus, se
kė jų judėjimą. Pav; Pane
vėžyje gimnazistai slaptai 
sekė dr. Domaže vlčlaus Ir 
kt.komunistų namus. Taipo
gi buvo sekami aušrininkai 
moksleiviai. Tas pats buvo 
Kaune Ir kituose didesniuose 
Lietuvos miestuose.

Sukilimas prasidėjo 
kančiai;

valstiečių liaudininkų Ir so
cialdemokratų kairiojo blo
ko vyriausybę įvykdė sėk
mingai. Perversmą įvykdė 
slapta karininkų grupė, va
dovaujama tuometinio gen. 
štabo majoro Povilo Ple
chavičiaus Ir kt.vlrš minėtų 
karininkų. Jiems aktyviai 
talkininkavo studentai ateiti
ninkai, neolltuanal Ir fa., tau
tiškos studentų grupės. O 
taip pat ir civiliai asmenys, 
policijos daliniai Ir šauliai. 
Visi tą dieną buvo ginkluoti 
ir įvykdė nustatytas funkcl-

_„ Ištrauka iš seimo stenogramas, 
rodanti, kaip karininkai nutraukė seimo posėdį.' vykdydami perversmą, 

x „.Posėdžių .salėn pro duris prie prezidiumo stalo įeina keli karininkai.
Vienas karininkų pareiškia: „Gerbiamasis seimas, duotas įsakymas jšsi- 
skirstyti!“ Visi atstovai, seimo pirmininkas dr. J. Staugaitis ‘ir posėdyje 
pirmininkavęs vicepirmininkas Kairys sustoja. (Pauža.)

Pirmininkaujantis Kairys. Atsiprašau, kieno vardu tamsta 
įsakymus duodi?

Karininkas. Diktatoriaus vardu!
Pirmininkaujantis. Kokio diktatoriaus?
Karininkas. Alums žinoti!
Pirmininkaujantis. Ar tamsta žinai, kurioje vietoje tamsta 

esi? Prašau apleisti salę.
, , Karininkas. Duodu dvi minutes laiko. (Seimo atstovų tarpe kyla 
nerimas. Pauža. Girdėti balsai atstovų tarpe: „Tegul prezidiumas ką nors padėties rimtumo, 
daro!“).

SS“

309. 1926 m. gruodžio 
sutikimas būti diktatoriumi.

17 ci.—A. Smetonos

Lietuvos karžygiai!
Su didele širdgėla skaičiau Jūsų raštų.
Pavojus, kurį Jūs nurodote, buvo valdžiai tiksliai žinomas. Daug kar

tų ir visais būdais ji buvo įspėjama. r
Lietuva atsidūrė kryžkelyje, kuris buvo visai tautai aiškus, bet, deja,'.pa vasario metu taip pat To-

Todėl, pildydamas šią pareigą, pasiryžau priimti uždedamą man šiąT. Pirmininkaujantis.
Tamstos malonėsite apleisti salę, kad seimas galėtų susitarti? -------- , ------, ... ,---- T ------...

Karininkas. Ne! (Atsisukęs į karininkus). Ar apsupot? (Iš ka tol, kol pati tauta, teisėtu keliu pašaukta, išves kraštą iš 
rininkų: „Taip!“.,. *) padėties.

Pirmininkaujantis. Skelbiu seimo posėdį pasibaigus, seka Sunkių bendrų su tavimi — Lietuvos kariuomene 1918—1920 m. kovųJoro.anlzavlmo
(S atminima, duod. man gilaus įsUiklnlmo, kad Jūs,, pasISvemirnas tėvy--g aiskesnėm„ 3py.

\ai skirstosi, apieisuami salę.) n^s motinos gerovei liko tas pats ir Jūsų pažadas padės įveikti visas Lie- »
r,: „Seimo stenogramos", 1926 m.. 63-sis posėdis. tuvos priešų Žabangas.

„.įjį-r A. Smetona

'306. 1926 m. gruodžio 17 d. — Plechavičiaus 1926 m. gruodžio mėn. 17 d., Kaune
telefonograma visų kariuomenės dalių vadams ir įstaigų viršinin-

kająs dėl įvykdyto perversmo. „Rytas", 1926 m. gruodžio 18 d., Nr. 285.

Visų kariuomenės dalių vadams ir įstaigų v-kams. 313. 1926 m. gruodžio 17 d. A. Voldemaro vyriausybės
Buvęs paruoštas bolševikų sukilimas likviduotas. Senoji valdžia su sudarymo aktai.

imta. Laikinosios vyriausybės vardu įsakau pildyti visus mano įsakymus Pasirėmęs Lietuvos valstybės konstitucijos § 47, kviečiu tamstą bū' 
ir parėdymus, kol krašto vadovavimas bus perduotas laikinai vyriausybei. mįnjsteriu pirmininku ir pavedu tamstai sudaryti Ministerių kabinetą. 

JUž tvarką įguloje atsako kiekvienas viršininkas. Visoje šalyje paskelbtas _ . .
karo stovis nuo š. m. gruodžio m. 17 d. 3 vai. ryto. Karo sričių viršininkai un 3
eina karo komendantų pareigas ir naudojasi visomis jų teisėmis, numa
tytomis karo stoviu. Visus bolševikų agentus tuojau suimti ir patalpinti 

-kalėjimuose. Pasirašė: gen. štabo majoras Plechavičius.
„Karys". 1926 m , Nr. 51—52. 440 psl. 1 ' ' ’ r jU 'PaSirėmęs Lietuvos va

mūsų visuomenės darbuoto- 
Lithuanian Athletic Union of North America jų, kur ių net keletas toron- 

Br. Keturakis te/rašančiam šluos žodžius/ 
SPORTINĖS ŠEIMOS SUJUDIMAS apie tai priminė, randa ma- 

_ , .^.„.-^-„žlauslopasltelslnlmovlsųo-Lapkrlėto mėn, 20-21 die-užmojais, kur aktyvumas f veiklos
omis Toronte įvyko Šlau-sportinėje srityje tarnauja^’^^"

rėš Amerikos Lietuvių Flzl-asmens auklėjimui, skiepi- G ... * ,. ,
nlo A'iklėilmo ir Sporto Sa-jant tautinius aspektus Ir J " Ęmo a .nuėjimo ir sporto &ą j .... .. mo eigos toliau, tenka pažy-
jungos metinis atstok su-^Porto ideologinius pagrln-^^ g _ gog paskirų
važiavimas. Didelis dalyvių^’43* siejant su olimpinių s-t,., vaHavaI imi hl
skaičius, net 35, palyglnustIkslll palaikymu. Dabarties _ runetvnl medini ir 1973 m. vo8U-ka, Masyventao aplinka, tartoje’””“.L arflau
kalba apie susirūpinimą X^Adondaml retkalis, atsl-

1L arti Xo “kstanO e- roilgljos paskirtis nuwr-**“- P^lal nedntek - 
įKę arri puno tukstancic ' . . llal, kaip daugumas atstovų

jauno Ir veržlaus prieauglio, tlnama, spoito jungtinės jė , nurodė stab- 
kurlo aktyvioji veikla grln-S°s Ir teisingoji linkmė '=au-d ° dagnesnį rungtyniavimą 
džlama tautinių Ir sportiniuaa didžiulę atsvarą visų b!o- z‘® 
/varžyblnls pradas/ pasl-S^^ Išlyginimui. Šitokioje ym-kai Tpa
reiškimu daurr vun «kTrr-iqIaP^ln^°’3 sporto atstovalNeT Yoi.cas, Toion.as Iš 
reiškimu, daug kuo skirtas! h’ ■> ^a,nxI1]Clplėšia nemažas sumas, o
nuo kitų jaunimo sambūr iųstę^ - ^mJal atvdžlalPad;1Unlli įplaukos labai ap
gavo ypatingais pasktrtlestrukuinus’ yPatlnLal dydžiai kuk’los Čia v»a

svarstvdaml drausmės pa-re2tos lr K1K-los. čia yca
= žangas, nors Ir retkarčiaisbūtlna 3000’^000
pasitaikančias.bet jau viešalkasvnetlnė Parama lš atltln' 
žinomas karnų fondų, tikriausiai pa-

Pagrindinis atstovų prtta-ludins aktyviųjų
rimas būsimiems 1978 metų^HSių. Tikrai, turtinant 
pasaullolletuvlų sportiniams®^-^03 dar,bus- aors Ir ne 
žaidimams, apie kuriuos Jauvl3als' kiekvienais metais, 

sportininkai to užsitarnavo..
ne vyriausybei. ’ . , ronto Centro V-bos p-kas KM tarle nesklandumai

Susipažinęs su įvykiais, kreipiausi į respublikos prezidentą d-rą Gri- pranag BSrneckas trumpai vidaus gyvenime turi būti 
nių, nurodydamas, kokia gali būti išeitis.iš susidariusios padėties. anlbudlno šios Idėios igv-skub^a^ Išlyginti.

Bet su dideliu skausmu turiu nustatyti, kad jisai nesiteikė ivertintiiv^nd|'nlmo būtinumą bus JI Aplamai atstovai daugiT- 
Mano, kaip ir kiekvieno lietuvio, yra šventa pareiga ginti Lietuvos^dž tauslu istoriniu įvykiu mū - m<^e visi buvo tžvalgūs die 

valstybę ir tautą šiuo tragiškiausiu jos gyvenimo metu. sų Išeivijos sporto gyveni-notvark68 3varstyoos.?, pa-
(Kreipdamasis į karininkus). Gal Todėl, pildydamas šią pareiga, pasiryžau priimti uždedamą man šiąQ . , . . , rodė gyvą norą S-gos gyve-

■ ......... svarbi;, naSl, ir. pasiėmęs valstybes vado pareigas, eiti j»> ”»• *Pį- „imą labiau praturtinti
- ,susldariu4ios!gel kartų tSsnmtal pas ha- dnrb\umu p„ttmu k 

kytl, nagrinėjant paskiras 1sritL todėl raYlmU* ' < 4 „ 
Prisikėlimo parapijos kle-

bralžomls peržvelkime Iš tobo,'o< Pranciškono tėvo Au- 
nutarlmo Išplaukiančius Slmnnav čtaus InVo-
parelgojlmus. k3Ol’a- k,lp P“1” 'L“?1’1-

Nepllnųdviejų metų laiko- "ė ,tarp?. 4,’
tarpia užkrauna didžiuli pa- 3a Ydingu linkėjimu : 

, , r 1 U U- "Dlsve apšviesk musų protuss truoš imą ir atsakomu bu-lr lnImW! mūsų darbus-- 
slmlems dalyvėms. Kai vl-^Jno,all„ftl nutel. 
suomenlnė parama jau 4>barklm ž.ldtno mūsų Įsipa- 

5°®'../'"“^'"'“relgojlmų svarbumą.
Respublikos prezidentai Išteki lūs, «<al pritarimas vi Tikrai judrių judesių Ir 

M. Sleževičius gų sporto dalinių - Pietų „ , * . , „„tv g, Ministerts pirmininkas Arn .rOcos soortlnlnkū v’e-lškllmlagal drąs lų Ir reikš- 
,r. :.............. K Amo t Ikos sportininkų,, yu. ,.mlngų ilnkėjltnų pareiškė

Pasirėmęs Lietuvos-valstybėsrkonstitucija (§ 47), tvirtinu.Tamstoj tos sporto talkininkų ir A.a^ug t ( n o brolis Ra
sudarytąjį šių metų gruodžio mėn. 17 d. pristatytą Ministerių kabinetu, m ėjų - yra palankus, tai Slmaaavlčlua< Kanados

' ‘ : ...mūsų treniruočių planingas , ^nrlviinmpnėi’ 1. Ministerį pirmininką ir užsienio reikalų minister! Augustiną v o iwklul atžv- letuvl? Bendiuomenes
demarą, profesorių, Lietuvos seimo atstovą, 2. finansų minister! d-rą Pe( kru zis Ir šiam jvyKlul atzV Krašto V-bos p-kas. 
rą Karvelį, Lietuvos seimo atstovą, 3. vidaus reikalų minister) pulkinink mėti varžyblnls bei rungty- j.iVįki aplinka Lietuvių Na- 

lySl5’,^ gyvuojuof muose « lietuviškais pletu- 
šdmč e/Knfe ūkiu ^m^į’ąrunom, Joną Aleksą. Llįmo ar |d.ė'aL°r?.a?!“>to. k"”l mecenatas buvo
seimo atstovą, 7. sus 1
8. teisingumo ministerį teisininką Stasį Šilingą.
Kaunas, 1S26 m. gruodžio mėn. 17 d. Grinius

Respublikos prezidentas 
Profesorius A. Vbldemarri 

Ministeris pirmininkas
„Vyriausybės žinios", 1926 m. gruodžio 22 d., Nr. 241.

315. 1926 m. gruodžio 19 d. — Pranešimas spaudoje apie procedūręisąlygų 
kuri vyko po perversmo seime, sudarant mažumos balsais valdžią. ‘ sporto yfenetal, busimieji s-gos Centro V -bos p-kas 
PublX<osakė^s °CHn° mėn’ 19 d’’ Va'- * seimą renkas* seimo atstovai aktoriai - kovų dalyviai, jųp. Be r neck as, ant kurio pe- 

1 U Visi laukia ^atvykstant seimo pirmininko d-ro J. Staugaičio. Jis at.Palyd°TZal lr kttl šiam kil-peSlų/įskaitant artimiausius 
.... n nlam judėjimui priskirti as—padėjėjus Banelį Ir S.Dargį/

Posėdyje dalyvauj'a 42 atstovai, visas dešinysis blokas, ir kai kurie maemenySj turj pramokti klekgull visas suvažiavimo s vo- 
zumų atstovai. Iš kairiojo bloko, be d-ro Staugaičio, nėra nė vieno atstovo . 1r t > ,. , x u-

Ministerių kabineto ložėse sėdi ministeris pirmininkas prof. A. Vol Sa^tet geriau.lie ,uvtų kalbą,ris, ypatingai 1978 m. zudi 
demaras, teisingumo ministeris p. Šilingas, krašto apsaugos mi mažiausiai nors tuos terml—mų pr Is t at ym as , bent šio 

-2— . --b_ ' . nus ir sakinius,kas rlšaslmeto apskaičiavimais, pliusDiplomatų ložėse sėdi Latvijos pasiuntinys p. B a 1 o d i s, Estijos . , , ,, ,
p. O i d e r m a n n, vokiečių pasiuntinybės patarėjas 5U varžyblne mintimi. Yra įvairių klausimų - pasiūlymų 

P- F r e u n d, norvegų garbės konsulas p. Yčas, švedų konsulas, latvių dar nemažai laiko, kad še l-būtinas paaiškinimas, kas 
- -- . u- . . >mos aplinkoje tas brangus rlšaslsu S-gos statusu Ir at

jaus metu stovėti besikuriančios neprikiš P®ik?s v^ ir Šaulys. lfetuvlSkaa žodis turi įgautlsakomybe, atrodo, gerai Ir
Todėl, tikėdami Tamstos pašisventimu ir Lietuvos meile, mes vardu 7* J, j . sia,c,U; . , . , . - ,

visos kariuomenės, kuri kūrė ir gynė Lietuvą, nuolankiai prašome pasi-n „ r uK ' n ,d e rJ U >• Pir.m"?inkas atidaro posedj n artimesni bendravimą savų-pagrįstai velkė.
aukoti tėvynės labui ir sutikti, stojus tautos priešakyje, kaipo valstybės^ , m 0 ra§ t ą ' pP0 t6 pareiškia kad ir p^ts’pmšo rinkti n L u j“, se LJU tarpe’ tautišku- Už ligšiolinius Centro V-s
vadas, išvesti ją is dabartines sunkios padėties. mo pirmininką 4 Tno tęstinumą. Tą mintį člatvlrtus Ir aktyvluspašlrody-

iš savo pusės, vardu visųbrolių!. žuvusių už tėvynės laisvę, iškilmingai Statomi kandidatai: p. p. S t u 1 g i n s k i s, Krupavičius irypatlngal pabrėžiame, nes mus, nors dar tik pilni 8 
klausyt; tos vaklz.o,. j™, T.msU «. rakah^. l^taUŽ SUl,^ ,5tIsus 25 cactus S-gos miestai, atstovat parelžkž

1926 m. gruodžio men. 17 d., Kaunas J-aian osios° ja j dentas p. Stulginskis užima pirmininko vietą ir prašo r ?n k gyvavimo, nors sportlnlnkųpapŪdomą pasitikėjimą Ir
„Rytas", 1926 m. gruodžio 18 d., Nr. 285.' ti respublikos pręzidentą. eilės kelis kartus pastkeItė.pagyrė už darbštumą.

> ašf^reln2^' J7- A^th na s^m^Vn^ nusiskundimai žymesnė] Linkėtina visiems sėk-
raJ/as respublikos prezidentui K. Griniui del Ministrų kabineto atslsta- paliaująs valio. mūsų spaudoj, ar pagrįsti mIngų darbų, tada Ir 1978 m.

Pasirėmęs Lietuvos valstybės konstitucijos § 47 ir Ministerių kabi-kan.1 a ui y^/čia ‘pa? atliekant r' prezidento VriesaVos "ceremonija priekalštal lš aukštesnių žaidimai turės pasisekimą, 
neto nutarimu iš šių 1926 m. gruodžio m. 17 d., šiuo tunu aukštos gar-Karininkų garbės sargyba laiko valstybine vėliavą, 
bes pristatyti Tamstai mano Ministerių kabineto atsistatydinimą. Po priesaikos giedamas Lietuvos himnas. Nutilus garsams, preziden-
Kaunas, 1926 m. gruodžio mėn. 17 d. tui keliamos dideliausios ovacijos.

10 vai. 15 min. vakarą M Sleževičius Po to seimas savo II sesiją baigia. Naujos sesijos pirmasai posėdis
-> Min" pirmininkas skiriamas tą pat dieną 3 v. 30 m. p. p. Posėdžiui pasibaigus, seimo nariai

. .. . H . sveikina r. prezidentą.
Dalyvavo posėdyje: V. Požėla, vidaus reikalų ministeris, pulk. Įeit. J. Pa- Iš seimo, garbės sargybos lydimas, r. prezidentas vyksta į prezidento 
jieckys, krašto ap. min., V. Čepinskis, švietimo ministeris, Dr. J. Krikščiū- rūmus. Susirinkusi minia prezidentui kėlia ovacijų. .
nas. žem.‘ ūkio ministeris, M. Sleževičius. IlI-sios sesijos I-sis posėdis pradedamas 3 v. 30 m. Darbų tvarkoje

prezidiumo rinkimai. Posėdyje dalyvauja 37 atstovai, jų tarpe 
p. p. dr. Staugaitis (vi) ir Toliušis (vi).

Naujo prezidiumo sudėtis: 
Pirmininkas p. A. Stulginskis (paduota 33 korč.; 30 už p. Stul

ginskį ir 3 tuščios).
I vicepirmininkas p. M. Krupavičius (paduota 33 korč.; 28 už 

p. Krupavičių ir 5 tuščios).
II vicepirmininkas p. K. Ambrozaitis (paduota 32 korč.; 28 už 

p. Ambrozaitį Ir 4 tušč.).
I sekretorius p. J. Masiliūnas (paduota 36 korč.; 29 už p. Ma

siliūną, 4 už p. Kinderį ir 3 tuše.).
II sekretorius p. P. Jočys (paduota 31 korč.; 16 už p. Jočj, 9 už; 

p. Ladygienę, 1 už p. Milbrecht ir 5 tušč.).
Posėdis baigiamas. Kitas šaukiamas atskirais pakvietimais.

Bus daugiau.

r ' 307. 1926 m. gruodžio 17 d. - smurtininkų pranešimas gyr šioje sudėtyje: ... . . . . , . . . . Vl
ventojams apie įvedimą visoje Lietuvoje karo, o Kauno mieste+apgulos L Ministerį pirmininką ir užsienio reikalų ministerį^Augustiną vol 
padėties. 

[ visuomenę
Lietuvos kariuomenė, kuri guldė galvas už brangią Lietuvą ir dabar ‘eitenantą tgną mušiesi, Krašto apsaugą -"■•’-u 
pasiryžusi lieti kraują už josios nepriklausomybę, pamačiusi, kad da- nant4 Antaną Merki, o. švietimo ministerį d ą ą - 4.y_i---- -------- ■.-----.L . .r - -• J .. . r *«tnes ūkio ministen agronomą Joną Aleksą, Lietuve _ -- ----- , ------ ------- -

sisiekimo mirtisterį inžinierių Juozą Jankevičių ctjų triūsas tr visų lietuvių jurgis strazdas, tą dieną 
. . . ------  i-. «.-n— sudėtos viltys tikrai P*tel-gvenčiantls 7O glmtadle-

slns sportininkų atsiektais arčiau suglaudino,
rezultatais, praskaidrino lietuvių tautinę

T ai būvu sportine valdmensgiiumą. Gerb. J. Strazdui 
pirmaeilė išraiška. Tautlnluatstoval nuoširdžiai padėko
ji požiūriu, be nt Iš dabarties jo ir gana šauniai sugiedojo 

sprendžiant, v is ’"Ilgiausių Metų".
vle ne ta l, būs Im le į l

ya 1 . . . - - - - .... .............
bartinis seimas ir vyriausybė parduoda musų tėvynę bolševikams ir sve^
hintaučiams, nutarė paimti laikinai šalies valdymą į savo rankas, kad kuo

’ greičiausiai atidavus tą valdžią į rankas tikrų Lietuvos sūnų. Visoje ša
lyje skelbiamas karo stovis, o Kauno mieste — apgulos stovis.

Visiems įsakoma eiti savo pareigas; kas neis savo pareigų, bus ati
duotas karo lauko teismui.

Laikinoji karo valdžia
\ <7’T0 „Trimitas", 1926 m,, Nr. 50.

308. 1926 m. gruodžio 17 d. —kreipimasis i A. Smetoną, kad jis
gavo nuožiūra sudarytų Lietuvos valdžią.

Pirmasai Lietuvos kūrėjau!
Pareiga stovėti Lietuvos nepriklausomybės sargyboje privertė mus Pubhkos kėdės pilnos.

susirūpinti didėjančiu Lietuvos laisvei pavojumi. . ----- --
Turėjome tikrų žinių, kad bolšęvikai ginkluojasi su tikslu panaikinti tjk 2 vai.

•Lietuvos laisvę. n‘’"
Vyriausybė nesiėmė jokių priemonių pašalinti mirtinam Lietuvos pa-

Vbjui. Vyriausybė pataikavo tiems, kurie dirbo Lietuvos pražūčiai. —
Prasidedant jau atviram bolševikų bruzdėjimui, mes savo pasiryžimu n’steris p. Merkys, kariuomenės" vadas gen. 2 u ii a u s kTa s.

‘ apgynėme Lietuvos nepriklausomybės likimą.
Bet mes negalime įstatyti valdžion tų žmonių, kurie pastūmė Lietuvą pasiuntinys p. *

į mirtiną pavojų. T P r 7't --- ----- «.------ .r- - --------- --------- -»--------------,____
Tamsta gerai žinai šį pavojų, nes Tamstai teko didžiausiu to pavo‘. pasiuntinybei sekretorius, rusų pasiuntinybei antrasis sekretorius ir kit.;

laite trini n c Imt Al i hcci lzni-i n n,* Ine nAnri Itl niiennmc I inf tume n r i ne alzvin be J U d j pi Omat U lOŽČSe Sėd j p. p. SidZlkUUSkaS IT S a U 1 y S.
Publikos visos vietos užimtos. Pilna stačių.

vokiečių pasiuntinybės patarėjas311 varžyblne mintimi. Yraįvairlųklausimų - pasiūlymų

Montreal to ’Tauro“ Jauniai Murauskas Ir Pledaltls praktikuojasi 
futbolą. (nuotrauka D. Mallškos)

3 psl.

Dalyvavo posėdyje: V. Požėla, vidaus reikalų ministeris, pulk. įeit. J. Pa

nas, žem,1 ūkio ministeris, M. Sleževičius.
? ' „Triniitas". 1926 m.. Nr. 50., tHff!' j . ■; > i

->:<• 312. 1926 m. gruodžio 17 d. — Respublikos prezidento K. Griniaus 
raitąs ministrui pirmininkui M. Sleževičiui dėl Ministrų kabineto atsista
tydinimo priėmimo.

. Pasirėmęs Lietuvos valstybės konstitucija (§ 47), priimu Tamstos pri
statytą raštu iš š. m. gruodžio mėn. 17 d. atsistatydinimą —Tamstos kaip 
ministerio pirmininko ir Tamstos sudaryto Ministerių kabineto.

Grinius
Respublikos prezidentas 

M. Sleževičius
Ministeris pirmininkas 

„Vyriausybės žinios", 1926 m. gruodžio 22 d., Nr. 241.
A 1976. XII. 22
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TŪRINIS PUSLAPIS
/Incas Myk >’sitis - Putinas

DIEVULI MANO, KAS PER ŠVIESIOS NAKTYS I 
IR KAS PLAČIŲ PADANGIŲ PER AUKŠTUMAS^ 
O ŽVAIGŽDĖS, ŽVAIGŽDES’. DIDELĖS IR MAŽOS 
TAD? SPINDI, NET GRAUDU .DIEVULI MANO.

IŠE ISiU, SA U T AR TA U, ANT L VGA US KS LIO: 
ANT LYGAUS KELIO TAI VALIA VALUŽĖ, 
ANT LYGAUS KELIO ŠVIESIĄJĄ NAKTUŽg 
TAI TIK JAUNAM PLAČIAS DUMAS DŪMOTI.

BET KAM GI TU, BUDRUS DIEVULI MANO, 
PRIE LYGAUS KELIO RUPlSTĖLIU RYMAI ? 
PRIE LYGA US KELIO, KUR VARGŲ VARGE LI AI 
VIENI PER DIENĄ DŪSAUDAMI VAIKŠTO.

DIEVULI MANO, ARGI MCSŲ GODOS
TAVE PRIE KELIO IŠ DANGAUS ATPRAŠĖ, 
AR GAL TOS ŠVIESIOS RUDENIO NAKTUŽĖS 
TAVE IŠ MŪSŲ, ŽEMĖŠ 1ŠSAPNA 70 ?

3M
PRIIMKI GI MANĖ, BUDRUS R JPINTOJĖ -I, 

l?RIE LYGAUS KELIO ŠIĄNAKT PADŪMOTI. - 
O KAD AUKŠTAM DANGUJ TOS ŠVIESIOS ŽVAIGŽDĖS 
TAIP SPINDI.NET GRAUDU, DIEVULI MANO.

Vytautas Mačernis

tŠ ^reMOSsdfiery

VAKAROPl MĖLYNO DANGAUS LEDU
S A UL Ė R IE DA, K A IP VAR TN Ė MO N K T A.
AŠ KALNAIS, DAUBOM PAŠLIŪŽOMIS SKLENDU, 
HORIZONTE GRIMZTA NT, GAL PAGAUSIU JĄ.

AŠ PADĖSIU SAU ANT DELNO JĄ TADA 
IR IŠKĖLĘS TAIP LAIKYSIU VIRŠ GALVOS. 
ŽEMĖ VĖL, TARYTUM, NUOTAKA BALTA, 
PAPUOŠTA SAULĖLYDŽIO ŽIEDAIS ŽĖRUOS

AŠ LAUKAIS TIESIOG j VAKARUS SKLENDU, 
BET PAVY1' GREirUOLĖS SAULĖS. >JEęĄ,ĄmM v , , , , s „
JI NURIEDA,KAIP VARINĖ MCNE f A... , ,į \ Y<

barį paš įkalbėjimu i. Ta^j&ųnRębijok -
i 7011»N »4rU<- »

AK, PUSNYNUOSE TIKRAI NERASIU JOS. ..
BET KO MĖNUO.KAI GRĮŽTU AŠ ATGALIOS.
ŽIŪRI! MANE SU PAŠAIPA KEISTA ?

-Vidai,lipdydama prie sparnų plunksnas, mačiau, kad 
jos nuo brangios moteriškos skrybėlės. Nesakei, Iš kur ga
vai, maniau,kad mama tau davė. Nebūčiau dariusi, Jei!bfl- 
člau žinojus i,ką padarei. Ir man dėl to nemalonu.. .E Ik Ir 
atsiprašyk mamą, - patarė Giedrė. <

-Vidai, ateik greičiau’.- pasigirdo vėl jo motinos Sau-. 
Malonu Kalėdų atostogų metu,lauke siaučiant šiaurės klmas.

vėjams, susirietus skaityti knygą. Ir televizija to malonu- Labai nedrąsiai,lydimas Lino, Giedrės Ir Ritos, jis li
mo negali atstoti, nes tavo vaizduotė,skaitant,pagamina ne- po žemyn ir pamažu priėjo prie mamos.
blogesnę televiziją Ir tu pasidarai kamera Ir rėžis orius, Ir 
dar-o stebuklas - tuo,kuris viską tą mato Ir jaučia, Ir su - 
pranta...

Štai Ištrauka Iš Švietimo Tarybos premijuoto leidinio 
DU DRAUGAI, apysaka jaunimui, parašyta V.Frankfenės - 

, Vaitkevlčienes . Viršelis ir Iliustracijos D. Stončlūtės-Kuo— 
• lie n ės, spaus d no Draugo spaustuvė 1976 m.Kaina $ 4.- 

3KRYBĖL Ė 
Tuo metu apačioje pasigirdo triukšmas Ir bėgimas 

’alpiais. J Lino kambarį įpuolė Vidas šaukdamas:
-Paslėpkit mane*. Mam i atsiveja, gausiu mušti ’.Gan - 

siu *.- Ir, nieko nelaukęs, įsmuko į atdarą rūbinę, užsls - 
tam da mas duris.

Iš apačios pasigirdo Vido motinos balsas:
-Vidai, Vidai, žinau, kad esi čia. Tuoj lipk žemyn.
Linas su mama nuskubėjo apačion, Čia Jie pamatė vi

są nuo pykčio išraudusią Vido motiną. J: laikė rankoje į 
kepurę panašų daiktą, ant kurio kur-ne -kur kabojo . keli 
pūkai ai' plunksnos.

-Žiūrėk, ką tas nenaudėlis Vidas padarė Iš mano gra
žiausios velykinės skrybėlės. Buvo apšilta brangiomis , 
spalvotomis plunksnomis. Nurovė, nukarpė, nuplėšė jas.

-Dabar ji panaši į paukščiuko lizdą, - įsiterpė Rita , 
kraipydama galvą.

-Bėk,mažyte, esu supykusi. Neerzink manes*. - pasa
kė Vido mama, o Linas patraukė Ritą už rankos liepdamas 
nes įkišti,kur nereikia, bet vos Išlaikė nepras ijuokęs.

-Kur jis, tas blaurus neklaužada ?’.... MaMiu čia įbė- 
gan*į. Gaus dabar tokią bausmę,kad atsimins visą gyveni
mą. Neleisiu Į stovyklą Ir Išpersiu kailį, tai žinos,kaip iš
daigas daryti, - kra.ščlavosl,barėsi Vido mama.

-Nurimkite ir ^ėskite, - prašė, ją sodindama, Lino ma
ma. - Nepykite. Argi jis nepasakojo jums apie ' paukščio 
sparnus ir neprašė jiems padaryti plunksnų?

-Kalbėjo,kad būsiąs paukščiu liužo pasirodyme Ir kad 
Giedrė daro Jam sparnus. Iš ko daro, neslteiraviu. Nepa - 
sisakė.blaurybėjknd mano brangiausią skrybėlę suardė . 
Kur jis? Vidai*.- vėl ėinė šaukti piktai. - Vidai *.

-Ponia Aukštuollene, prašau Į valgomąjį, pas įtarsime , 
o tada nubalsite Vidą, jh nepabėgs .eime, - prašė Lino mo 
tina, jau įvesdama ją j valgomąjį Ir uždarydama duris.

Linas nubėgo į savo kambarį, <
ta. įbėgęs atidarė rūbinę Ir traukte ištraukė Vidą. Visas 
suprakalįavęs ir išs-gandęs,.Vidas kartojo:

-Nebeleis į stovyklą, jaajįtkral nelęls*. Ir dar muš, ir..
1 Nelink, mano maina{^^,ęiė tavąją į valgomąjį kam -

.......... ‘ _ i bausmė sumažės 
perpus. Taip visada būna.kąl mes ką'padarome negero ir 
tėcė dėt to labai supyksta. Bei kai su juo mama slapta pa - 
sišneka, jis jau tada nuolaidesnis.

-Muš, vis tiek tave muš, Ir neleis Į stovyklą, - įsiter
pė Rita. -Girdėjau, kaip ji sakė.

-O tu nutilk ir bėk pas Pūgą, arba varlių pažiūrėti, pa
sakė įėjusi Giedrė.

-Neisiu, nes mar įdomu,kas bus ?-• pasakė mažoji Ir 
paliko stovėti prie durų.

-Nevažiuosi į stovyklą, ir visą savaitę uždraudžlu žiū
rėti televizijos, - pasakė ji.

-Dovano!: mam.ttk šį kartą. Prašau,leisk J stovyklą . 
Galėsiu ir dvi, ir tris savaites nežiūrėti televizijos, *■ tik 
leisk važiuoti stovyklauti. Dovanok, mama,-gailiai šaukė 
Vidas.

-Nepykite,leiskite jį j stovyklą-prašfc visi p?ielllui.
-Na, gerai, atleista šį kartą. Galėsi važiuoti.Padėliok 

visiems,kad tava užtarė,bet sugrąžęs bausmę ntliksi;tele
vizijos nežiūrės i, k tek bus paskirta.

-Ačiū, mama’. Pasižadu ir dar prižiūrėsiu Rlmutj.ka - 
da tik tu norėsi.

-Ačiū, ponia Aukštuollene, nes be paukščio mūsų Brie
džių skiltis £r vėl nepasižymėtų laužuose, -padėkojo Linas.

-Aš niekados nieko neimsiu nesiklausęs, tik ncbepyk 
daugiau, mama, - ir vėl ats U tepė Vidas.

-Na, jau gerai. Einam dabar namo. Atsiprašau, kau 
jums tiek triukšmo ir nemalonumų padariau. Bėda su tuo 
mano sūneliu.- neklauso ir Įvairiausių netikėtų pokštų prl - 
daro, - jau išeidama lūdnal kalbėjo Vido mama.

Visi buvo patenkinti, kad pavyko permaldauti Vido mo
tiną. Dabar jis galės važiuoti j stovyklą.

-Kvailas Vidas.- galėjo praardyti pagalvę Ir būtų turė
jęs plunksnų, klek tik nori, Ir nebūtų barti gavęs,- rimtai 
svarstė Rita.

Visi gardžiai juokėsi. Juokėsi Ir Pūga kitame kimba - 
ryje, vis tarpais šaukdama:

-Rita,Rita*. Pūga gera ’
Rita nubėgo pas papūgėlę,.

ŠIMTAS ŽAlDIMŲ^plDELreMS IR MAGIEMS

Vida Augulytė Juozas Plačas.

s Išleido LB Švietimo Taryba, 1973 m.
Chicaja, JAV. . Kaina $ 2. Joje randame 106 žaidimus, 
paprastai , aiškiai surašytus Įvairaus amžiaus žaidėjams . 
Labai naudi įga [r vertinga knyga mokytojams, tėvams va - 
dovams.

o iš paskos nukiūtino R i- Reikia turėti popieriaus ir pieštukų. Parenkama viena pa
grindinė raidė. Kiekvienas žaidėjas stengiasi sudaryti kuo 
Ilgiausius •’laiptelius” iš žodžių,prasidedančių pasirinktąja 
raide. Laimi žaidėjas, per nustatytą laiką sudaręs ilgiausius 
•’laiptelius”. V’oioj laiptelių galima sudaryti piramidę. Žai
džiant jaunesniems žaidėjams galima nereikalauti,kadkiek- 
vljnas žod's prasidėtų ta pačia raide, 

pavyzdys ; laipteliai piramidė1
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PAŽINKIME praeiti /
PATRIJOTINIS KARAS 

/ SOVIETŲ VERSIJA. Paruošė J. J. /

Sovietai po kokių 30 metų po karo /1974 m. /, Išleido 
knygą anglų kalba apie II-ąjį Pasaulinį Karą, kurioje dau - 
glau paliečiams voklečių-bolševikų karas. Knyga angliškai 
vadinasi- Great Patriotic War of The Soviet Union.

Jei rusams jis buvo patriotinis karas,tai rusų paverg
toms tautoms kovojant-jls buvo vadinamas rusų antlpatrlo- 
tlnlu. .. Kas yra Sovietų Sąjunga? Tai yra Rusija su jos pa
vergtais kraštais. Tas karas vyko tarp Vokietijos Ir Ru - 
sijos, o gal geriau pasakius, tarp vokiečių Ir bolševikų, nes 
dabartinę Rusiją Ir jos pavergtus kraštus te be valdo bolše - 
vlkal, o ne menševikai. Tiesa, rusai žodžio ’’bolševtkal"jau 
privengia, nes Ir raudonojoje Rusijoje yra daug mllljonte - 
rlų- buožių, o bolševikai privalo naikinti buožes. Dabartį - 
nės Rusijos buožės turtus įsigijo iš valstybės Iždo,kurį pa
pildo milijonai vergų.

Prancūzijoje yra leidžiamas žurnalas ’’Milliard”,skir - 
tas milijonieriams. Kadangi dabartinėje Rusijoje tikras 
milijonierių skaičius nežinomas, tai tas žurnalas siuntinė
jamas Į Maskvą polltbiūi'o nariams, nes jie jau tikrai yra 
milijonieriai /”E. L.” 1976. VIII. 3, nr. 30, T p./.

Toje sovietų Išleistoje knygoje vienas didelis trūku - 
mas. - bolševikai neduoda žinių apie savo karintus nuosto
lius, nors kai kurie yra visam pasauliui žinomi. Jie tebe
silaiko Stalino nuostato, kad vokiečiai į nelaisvę n nebuvo 
paėmę nė vieno bolševikų kario. Tas žymiai numuša kny
gos vertę- kad Ir duodamais daviniais nebegalima tikėti . 
Taip pat jie visai nemini,kad gavo milžinišką eko - 
nomlnę paramą Iš JAV-blų.

Aprašyti šią knygą,kad Ir apybraižos formoje, būtų 
perplatus darbas, nes Joje perdaug komunistinės p propa
gandos, nor kai kas yra Ir naudinga bei verta žinoti.

’ * < • ' ■
Karo pradžia

Bolševikai sako,kad vokiečiai 1941 m. birželio mėnesį 
4psl.

turėjo 8, 5 mil.karių, ku-Tų 77% sutraukė į Rytų fi frontą. 
Tiesa, bolševikai prlsipažųsta.kad jie 1939 m. rugsėjo m. 
17 d Iš užnugario puolė Lenkiją Ir užimtus kraštus Inkai* - 
poravo Į Ukrainą Ir Gudiją. Kad vokiečiai nenuskriaustų 
Pabaltijo valstybių, bolševikai Ir jas užėmė Ir įjungė į sa
vo kraštą. Tik čia bolševikai labai ciniškai meluoja. Jie 
nekalba, kad jie Pabaltijį okupavo 1940 m. birželio: mėn. 
15-17 dienomis, bet aiškina, kad tuose kraštuose įvykę su
kilimai, perversmai Ir naujos tų kraštų vyriausybės/sei
mai/ paprašę jas priimti į Maskvos globą. Kaip tada be
galima tikėti kitais tos knygos lavintais? Net Ir ' vienas 
rusas Išsireiškė, "bolševikai nebūvu bolševikais, jei jie 
nemeluotų"...

Kai bolševikai okupavo Pabaltijo valstybes, jie panoro 
apkarpai Ir Suomiją. Bet ta pasipriešino. Tuomet bolše
vikai ją puolė, tikėdamiesi per 3 dienas sutvarkyti. Šuo •• 
mlją, tačiau, nugalėjo tik per 4 mėnesius, nors žmonių 
santykis buvo 1:50 rusų naudai. Kai Suomija buvo apiplėš
ta, bolševikai sako,kad jie vėl atstatė gerus ’kaimyninius 
santykiais. Išeina, kad tik bolševikai gali pavergti ar api
plėšti kitus kraštus ir kad jie visuomet yra teisūs. Daug 
kam kilo klaus imas,kodėl Suomijos • seimas nepaprašė 
’’globos"?

1940 m.birželio 28 d.bolševikai iš Rumunijos atplė - 
šė Besarabiją ir Š. Bukoviną.Iš pirmosios padarė Molda
vijos respubllją ,o iš Š. Bukovinos- dalį Ukrainos. Bol - 
ševikal dejavo,kad, okupavus Pabaltijį, jų valstybinės sie
nos nusitęsė toliau į vakarus 350 km Ir apsunkino tiekį - 
mą. Betgi bolševikai tuojau pradėjo daryti prie Vokietijos 
pasienio įtvirtinimus. Prie įtvirtinimo darbų dirbo apie 
140.000 darbininkų, kurių dauguma buvo kolchoznlkal Iš 
Rusijos gilumos.

Besigirdami savo karo pramone, bolševikai sako,kač 
Jie jau 1931 m.pasigamino: lėktuvų-86O,patrankų- 5000, 
šautuvų- 1,1 mil. Jie ginklavosi per 20 metų, bet taip ne
aps įginklavo, kaip vokiečiai per 5 metus. Kai prasidėjo

vokiečių- bolševikų karas, bolše v lirų frontas pabiro kaip 
šipuliai, nes bolševikai neturėjo pakankamai ginklų, ap - 
rangos, apavo,maisto. Pirmomis karo dienomis bolševi
kai šaukės- JAV Ir Anglijos pagalbos, nors Iki to karo 
pradžios bolševikams Amerika buvo priešas nr.l.

Bolševikai mini, kad jie turėjo gabių knrlnlnkų: Tu- 
chachevsky, Uborevich, Yegorov, Y.akir Ir eilę kitų, ku
rie buvo numatę gerų karo planų konflikto su vbklečialf 
atveju. Bet Stalinas Išžudė apie 75.000 
karininkų, jų skaičiuje Ir minėtus generolus.Tada 
bolševikai griebėsi paruošti naujų karininkų Ir per 6 mė
nesius paruošė 192.000. Bei Ir tie fronte padėties neat
statė. Stalinas šaudė savo generolus /pav.Pavlov/, kad 
jie nesugebėjo sulaikyti vokiečių, nors vyriausias buvo 
pats Stalinas su štabo viršininku gen. Žukovu./ Hitleris 
dėl nesėkmių fronte savo generolų nešaudė/.

Bolševikai sako, kad ,ų žemės ūkis stovėjo aukštai. 
1941 m. jie turėjo: kolchozų- 236900,sovchozų-4159, trak
torių stočių-7O69 su 684,000 traktorių, 182. OOO kom - 
bainų Ir 228.000 sunkvežimių. Bet tas geras žemės ūkis 
greitai sugriuvo ir savo armijos tinkamai neaprūplno.

Taip pat bolševikai turėjo kariniai parengto jaunimo: 
komsomolų- 1O mil . lrOsIavlaklm-13 mil. Bolševikai ka- 
rluomenėje turėjo komunistų kiekviename būryje, noihs 
jie patys sako, kad pirmieji 3.000 komunistų į frontą 
buvo pasiųsti tik 1942 m. vasarą, kada vokiečiai jau buvo 
prie Stalingrado. Bolševikai labai Ilgai vykdė mobili
zacija- 16 mėnesių.

Gal nuostabiausia,kad tas karas bedieviams bolševi
kams tapo ’’šventu” karu, o Stalinas Įsakė prųvosl.avų 
popams atlaikyti ta Intencija pamaldas. Pirmą karo dl^- 
ną Stalinas gavo galvos sukrėtimą Ir vlenuollką 
praleido savo vasarvietėje prie Maskvos. Apie 
karo dieną bolševikai rašo: "Kai vokiečiai puolė 
fortifikacijas .kuriose buvo kuopos ar batalljono 
įgulos, mūsų divizijos toliau nuo pasienio atlikinėjo ap
mokymo programą. Mošų artlle rija, toli nuo savo štabų, 
atlikinėjo šaudymo pi’atlmus...”

Pirmą karo dieną bus o saskaldy;o6 Ir Iš dalies .ap
suptos dvi bolševikų armijos Lietuvoje: 8—ji armija Žej- 
maltljoje Ir 11—ji armija Suvalkijoje. Kai kurie vokiečiu 
šarvuočių daliniai pirmą karo dieną nužygiavo 60 k:p 
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• ILinksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
nr

Nadas Rastenis

Kalėdų naktis Lietuvoje
Naktis ir viskas glūdi; 
Namie visi užsnūdę. 
Palangėj uosis stuokso, 
Danguj žvaigždutės spinkso, 
Laukai balti, kaip drobė, 
Sapnai viską apgobę...
Nuo karščio pečius traška; 
Nuo šalčio tvoros braška. 
Klaikioj nakties tyloje, 
Tingiai šuva suloja.
Tik upė savo bėgio, 
Ir laikas, nepajėgia 
Pakeisti, — tai ir bėga, — 
Ir seka savo vagą...

Naktis,—šarmuojas plienas. 
Naktis; ant stalo šienas.
Naktis... Praeina kūčios, 
Ii- pilvas pilnas pučias, — 
Jau kyla sumišimas;
Ir žuvys ir miešimas 
Ir kleckai ir kisielius 
Nerimsta, veikia, kelias. 
Ir turčius ir vargdienis, 

kūčių vakarienės —
Liuosai atmetęs galvą, 
Aukštyn išvertęs pilvą — 
Užmigo, ilsis, tunka. 
Visiems visko pakanka... 
Naktis; rytoj kalėdos, 
Visų bus linksmas veidas. 
Iš ryto ant rarotų 
Visi skubės važiuotų.
Bažnyčioj degs daug žvakių. 
Mergaičių žydraakių 
Skrabės šilkų skarelės; 
Bernams varvės net seilės... 
Smagiai duduos vargonai; 
Palei altorių ponai 
Ir ponios, kaip sustingę 
Stovės. O neturtingi
Klūpės, maldaus ant kelių; 
Lauke bus daug važėlių...
Naktis, rytoj tai puotos!
Ir lūpos bus taukuotos, 
Ir rankos išsitepę;
Per visą naktį kepę 
Skilandžiai, dešros kumpis 
Reikės nemniot. Papumpęs 
Bus pilvas, žais jaunimas; 
Visur juokai, ūžimas... 
Javai senai iškulta;
Linai taip pat išminta. 
Linksmi bus saipdininkai; 
Linksmi bus ūkininkai.
Jau metai arti galo; 
Alga, dalia ant stold.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME VISUS 
KANADOS LIETUVIUS, KRAŠTO TARYBOS ATSTOVUS, KA - 
NADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APYLINKIŲ VALDYBAS, 
SAVO BROLIUS IR SESERIS PAVERGTOJE TĖVYNĖJE IR 

VISUS LIETUVIUS LAISVAJAME PASAULYJE, LINKĖDAMI 
RYŽTO IR IŠTVERMĖS KOVOJE UŽ TĖVYNĖS LAISVI IR 
LIETUVIŠKUMO LIEPSNOS PUOSELĖJIMĄ IŠEIVIJOJE -

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

KRISTAUS GIMIMO IR NAUJU 1977 METLLPROGA 
SVEIKINAME VISU KANADOS ŠAULIŲ. KUOPŲ.PIRMININKUS, 
KUOPŲ VALDYBAS IR VISUS BROLIUS IR SESES ŠAULIUS IR 
LINKIME DAUG ŠVENTIŠKO DŽIAUGSMO IR LAIMĖS NAUJUO
SE METUOSE.

Kanados Šauliu Rinktinės Valdyba

Vietoj įprastinu, blizgančių kortelių, 
linkim Čia visiems bičiuliamsMontrea- 
lyj, Švenčių nuotaikos giedrios bei 
spindulingos, ir Naujųjų Metų- 
nuoštabių I

Birutė, Henrikas irGintaras 
N a g i a i

ŠVENČIŲ PROGA sveikiname visus CFMB 
radijo klausytojus, klijentus ir dėkojame 
už dėmesį lietuviškos programos 
išlaikyme - y. Stankevičiai

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA iAVO NARIUS-NARES IR 
VISUS MONTREALIO LIETUVIUS ŠV. K ALE DU 

IR N ĄU J Ų METl[ PROGAI

"LITAS” LINKI VISIEMS PAKILIOJE 
DVASIOJE PERLEISTI DIDŽIĄSIAS 
METŲ ŠVENTES IR PER 1977 
METUS SĖKMINGAI (GYVENDINTI 
SVARBIUOSIUS SAVO LŪKESČIUS.
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Montrealio Lietuviai !
šv. Kalėdos tebūna Jums stipresnės vilties 

gimimo šventė, kad ištvertumėte lietuviškume.
Naujieji Metai teatneša naujo ryžto kiekvie

nam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 
darbe.

Šių Švenčių metu Jūs savo maldose ir min
tyse jungkitės su visais išsklaidytaisiais 
lietuviais į vieningų Pasaulio Lietuvių Ben- 
druomehę ir su pavergtaisiais broliais 
Lietuvoje.

Džiaugsmo Sv. Kalėdoms ir Viešpaties 
palaimos 1977 naujiems metams 
mieliems parapijiečiams ir 
visiems bičiuliams.

Aušros Vartų parapijos kunigai: 
Tėv. J. Kubilius, S.J. 
Tėv. J. Aranauskas S.J. 
Tėv. S. Kulbis, S. J. 
ir parapijos Komitetas

Šventų Kalėdų sulaukus, sveikina/ r ' ‘ ’-,ou
kGjentus ir visus montreaILečrus. ' 1 *" • -■*/

Naujųjų Metų proga linki geros sėkmės A . ,P®tr0$ Adamon i s
kiekvienam I Adomonis Insurance Agency Inc.

Dėkoja už pasitikėjimą pavedant 
apdraudas šiai agentūrai.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga, 
sveikiname visus draugus ir pažįstamus, 
taip pat visus klijentus ir visus lietuvius 
linkėdami daug džiaugsmo ir laimės.

Ona ir Albertas Norkeltūnai 
Montreal Enterprises Reg'd

KL.B Montrealio apylinkės 
valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šviesoje už 
Lietuvos laisvę, žuvusiųjų brolių tėvynės 
meilės ugnis tebūna švyturiu visiems 
pasaulyje esantiems sesėms ir 
broliams šauliams

KALĖDŲ PALAIMOS IR RAMYBĖS 

VISIEMS LINKI ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJA.
Kun. dr. F. Jucev ičius, 
parapijos Komitetas ir Taryba

L.K Mindaugo šaulių kuopa

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

CHORAS

Joseph Bernotas
N O T A R A S

Šventu* Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname 
brolius ir seses kaulius ir linkime daug 
sventiiko džiaugsmo, laimės 
Naujuose 1977 Metuose ir 
grakaus ir sėkmingo 
i auliiko 
darbo.

Sveikinimai visiems mieliems tautiečiams 

Šių Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių 

proga.

ctHfl Jiiaugfmo ir laimes

R. J. ISganaitis, BA, BCL

ADVOKATAS

Hamilton, Ont.
DLK Algirdo Šaulių Kuopos 
Valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šviesoje už 
Lietuvos laisvę, žuvusiųjų brolių tėvynės 
meilės ugnis tebūna švyturiu visiems 
pasaulyje esantiems sesėms ir 
broliams šauliams

L V.S-gos Ramovės Montrealio skyrius 
su Šv. Kalėdoms ir Naujaisiai s Metais 
sveikina narius, Sav anorius - kūrėjus, 
Šaulius ir visus lietuvius —

V a I d y b a

atmes iv. m ir “ proga!

J.P. Miller
ADVOKATAS

LK Mindaugo šaulių kuopa

KALĖDŲ IR NAUJŲ METU ŠVENČIŲ 
proga, sveikiname visus lietuvius 
Montrealyje ir visame pasaulyje.

Linkime visiems ištvermės 
ir valios Tėvynės laisvinimo darbe - 

"Neringos” Jūrų Šaulių Kuopa

NIDOS” klubo Valdyba sveikina visus narius ir 
lietuviu visuomenę Švenčių proga. Linki 
geriausio pasisekimo visiems, o ypač 
nariams 1977 metais — žvejyboje 
ir medžioklėje —

Montrealio Medi, ir Žvejų klubo 
"Nida" valdyba

aimėt iv.

Dr.J.Mališka
Of

1976. XII. 22

ŠVENTINĖS NUOTAIKOS IR SĖKMĖS 

NAUJUOSIUOSE METUOSE, LINKIME 
VISIEMS IR VISUR I

Aldona ir Pr. PaukitalČiai

aimėt iv.' ‘f

M.4.X POP!ĖRAITIS
5 psl.

5

5



LisKsnL-vKfflim imnmijimetj liivki:
^Džiaugsmingų sv.^KaCėdų i/t 
$aihithqų <Alau<jųjų uWetu !

SVEIKINA: A. Rusinas, V. Kačergius, A. ir Z. Urbonai, 
S.i.rM. Morkūnai, V. Skaisglrys.

Gerbiamus klientus, bičiulius bei na žįsta mus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau

siai sveikiname ir linkime viso geriausio

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

SAVO ARTIMIESIEMS LINKI

Juozas ir Sofija Sk u č a i 
•' ir šeima

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI 
SAVO NARIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

SVEIKINAME VISUS

I'Sf'
oje DŽIAUGSMINGU ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJU METU, 

LINKIME VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽįSTAMIEMS- 

Al berto ir Mil anos Jonelių seimą

KALEDŲIR NAUJUJŲMETŲ PROGA SVEIKINAME 
GIMINES IR VISUS PAŽYSTAMUS -

P. įr M. L oty a i c i ų_ 
šeima

Dana ir Juozas Gražiai

LIETUVIUS SU

Sv. Kalėdomis 

ir Naujaisiais 
Metais

(O '

KREDITO KOOPERATYVAS

SVEIKINAME VISUS MŪSŲ PRIETEUUS, DRAUGUS 
IR PAŽĮSTAMUS iv. KALĖDŲ IR NAUJU METU

PROGA -
Vilius ir Ona Lapenaiciai

1573_BL0QR ST- W,. Toronto „ Tel LE 2-87?j,.
TAMPOS LIETUVIU KLUBAS METU LAIKO PROGA 

SVEIKINA VISUS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
MYLĖTOJUS -

Sekretorius Al. M. Dičpetris, 
Florida

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1977 metų linkime savo 
mieliems klijentams, bičiuliams ir visiems 

pati stamiems.

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir F. JANAVIČIAI

482 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont. M6R 2N5

aupeji

^Jdalčdu^šventės teatnešaf\jra džiaugsmo ir

. K ožys Leknickas

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga 
sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mano pažįstamiems.

R. SimaniūkŠtis

i j • ė 5 • | • 7 * , , I • ’ ė • t r ■ *
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Švenčių proga sveikinu visus savo
prietelius ir pažįstamus

4ug. Kalvaitis

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus Šv. Kolėdiį 
ir Naujų Metų proga, linkėdami geros sveikatos 
ir sėkmės

Stasys ir Regina Pocauskai

Švenčių proga atskiru kortelių nesiuntinėsiu. 
Vietoj to, savos spaudos palaikymui aukoju 

$ 20.00.
Juozas Dilys,

St. Catharines, Ont.

SVEIKINIMAI KALĖDŲ IR NAUJŲ METU PROGA I 
Vietoje šventiniu.kortelių skiriame laikraščiui 

$ 15.00. 
Vytas Kulnys ir

Toronto, Ont. šeima,

SVEIKINAME VISUS ARTIMUOSIUS IR PAŽĮSTAMUS I 
Vietoje šventiniu korteliu skiriame laikraščiui 

u $ 1 0.00.
Jonas ir Kunigunda DervaiČiai, 

Hamilton, Ont.

ADAM'S LASALLE .
RESTAURANT 

Savininkė Ona Vorbninkaiti’eni *
TEL. 365-8666 

7633 LASALLE BLVD. LASALLE

Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki ;

V. BAČĖNAS;
All Seasons Travel Agency
2224 Dundas St. W., Toronto, Ont. ,
Telefonas 533-3531

Nuoširdžiausi švenčių sveikinimai !

FINA —— PLAZA FINA
215 Hymus Blvd, — Tel. 694- 1037

&

LASALLE AUTOMOBILE INC. 
BRONX PARK GARAGE 

Reparations cėnėraies - General Repairs
Chrysler - Dodge - Dart - Coronet - Charger - Challenger

7635. boul. LASALLE 366-7818 LASALLE

t

V. f

RIVERSIDE HARDWARE
Yvan Serre, prop. 

Rental A SERVICE el Location
7584, RUE CENTRALE

366-6060

DELMAR CERAMIE'S - 477G Delmar Ave., 
M. RUTKAUSKAS - Pointe Claire, P.Q.

JETTE & FRERE LTEE
PLOMBERIE - CHAUFFAGE — PLUMBING - HEATING 

Reparations de tous genres — Repair* of all kinds

LASALLE

Džiugių švenčių ir 
turtingų naujų metų 

linki visiems lietuviams
BALIO MASKELIŪNO 
apdraudos agentūra

Tel. 251-4864
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų .y 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai , 

Įvairių draudos bendrovių atstovybė
1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
■Tel. 533-1121, namų 822-8480

-- -------------------------------------------------------------------------------- 1-------------------------------------------------- ,_L

DRESHER- BARAUSKAS
Insurance Agency Ltd.

UNKSMUSVKALEDUir laimingų naujųjų metų 
linki visiems savo klientams, draugams bei 

pažįstamiems
įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 

3828 BLOOR St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

HIGHLAND AUTO BODY
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE Tel. 366 • 728 J

Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname visus mūsų 
klijentus.

Sav. V. Suiinskas & Son

Estimations gratuites
R. JETTE: Til. 366-3230 
140 - 2e AVENUE

Free Estimate!
H. JETTE: Til. 768-5300 

LASALLE

Marchė MCCARTHY Market
Epicier - Boucher licencie — Butcher - Licensed Grocer

BIERE — PORTER — BEER
Kalėdų ir Naujų Metų Jvenčių proga sveikiname 
visus mūsų klijentus I

*}*C-
7635 RUr. CENTRALE ST., LASALLE. P.Q

•otflh
Jfcf

PHARMACIENS|jn|(Smy SVRnjjjlj PHARMACISTS 

M. CUSSON - R. GENDRON I 366-9742 
PHARMACIENS | 365-0505

, i • 7626, rue Central St.,Ville LaSalle
mujMontreal west _

11 WESTMINSTER SOUTH OUtOMObjlE/
■ A ■ . .<At tha and of Shatbrookg Stf t Watt)

Pardavimo manageris Leonas Gureckas su 
šeima, švenčių proga sveikiname visus 
klijentus, draugus, pažįstamus ir 
visus lietuvius, linkėdami 
sekančiuose metuose 
sėkmės o ypač 
automobilių 
pirkiniuose. _______  _____________

489-5391

7631 CENTRALE
366-6262

LASALLE

Marchė F R E D * S Market
Epicier - Boucher liccncie — Butcher - Licensed Grocer

COLD BEER * BIERE FROIDE

7681 CENTRALE LASALLE
366-0021 366-0022

Berner Floral do. (63) Ltd.
FLORIST — GROWER — LANDSCAPER

TeL: 3654511
300 - lot AVE. LaSalle 285 • 2nd AVE.

Sandy's Pastry & Delicatessen
H. 4k J. Kienbacher 

CANADIAN AND IMPORTED CHEESES 
Our Specialties: Cakes for all Occasions 

European Delicatessen, German Magazines

7687 CENTRALE St.. Between 6*7 Ave. 366-4614

Savo mieluosius klientus ir draugus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1976 Metų proga 

sveikinu linkėdamas sėkmės

JONAS V. MARGIS, Phm.B.
"MARGIS DRUGS"

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave. 
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams ----- --- — Kalėdų ir

Naujų Metu
spaustuvė nroaa
TIME PRESS
82 QUEEN ELIZABETH BLVD.

_______Tel. 252 4659 į_________ ' ________ , -y, 

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖS
MOHAWK FURNITURE LTD.

savo mieliems klientams linki

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442
2448 Danforth Ave. Tel. OX 9-4444

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
sveikinam visus klientus, draugus ir pažįstamus

AL. GARBENIS STASYS DARGIS
ir sūnus A. W. GARBENIS ei

AL GARBENS REAL ESTATE įjv ■
1611 Bloor St. West • Toronto, Ontario — į 

Telefonas: LE 6-2738 'J ■

6 psi. ' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

< _ • ——     

6

6



Aštuntasis etninių grupių festivalis
Š.m. lapkričio mėn. 21 d. 

Londono Centennial Hall pa
talpose įvyko jau aštuntasis 
etninių grupių festivalis,ku
riam vadovavo Folk Arts 
Counsll. Festivalyje dalyva
vo arti 2O-tles etninių gru
pių su savo tautodailės Ir 
kulinarijos Išmonių parodė
lėmis. Balkono priešakyje - 
fojė buvo Ir e tnlnlų grupių 
savaitgalio ar kitokių mo
kyklų parodėlės, kuriose 
buvo pavaizduotos etninio 
mokymo schemos, statisti
ka, Išdėstyti vadovėliai Ir 
kitos mokymo priemonės ar 
bandyta suinteresuotiems 
žiūrovams paaiškinti apie 
dėstomą kalbą, pobūdį Ir sa
vybes. Grynai pramoginiu 
tikslu kai kurios etninės 
grupės atsiuntė savo meni
nius vienetus, kurie scenoje 
pašoko kelis tautinius šo
klus .

Abi didžiulės Centennial 
Hall pastato salės, balkonas 
,lr fojė -priesalės antrame 
aukšte buvo sausakimšai 
perpildytos. Tatai rodo, kad 
etnlnlųgruplų festivaliai su
silaukia vis didesnio I : dė
mesio. Žmonių spūstyje 
/galėjo būti apie 5 tūkst./ 
retai kur galėjai Išgirsti 
anglų kalbą. Mat, etnlnlnkal 
kiekvienas kalbėjo 
sava kalba, dalinosi 
■savais rūpesčiais Ir įspū
džiais, spietėsi prie savo 
parodėlių bei žemutlnėj sa
lėj prie apkrautų kepsniais 
Ir skanumynais stalų. Visi 
savo tautiečių "produktus" 
noriai pirko, čia pat valgė, 
gerdami kavą ar vaisinius 
gėrimus. Nuo savo stalų 
daug kas slinko prie kitų 
tautybių bufetų, nes visur 
galėjo gauti vis kito - įvai
resnio valgio ar gardumynų.

LondrtPb’ ItetuvtųlcatttlTklų 
moterų skyrius turėjo ypač 
patrauklų bufetą. Čia visą 
laiką buvo Ilgokos eilės, no
rinčių paragauti lietuviško 
maisto Išmonių. Lie
tuvės moterys, kaip niekad 
anksčiau, labai sėkmingai 
"prekiavo". Netrukus lietu
vių stalai liko tušti. Moterų 
D-jos skyrius gavo,kaip sa
ko, 400 dol. gryno pelno. 
Tai užtarnautas atlyginimas 
už kruopštų darbą, o bend
rai tai buvo tinkamas parek- 
lamsvlmas lietuvės šeimi
ninkės, nes nė vienas kitas 
etnlnlrikų bufetas nebuvęs, 
rodos, toks populiarus.. .

Scenoje etninių grupių pa
sirodymas gausios publikos 

■į buvo sutiktas labai šiltai.
Pradėjo armėnų tautinis an- kurių didesnės yra vokiečių, 
samblls IšToronto.Tal gau- lenkų Ir ukrainiečių. Kil 
sus vienetas, savo tarpe tu- kieno parodėlės, kaip iš pa- 
rįs net mažamečių. Ypač šalies girdėjau, daugiau buvo 
armėnų vyrai vikriai šoko. panašlos į kelionių biurų 
Mergaitės, geltonais, žy- stalus ar knygų pardavimų 
ba.ačlals drabužiais, rodė kioskus...
mažiau aktyvumo, tik rit- Londono lie tuvių še štadie- 
mlškal plojo vyrams, kurie, n[n£ mokykla šiemet gavo 
kaip akrobatai, skriejo ore, vietą pačiame centre. Todėl 
pritūpę vlbravokojomls,tai- klek daugiau susilaukdavo Ir 
gi šoko,kaip rusai ar ukral- žiūrovų. Mr.t, visus domino 
nlečlal. Dėl šių visų triukų petro Rimšos skulptūra 
publika audringai plojo. Kai Vargo mokykla, K.Donelal- 
vėliau pasirodė ukrlaafečlų člo išversti į dau-
Sokėjų vienetas, vyriški geiį kitų kalbų, gražiai iš-

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
naikinti tave patį, 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)

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 
____________ PROGRAMA . 
radio 1410 Montreal 
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vol nakties 

programos vedėjas
L. St onk • v i u s, 105 3 Al bon«l Cr«. P.O* TEL. 669*6834

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu- 
yjškai. Jie atviri visiems, ieSkantiems pageltos. 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._____________________

1976.XII.22

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

' PUBLISHING COMPANY 
TEL. 268-3071

. ■ PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 0 2 12 7

triukai buvo velk tokie patys 
kaip Ir armėnų. Tik ukrai
niečių mergaičių apranga 
buvo daug spalvingesnė, o 
jos Ir be triukų šoko puikiai.

Kai kas ėmė stebėtis, ko
dėl armėnų Ir ukrainiečių 
šokiai yra panašūs, nors 
šios tautos nėra giminingos 
ar artimos. Šalia manęs sto
vėjęs pažįstamas ukrainie
tis-Intelektualas,ties log šau
te - iššovė: "Armėnai mūsų 
gražiuosius šoklus nukopi
javo Nors jam nieko ne
atsakiau, bet jo tvirtinimu 
taip Ir nepatikėjau. ..

Mūsų liaudies šokiai, daž
nai Išsivystę Iš žaidimų bei 
darbų, nepasižymi akroba
tika. Londono " B al 11 j os ” 
sambūris labai stilingai Ir 
gražiai pašoko "Barškutį" Ir 
"Lluokslnį", tačiau ugningų 
katučių būta mažiau, kaip 
armėnams. Vėliau sutikta 
latvė su pasigėrėjimu man 
tvirtino, kad kitų tautiniai 
šokiai buvę daugiau kaip 
cirkiniai numeriai, o lietu
vių šokėjų darniuose jude
siuose gi galėjusi įžiūrėti 
tikro liaudies meno. . .

Pirmo aukšto salėje buvo 
įvairių tautų rankdarbių, dro-^ Is kaires; E- Petrauskas, E. Petrauskaite, s. Bersenaitė, mok. E. Eimantas, mok. 
Žinių, nėrinių, medžio rai- G. Petrauskienė ir dešinėje K. Petrauskaite. Nuotraukos J. Aušroto.
žinių Ir kitokių darbelių pa
rodėlės. Jos kai kur buvo 
kaip prekybos stalai, nes 
galėjai daug ką nusipirkti. 
Bene didžiausio patrauklu
mo susilaukė latvių medyje 
įrėžtų paveikslų rinkinys. 
Prie kito stalo senyva, tau
tiniais dranužials pasipuo
šusi latvė, demonstravo 
juostų audimo tecnlką, kuri 
yra praktikuojama Ir artima 
lietuviams. Ant stalo,.ša
lia jos, buvo sudėti ly jos 
darbeliai, o jų tarpe, lyg 
prlpuola^mal, gulėjo Ir A. 
R a kiš' ė' n'tr'^pdFlfš^la ' knyga į 
"Day of Shame" apie Simą 
Kudirką... Latviai šią kny
gą, matyt, vertina dar ir dėl 
savo tautiečio Roberto Brle- 
zės, kuris buvo akivaizdus 
liudininkas, matęs Simo Ku
dirkos atidavimo pasibaisė
tiną sceną Ir visą tai per
davęs spaudai, televizijai Ir 
valdžios pareigūnams. Jei 
nebūtų buvę šio drąsaus Ir 
sąžiningo žmogaus - Rober
to Brlezės, pasaulis tur būt. 
nieko nebūtų sužinojęs ap., 
Simo Kudirkos tragediją, 
Mes šlandierųsavo tarpe ne
beturėtume šio didelio kovo
tojo už Lietuvos laisvę.. .

Prlesalyje - fojė savo pa
rodėles šiemet turėjo tik aš- 
tuonlos etninės mokyklos, Iš

leisti Išeivijoje mokykloms 
vadovėliai, o ypač spalvotas 
"Mino žodynas", kur po pa
veiksliukais yra angliškas Ir 
lietuviškas įrašas. Ant stalo 
gulėjo kelių rūšių padalai 
apie lietuvių kalbą, jos 
reikšmę Ir vietąkitų tarpia. 
Padalus daug kas pasllmda’-k 
vo, nes, matyt, panoro dau
giau patirti apie tiesiog uni
kumą-lietuvių kalbą. Paro
dėlės rengėjai bandė žiūro i .t i . < A • ■ v L f- < i ■ . _ I : - ■-

Parodėlę 
■ traukliai s 
Gr. Petrauskienė 
savo vyru Edmundu. Jiems 
daug

dėlės rengėjai bandė žiūro— Tėvų Komitetas.
vams <'-^/ftAIklntd,‘;'ki>dėl lle-^'1 Taigi, atrodo,' etniniame 
įtuvlų kalbėta mbkhmasli ■jnĮilsf^tlv.ąiyde lietuviai visi tln- 
jlr Ontario Švietimo MlnlsteGO.Jcjaiįial reprezentavusi, 
tl ja Londono He tuvtų tno^yk-M i ne „•

♦ . .ek'-ioH
L.E -tas

PRADŽIA
PABAIGOS

A. /-ukoiius
( VIETOJ FELJETONO)

Gal dar ne šlandUn, gal Ir 
ne rytoj, bet kad mes visi 
artėjame prie vienokio ar 
kitokio galo, manau nei aiš
kinti nereikią. Sakoma, kad 
mūsų šita žemelė vieną gra
žią dl^ną/jau neužllgo/ver - 
sis aukštyn kojom. Tikriau
siai, kartais nuo karto mes 
visi apie tai pagalvojame. 
Be to Ir patys (škylleji mū
sų šių gadynių mokslinčiai 
mums prlmlgtlnal apie tai 
primena. Tat žinoma ne
reiškia,kad jau ateina, visiš
kas šios planetos galas. Ne, 
visai ne tai aš rforlu Ir pa
sakyti.

Šiaip sau, tikriausiai Iš 
nuobodumo, ji žada vers
tis ant kito šono, o kai ji 
versis, tai savaime supran
tama, įvyks Ir keletas tikrai 
nekasdieniškų nutikimų. To
kių, atsiprašant, .pasispar
dymų ar, teisingiau sakant, 
apsivertimų ant kito šono, 
jau yra buvę Ir praeityje. 

los specialią klasę baigu
siems mokiniams duoda vie
ną kreditą, reikalingą anglų 
gimnazijos /high school/ 
XIII klasės 
tui gauti.

baigimo atesta-

gražiai Ir pa- 
;ut va rk ė m okyt. 

su

padėjo Ir mokyklos

Mikaldos palikuonys tvirti
na, kad ši žemelė jau apie 
300 kartų pasIgėrusl kvai
liojo Ir, kaip koks šunelis 
prie š lietų, vartaliojos l. Teko 
nugirsti, kad būk tai neleng
va savo vietoje Išsilaikyti, 
kai toks momentas ateina. 
Pirmiausia susiūbuoja, su
mauroja vandenynai Ir tuo 
pačiu atima Iš žmogaus vi
sas jo valdytas viešpatystes 
Ir žemes. Ten, kur jie am
žius tyvuliavo, pasidaro net 
dulkanti sausume. Šlaituose 
sužydi sodai, o tarp kalnų ir 
tarpeklių atsiranda balti, 
vingiuoti keliai.

Iš žemės gelmių, pro at
siradusius plyšius, lyžteli 
Ilgi ugnies liežuviai Ir taip 
bes tvartai lojančių žemę dar 
gerokai pavanoja.

Atėjus tokiam momentui, 
būk tai neperdauglauslal kas 
Ir palieka Iš visų tų, kurte 
anksčiau čia knaisiojosi. 
Mat, nuo šio momento Ir vėl

TAU NUOŠIRDŽIAUSIA UŽUOJAUTA 
NUO MŪSŲ ŠEIMOS I

KREŽY!

turi prasidėti nauja gadynė, 
nauji laikai Ir amžiai.

Visa ta pabaigos pradžia 
gausis nuo abiejų žemės aši
galių. Pirmiausia, jie su
mauros neregėtu, negirdėtu 
balsu. Viskas Ims girgždėti, 
kaip netepti ratai tai Ir bus 
šio neeilinio įvykio pats pir
mutinis pas (spardymas, 
įspėjantis ženklas.

Dalelsklm, aš dar pieme
nukas būdamas žinojau, kad 
vieną dieną šitaip bus. Kur 
aš ganiau, buvo tiktai lygu
ma Ir daugiau nieko,, O te
nai va, anoje pusėje, broly
ti mano, tiek daug to van
dens toje Dubysoje. Tokie 
aukšti, masyvūs jos kalnai 
Iš abiejų šonų. Ir dar tas 
mūrinis malūias ten įsiki
bęs krante su tiek daug me
džių Ir sunkiomis, akmeni
nėmis girnomis. Ir tas Pa
gojo dvaras su tokia galybe 
į padanges atsirėmuslų to
polių. Girdėjau, kad ir mil
žinas Nemunas Irgi ten į tą 
pačią pusę. Pagaliau aš vos 
keturias karvutes ganau, o 
tenai jų matosi daugiau šim
to. Manau, kad visiems aiš
ku, pagaliau, kuri pusė yra 
sunkesnė.

Mokytųjų knygos sako,kad 
šios žemės parazitas Altų 
dar žmogumu vadinamas/, 
jau taip giliai įsisiurbė į jo
sios kūną Ir be jokios atvan
gos geria jos gyvybei taip 
reikalingą . kraują - tai yra 
naftą, alyvą - jas -dūmais 
pavertęs išpučia į padanges, 
net saulės spindulį nuo sa
vęs nuvydamas Ir tuo pačiu 
žemę labai užrūstindamas.

Kad išl mūsų žemelė ir 
praeityje jau nekartą vartė
si, visai dėl to nėra abejo
nės.

Vos atvykęs į Kanadą, čia 
Irgi turėjau progos tuomi 
įsitikinti. Argi yra toks,ku
ris patikėtų,kad tie Kanados 
eskimai savo norą nuėjo 
tenai, į tuos šalčio sukausty
tus ledynus Ir pasakė; 
"Štai čia yra mūsų Išsvajo
toji žemė. Mes čia dabar 
veislinės Ir daugins Im ės". 
Ne, brolyčiai, jokiu būdu 
ne. Vietos po šia saulute 
jiems tada dar apsčiai bu
vo. Prisiekiu, kad savano
riškai jie tenai nekeliavo. 
Tai tikriausiai, kad po vie
no tokio pasispardymo , jie

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja u? Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

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

KAINUOJA: Chicajoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 
♦ rims mėn. __ $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam*
_  $26.00, pusei metų — $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, III, 60608 

□ Siunčiu ...................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga pargindamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS
ADRESAS ..................................................................................................-

te nal automat Iškal ats Irado. 
Atsipeikėję , tuojau paste
bėjo, kad anel kelio, nei 
takelio Iš ten nėra. Vietoje 
a nks č lau tur ėtų me nkuč lų Į 
žydinčių sodų, čia jiems 
viskas skendėjo pasakiška-i 
me baltume.

Žinodami, kad vieną dlenąi 
visa tai įvyks, jau. dabar' 
tam pa s Iruošk Ime, kad ne
reikėtų vėliau ir vėl vieni 
kitus kaltinti.

Bendruomenės Valdyba
Į bendruomenės v-bą įei

na 7 narialzA. Šettkas-pirm- 
kas, J. Paukštys-vlceplrm- 
kas, J. Žemaitis- sekreto
rius. K. Jasudavlčlus-Iždi
ninkas, J. Skelvalas -narys Ir 
TFondo įgaliotinis. S. Šet- 
kus kultūros bei Informaci
jos reikalams Ir dvi studen
tės- Daiva Šettkaltė Ir Jūra
tė Zubrlckaltė Jaunimo rei
kalams .

Debatuose, ruošiamuose 
Pavergtų Tautų O-jos gruo- , 
džlo 28 d. Williams ręsto- r 
rane, iš konservatorių pusės 
dalyvaus buvęs federalinio 
parlamento narys Trevor 
Mor gan,vietoje švietimo ml- 
nlsterlo Robert Welsh.

Kaip jau žinoma, Iš libe
ralų pusės dalyvaus Ir į 
klausimus .atsakinės federa
linio parlamento narys Gil
bert Parent. Moderatorius 
bus ukrainietis advokatas 
Be i Dol lč ny, koordl na t or los - 
čekas prof. dr. Victor Flc, 
klaus Imus statys visų pa - 
vergtų tautų atstovai.

Restorane tik 70 vietų, to
dėl tautybėm teks tik po ke - 
lloltką vietų. Be abejo, plr - 
menybė teks tautybių orga
nizacijų valdybų nariams bei 
jų žmonoms. Kitais metais, 
galimas dalykas, šis retka - 
las bus planuojamas didės - 
nlu mastu, kad galėtų daly
vauti visų pavergtų tautų 
žmonės, bet šiais metais 
tenka pasitenkinti kaip vra.

Viso to tikslas yra pamė
ginti pavergtų tautų reikalą 
pradėti judinti per Kanados 
vyriausybę. Sudaryti progą 
tų tautybių žmonėms sueiti į 
kontaktą bent Kalėdų švenčių 

(Nukeltai lOpsl.)
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuosavuose namuose —

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmocfeniois - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $7,000.000

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 8' z %
term, depozitus 1 m. %

IMAME UŽ:
asmenines paskolos 12% 
nekiln. turto pask. 1 1 %

KRISTAUS GIMIMO IR NAUJU METU PROGA SVEIKINAME 
, VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS ATLANTO 

LINKĖDAMI DŽIAUGSMO IR VILTINGU 
1977 METŲ !

Ta pačia proga, dėkojame K LB Kraite Valdybai, msgr. d r. J. 
Tadarauskui, kun.L. Januškai, Hamiltono lietuviu organizacijoms 
ir visiems hamiltoniečiams už glaudų.bendradarbiavimqjietuvii* 
koje dirvoje.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba

toronto

SPAUDOS BALIAUS 
ATGARSIAI i

Visa eilė puikių, neeilinių 
šio sezono parengimų štai 
jau Ir liko praeityje.

Vienas Iš jų, tai Nepri
klausomos Lietuvos laikraš
čio spaudos balius, visapu- 
slškal pavykęs. Ir ne taipjau 
lengvai pamirštamas.

Nuotaika buvo pulki, ne
kasdieniška, nes piktosios 
dvasios Išvarytojo šešėlis 
jau nuo ankščiau skrajojo šių 
didingų salių skliautais, ne 
vienam kutendamas pašird
žius.

Šis parengimas pavyko dėl 
to, kad rengėjų būrelis su 
J. Skrebutėnlene, VI. Skirgai
la Ir Vyt. Kalniu priešaky, 
tikrai įdėjo nemažai sielos 
Ir triūso.

Kada jau visi likome šva
rūs, Ir piktosios dvasios, dė
ka A. Gustaičio , nebeliko nė 
šešėlio, vienas tautietis, duo
damas ranką ir sako-. Na, tai 
sveikinu, sveikinu. Skaičiau 
NL, neblogiausiai parašai . 
Tai kaip, ar jau dabar nuola
tos rašysi? Tai kodėl aš a - 
ple patį ankščiau nieko ne
girdėjau? Kodėl toks pas

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga sveikiname pavergtoje 
Lietuvoje ir laisvėje gyvenančius tautiečius, linkėdami džiaugs
mų ir viltingų. 1977 merų.!

■i . Vietoje sveikinimo korteliu, prie mūsųIinkėjlmu giminems ir 
bičiuliams jungiasi hamiltonieČial, aukavę Tautos Fondui: $25G. 
E Jasievičiai, Pr. Z. Sakalai; $20 J.A. Asmenavičiai, J.G.Skaisv 
Čiai, iš Port Colborne, F. A. Rimkai, Ig. Varnas, A.F« Povilauskai;
$ 15 J. Andrukaitls, A.J.Gedrimai, A.A. Patamsiai, Z.A.Pulianaus- moka už tai ? 
kai, L. Skrlpkutė, P.Kareckai; $10 J.E. Bajoraičiai, P.E.Gužai 
Ir Šeima, A.D. Jankūnai, J.Deveikiai, V.A. Januškai, A.B.Juoza- 
pavičiai, P.S. Kanopai, V.M. Leparskai, V. Lukoševičienė, J.E.Ma- 
zulaičial, J.S. Pyragiai, J. Stonkus, V.G. Stobingiai, A.S. Urbana - 
tiai, O.Z. Stasiullal ir Šeima; $6 W.Z. A gurk i ai; $5 P.E.Brasai, 
P.T. EnskaiČIal, M. Juodis, K.M. Kvedarai, Br.E. Mllašiai, O. Sa
vickienė, S.N. Senkai, A. S. bukaičiai.

Už aukas musų laisvės kovai nuoširdi visiems padėka — 
Tautos Fondo Hamiltono sk. valdyba

laptingas-užsislėpęs esi ?
- Nieko ten įdomaus. Aš 

tik šiaip sau truputį padedu. 
Žinai, tiems mūsų laik
raščiams šiais laikais nėra 
jau taip lengva, vos verčlasį 
reikia mums, klek sugeba
me, jiems padėti.

- O ar jie klek nors su-

A. LUKOŠIUS

tuvos prenumerata pirmie
siems metams-tik penklus 
dolerius.

-Eik jau,eik, negali būti. 
Aš negirdėjau, kad taip pi
giai kas Imtų. Šiais laikais 
Ir dar penki doleriai, tai 
kaip ir juokingai atrodo, ar 
ne tiesa?

Tai čia man įdomų dalyką 
pasakei. Kibą reikės Ir man 
užsirašyti tą laikraštį. Pa
sitarsiu su šeima.

-Gerai,einu prie savo sta
lo. Aš pagalvosiu ir duosiu 
pačiam žinoti.

Tai Iki pasimatymo kur 
nors. Linkėjimai žmonelei .

UCSM LIETUVIU NAMAI

Svetainė Lokys praneša, 
kad Kūčių dieną ir pirmą 
Kalėdų dieną svetainė bus

TAUTOS FONDO VAJAUS Navickienė, Jon.Kažemėkas , 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS “J. Gimžauskas, P. Mas vs, A .

- Kur tau, nė vienas čia, 
Išeivijoje leidžiamų mūsų 
laikraščių to negali daryti , 
nes nėra taip stiprūs ekono
miniai. Lietuvoje, dar anais 
laikais, tai taip, jie mokėda
vo, bet neužmiršk, klek ten 
skaitytojų būdavo. Kiti net 
šimtus tūkstančių egzemp
liorių spausdindavo.

Čia tas neįmanoma, nes

PARAMA
IMA:

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9(4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep. 9!4% už asm. paskolas
8’/i% už pensijų ir namų planų
8’/<% už spec, taupymo sų.k. 9’/2% už mortgičiu.

• 7’/a % už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskoitų 
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: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

200 dol. - KLB Hamiltono 
ap. valdyba. 150 dol.-D. L .
K. Algirdo Hamiltono Šaulių 
kuopa. 125 dol. - Hamiltono 
Llet.Kred. Koop. Talka. 1OO 
dol. -Hamiltono Liet. Namų 
B-vės V-ba. 60 dol. - KLB 
ap. V-ba. Po 50 dol.-Pr. Z. 
Sakalai, J. Stelbi lai. 45 dol.- 
A. F.Povilauskai. 41 dol.-
L. Skrlpkutė. Po 40 dol.-A. 
A.Patamsiai, Z. Pullnauskal
J. G. Skaisčiai, J. A. Asmena- 
vlčlal. 35 dol.-P.St.Kano- 
pal. Po 30 dol.-Ig. Varnas , 
'W. Agurkls, Hamiltono Me- 
dž. Ir Žūki. Klubas Giedraitis, 
A. B. Juozapavlčtal, V. A. Ja
nuškai, A. V. Jankai. Po 25 
dol. - msgn. J.Tadarauskas ,
K. Mileris, Vilniaus A V Ha
miltono parapijos choras , 
G. E. Jasevlčlal, Hamiltono 
Lietuvių Pensininkų Klubas . 
21 dol.-J. Bajoraitis. Po 20 
dol. Br. Ve nelovas, V. E. Kai
riai, B.Kronas,Pr.Jankus , 
V. Vidugiris, A. Obcarskls , 
V. Leparskas, dr. O Valaitie
nė, A. Lukas, J. Stonkus, V. 
Lukoševičienė. 17 dol. - J. 
Pyragius. Po 15 dol. M.E. 
Repečkal, V.Kybartas, dr. s. 
Gailius, J. Andrukaitls, J. 
Mažulaltls, D. Kochanka,J. 
Lekutls, Br. M U a Sius .13 dol 
-P. Gužas. Po 12 dol.P.La 
tauskas, K.E. Gudlnskal. Po 
1O dol. - Hamūt. Llet.K.M . 
D- ja, V. Gelžlnls, Pr. Gu- 
dlnskas,L.Šmitas, J.Mačys, 
V. Vasiliauskas, P. Brasas,
A. Matui lūnas, A. Prunskus ,
B. Šopys, P. Brelchmanas , 
B. Pakalniškis, J. Dervaltls , 
V. Ve nske vlč tus, E. Bogus - 
lauskas, V. Kazlauskas,E. 
Repčytė, J. Krištolaitis, B. 
Orvydas, A. P įlipa vlč lūs, N.

Pyllpaltls, Br. Vengris, A. 
L laukus, Al.Judd, P. Volun
gė, B. Daugllls, J.Kšlvlckls , 
St.Karalėnas, J.Stundžia,A. 
ŠlllnsklSjkun.L. Januška,E . 
Le ngntkas, V. Sakas, H. R in- 
kevlčlūs, L. Gutauskas, A. 
Kybartas, A. Kamaltts, A . 
Mlngėla, P.Sakalauskas, J. 
Visockis, A. Stanevičius, M . 
Lazdutls, G. Martišius, J. 
Ramtkaltls, J. Naujokas, A. 
Šukaltls, J. Astas, B. Gra
jauskas, S. Pilipavičius, L. 
Bacevičius, J. Mikšys, P. 
Labuckas, J. Llaugmlnas, Pr. 
Budvydls, A.Tėvelis, V.Ka- 
žemėkas, J.Miltenis, M. Juo
dis, J. Dldžbalte, Z.Dldžba- 
lls. Po 8 dol. - A. Jankūnas , 
J. Vaina. 7, 50 dol. - J. Sta
nius. 7 dol.-A. Cibas, J. 
Bubnys, Pr.E nskaitls. A. Gl- 
rlūnas, P. Vaitonis. Po 6 
dol. - V. Morkūnas, P. Jaku- 
člnskas.

Po5 dol. -J.Raguckas, V . 
S vilas, A.KrakaltlSjR. Bag
donas, R.Kontenls, Pr. Juš
kevičius, A. L tikas, F.Clpa- 
rls, J.Tarvydas, D. Slavins
kas, P.Ročys, P. Šlulys,K. 
Bungarda, A. Mui lolls, S . 
Bfklnas, Pr. Šeirys, P.Ar- 
monas, P. Lukošius, V. Be- 
nlušls, A. Verbickas, K. Nor
kus, M. Jonikas, F. Urbaltls , 
A.Dūdonls, J. Stanaitis, O. 
Savickienė, J. Zurlys, A. 
Jonikas, J. Januškevičius, A. 
Kellačlus, J. Tolys, J.Juo
zaitis, A. Vizgirda,K. Baro
nas, K. Mikšys, D.Kriaučiū
nas. Ot. Stas lulls, J.Ka- 
žukauskas, J. Klypas, V. Ke- 
zys, P. Žulys, L. Borusas.G 
Paukštys, P. Vltlenė, V.Ke- 
žlnaltls, P. Grybas, S. Ka-
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vien Iš prenumeratorių be
velk nė vienas jų neIšs(laikų 
vis reikia nuolatos Ieškoti 
kitokių aukų. Kitaip,brolau, 
nėra. Čia ne savas,laisvas , 
kraštas, ne Tėvynė.

- O dabar,sakyk, ar pats 
dar vis Oshavoje gyveni ?

- Oshawoje ? Kaip tai su
prasti? Aš te nals niekad ne
gyvenau. Taip sau, tik kar
tais tenai nuvažiuoju.

-Tai kad aš mačiau spau
doje, pats priklausai Osha - 
wos E še r loki ubui, berods , 
dar valdyboje esi.

-Taip, teisingai,priklau
sau, bet ten negyvenu. Aš čia 
Toronte visą laiką.

-Man dabar neaišku , jei
gu ten negyveni, tai kodėl jų 
klubui priklausai ? Kodėl ne 
čia, Toronto kįubams ?

- Tai ar čia kas blogo, ar 
nusikaltimas? Toronte Ir 
taip jau perdaug tų visokių 
organizacijų, klubų Ir kitokių 
sambūrių. Oshava gi nėra 
jau taip toll-tal kaip ir To
ronto koks priemiestis. Kai 
prieš dešimtį metų ten jie 
organizavosi, tai dar padėjau 
jiems šį klubelį sulipdyti. Jų 
gyvenime tai visgi šis tas . 
Pusė to klubo narių gyvena 
Toronte, kaip ir aš.Jeigu 
kada kylama medžioklės ar 
žūklės žygiui, arba Ir šiaip 
lekiamą gamton, daugiausia 
Ir tenka pro ten pravažiuoti 
Nei į pietus, nei į vakarus to
kiems tikslams nevažiuosi , 
daugiausia, šiaurė Ir rytai 
vilioja. Tai matai,prlėtėliau, 
kame reikalas.

- Dabar suprantu. O klek 
gi nario mokesčio jūs imate?

-Brolau, netikėsi. Taip, 
kaip ir Nepriklausomos L te

uždaryta.
Naujų Metų sutikimo ba

liaus pakvietimai taip pat 
greitai parduodami. Pėr 20 
studentų yra užsisakę pak
vietimus atskirai balkone . 
Balkone bus tiktai jaunimas . 
Kas norėtųNaujus Metus su
tikti tarp lietuvių, turėtų 
paskubėti užsisakyti pakvie
timus .

Per praėjusias dvi savai
tes į LN įstojo ar įnašą įne - 
šė: R. Dlrvells ir Ida Dre- 
šerls po $ 1OO. Nario įna
šus papildė Zaleskis Zigmas 
IrDrešerlsR. po $75, Bun- 
tlnlenė G. $25.

LN Vajaus Komitetas Iš
leido pažymėjimus LN įna
šams po $1O Ir po $25. To
kius pažymėjimus lietuviai 
gali nupirkę padovanoti sa
vo artimiesiems, kaip dova
ną Kalėdų švenčių^ vardadie
nių ar gimtadienių progomis. 
Pereito sekmadienio LN po
pietėje 5 dovanų pažymėji
mus po $1O Ir 1 pažymėjimą 
už $25 Kalėdų dovanoms jau 
nupirko.

Šių metų pradžioje LN 
turėjo 630 tūkst. dolerių 
įvairių skolų. Lapkričio 3C 
d. skolos siekė Iki 483 tūkst. 
dolerių; per 11 mėnesių su - 
mažėjo skolos 147 tūkstanč . 
dolerių.

Pereitą sekmadienį 3 vai. 
p. p. Atžalyno Jauniausioji 
grupė LN Gedimino Pilies 
Menėje atliko Kalėdinės Eg
lutės programą. Jauniausieji 
pasilinksmino,pasivaišino ir 
gavo dovanėlių.

LN vte dar trūksta nedir
bančių, bet norinčių dirbti 
darbininkų. Lietuviai prašo
mi registruotis raštinėje . 
Darbas prasidės sausio mė
nesį. Pirmiausia bus tvarko
ma automobiliams pastaty
ti aikštė. Už darbą bus ge - 
ral apmokama.

Koncertinio Fortepijono 
vajus pereitą savaitę dar 
gavo $50. Liko apmokėti a- 
ple $150.

Praeito sekmadienio L N 
popietėje dalyvavo apie 250 
lietuvių. Svečių knygoje pa
sirašė V. Kudžmle nė Iš Ha
miltono ir padovanojo LN 1O 
dol., A.Smllgys Iš Calgary, 
Alberta ir I. Slabšinskas Iš 
Chlcagos.

(DOMUS KONCERTAS
Kanados Lietuvių Fondas 

suvažlavlmoproga, vadovau
jant dr. A. Paoe vlčiul, gruo
džio mėn. 5 d., 4 vai.Toron
to LN-se, Mindaugo Menėje, 
suruošė mūsų žymiųjų ope - 
ros solistų- Danos Stankal- 
tytės, Stasio Baro Ir Jono 
Vaznello, akomponuojant Al
vydui Vasalčlul, - pulkų kon
certą.

Kaip daugumas žino, visi 
tte dainininkai yra Čikagos

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE

VISŲ ROSIU DRAUDA • 20 METŲ PATARTIS

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
m«* > x*

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531 I
Lietuvių Operos pirmaeiliai Gausi publika skirstėsi 
sol tetai-žvaigždės, su Dievo labai patenkinta solistais Ir 
apdovanotais balsais, gera pageidaudama daugiau tokio 
muzikos mokykla Ir dideliu lygio koncertų. J.Karka
patyrimu dainos mene. Jie 
yra keliavę Ir po Europos 
bei Amerikos kontinentus, 
bekonoe rtuodaml. Visur bu
vo Ir yra šilčiausiai publi
kos sutinkami. Solistai To
ronte jau kelintas kartas 
koncertuoja. Ir publika vis 
labiau įjuos Įsimyli. Ir man 
atrodo,kad Jų balsai,meniš
kas dainų, ypač operų arijų 
atlik Imas,yra be priekaištų, 
tobulas. Mano senas bičiu
lis/ dar Iš Lietuvos/, Sta
sys Baras, šiuo kartu Ir dai
nuojant arijas Ir vaidinant, 
tiek buvo stiprus Ir žavin
gas, kad publika /apie 600/ 
šaukė valio, bls.be paliovos. 
Laikykis, Stasy, nes Tau ly
gaus prieauglio dar neturi
me šiame kontinente. Tas 
pats Ir su Dana Stankaltyte . 
Jos balsas toks stiprus, ma
lonus, gera valdyba, mokėji
mas laikytis scenoje, žavė
jo. GI J. Vnznells, bosas , 
aukštas, gražiai nuaugęs , 
vaikščiojo laisvai po sceną 
ir traukė operų arijas,kaip 
namie,stipriai,galingai, ge
rai vaidindamas, visiems 
patikdamas. Solistams a- 
komponavo Jaunos kartos 
pianistas Alvydas Vasaltls, 
turįs gerų muzikinių duo
menų. Gerai akomponavo 
solistams,būdamas rimtas, 
šaltos Išvaizdos,kuklus.Vi
si trys solistai dainavo Iš 
operos Fidelio-Beethoven, 
Iš Aidos- Verdi, Iš Fausto- 
Gounod.

Duetus-Stankaltytė Ir Ba
ras Iš Traviatos Ir Aldos- 
Verdl, Ir Mlgion-Thomas.

Starikaltytė Ir Vaznells : 
Iš Don Giovanni- Mozart Ir 
Likimo Gailos- Verdi.

Baras Ir Vaznells; Iš 
Fausto- Gounod Ir Perlų 
Žvejai- Blzet.

Solo: Vaznells Iš. Don 
Carlos-Verdi. Baras iš Žy
dė- Halevy, Stankaltytė- Iš 
Likimo Gaila- Verdi.

Po koncerto,solistai buvo 
apdovanoti gėlėmis / prise
gė Čupllnskų valkai/.

K. L. F. Tarybos p-kas, 
dr. A.Pacevlčlūs, pad&ojo 
solistams Ir publikai, pri
mindamas Fondo reikšmę.

8 psl.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
Š.m. lapkričio mėn.Koo

peratyvas užbaigė su virš 
10.5 mil. dolerių balansu (r 
aktyviai šiais metais padi
dėjo 1 3/3 mil. dolerių. Tai 
jauniausias Iš lietuviškų ko
operatyvų, kurte savo veiklą 
pradėjo prieš 14 metų. Ko
operatyvas turi virš 2700 
narių, kurių skaičius didėja 
kiekvieną mėnesį. Vadovy 
bės finansinė politika yra 
paremta kooperatiniu prin
cipu: Ne PELNAS, bet PA
TARNAVIMAS. Todėl yra 
mokamos augštos palūkanos 
už santaupas- Indėlius Ir 
Imami mažiausi nuošimčiai 
už paskolas. Visi Indėliai y- 
ra apdrausti pilnoje sumoje , 
nežiūrint jų dydžio, Iki 1OO% 
per stabilizacijos fondą su 
Ontario Kredito Kooperatyvų 
Sąjunga. Kooperatyvas turi 
teisę priimti Indėlius Iš vl- 
sųKanados provincijų be Jo
kių suvaržymų.

Nuo 1977 m. sausio mėn .. 
1 d. bus mokamos sekančios 
palūkanos; terminuoti Indė
liai 2 metų- 9 1/2% Ir vienų 
metų-9%; registruotos pen - 
sijų sąskaitos -9%/ šie Indė
liai yra atleidžiami nuo pa
jamų mokesčių/; čekių e In . 
s-tos-6%. Indėliai , laikomi 
einamose Ir taupomose sąs
kaitose , mirties atveju turi 
gyvybės draudą Iki $2000. \- 
Čeklų Ir kitos operacijos yv 
ra nemokamos, jų Išlaidas 
pade ngla kooperatyvas.

Kooperatyvo įstaiga par - 
duoda Loto Canada, Provln- 
clal Ir Wlntarlo Loterijų bi
lietus. Š.m.gruodžio mėn. 5 
d. Loto Canada loterijoje na
rys P.M.laimėjo 1OO tūkst, 
dol,, gi kiti-Wlntarlo lote
rijoje laimėjo Iki 1O tūkst > 
dol.

1977 m. šiame laikraštyje 
bus mūsų kooperatyvo sa
vaitiniai skelbimai Ir, šio 
laikraščio redaktoriui sutl- 
kus, bus duodamos Informa
cijos apie mūsų banko veik
lą. J. Varanavičius >

Vedėjas
BEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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ŽMOGUS BUVO IR JO NĖRA
i.l ( JONO JUŠKEVIČIAUS ■ MILLER MIRTIES ATVEJU)

Jonas Juškevičius-Miller 
yra vienas Iš pagrindinių 
laikraščio ''Nepriklausoma 
Lletuvarbendrovės steigėjų, 
kurios vardu laikraštis Iki

J. JuSkavičius • Millor

Neliečiant gilesnę praeiti, 
bet šio trisdešimtmečio pra
džioje ne vienam atrodė,kaip 
būtų galima montreallečlul 
lietuviui apsieiti be J. Juške
vičiaus -Miller ?

Daugelis lietuvių, tuo me- 
tu pokarinių Imigrantų, at vy
kusių Iš Europos Į Montrea- 
11, traukinio stotyje Išvydo 
pirmąjį lietuvišką kanadie
čio veidą- Jono Juškevi
čiaus.

Jis, dažniausiai su žmona 
Petronėle, sutikdavo gele
žinkelio stotyje ar specla - 
Įloję atvežtiems Imigrantams 
stovykloje, St. Paul-I’Ermlte, 
P.O.

Kiekvienas, nedatekllų Iš
vargintas DP stovyklose, o 
ypač pereinamosiose prieš 
Išvykstant, susidarė gražų 
pirmąjį Įspūdi;
J. Juškevičius-gražiai nuau
gęs-aukštas Ir stambios Iš
vaizdos vyras su gražia 
žmonele, abu gražiai kalban - 
tys lietuviškai, o juo labiau 
angliškai. Jei dar pridėti, 
kad atvažiuodavo sutikti su 
savo gražiu automobiliu, tai 
nereikėjo daugiau nieko, to
kius matant naujajam Kana
dos Imigrantui,kaip tik pas
kęsti gražioje svajonėje apie 
šį kraštą Ir džiaugtis šiais 
mielais tautiečiais Juškevl- 
člals.

O jie,kaip Ir visi tuo laiku, 
negyveno be trūkumų Ir ne - 
tokioje ypatingoje prabango
je, kaip mums, atvykėliams, 
tada atrodė.

Tiesa, jie turėjo miesto 
centre gražius namus Iš Jo
no mamos tuo talku paveldi
mus, o buvo du mažamečiai 
valkai, tai Jonas kalbėdamas 
lygtai skūsdavosl, kad žmo
na negalinti dirbti. Tokia ta
da priežastis naujam ateiviui 
nebuvo suprantama...

Jonas Juškevičius, nuo
širdaus būdo, guosdavo nau
jai atvykusius. Jis sakydavo 
-’’prasigyvensite". Taipgi Ir 
asmeniškai,klek galėdamas, 
pagelbėdavo susirasti geres
nius darbus, ypač atlikus at
vykusioms vienų metų su
tartis. Ragindavo pramokti 
kalbos,kad būtų galima gau
ti pelningesnių darbų. Jis 
pats dirbo Bell Telephone Co

Neretas atvykėlis, net su 
šeima, pirmąją naktį Mon
realyje yra miegojęs pas 
Juškevičius. Nėra niekas 
•girdėjęs,kad jis ar jo šeima 
dėlto būtų kam skundęsi. Jis 
buvo kantrus žmogus Ir daž
nai į naujojoKanados gyven
tojo šiame krašte nepasiten
kinimus - nutylėdavo. ..

J. Juške vlč lūs -M U le r buvo 
sveiko praktiško galvojimo 
žmogus, gerai mokėjo sekti 
ne tik pasaulinę politiką, bet 
Ir ekonominę padėtį. Gerai 
mokėjo tvarkytis Ir su savo 
turtu, vis keldamas jo vertę; 
Mokėjo dirbti jis Ir visuo
meninį darbą, laikydamasis 
daugumos nuomonės. Jis jį 
dirbo, kol sveikata leido. 
Paskutinysis jo darbas L Ite- 
Inkasentu po to, kai 1O metų

dabar leidžiamas. Jis buvo 
tos bendrovės pirmasis pir
mininkas Ir 1948 m. Išėmė 
leidimą "charter" Iš Que be d 
o valdžios. Taipgi yra buvęs 
veikusios KLCT-bos pirmi
ninkas Ir vienas jos steigėjų 
1941 metais. Savo liberalinė
mis pažiūromis visur galėjo 
prisitaikyti Ir visų blaiviai 
galvojančių žmonių buvo 
gerbiamas.

Buvo pamigęs filateliją Ir 
surinkęs dldelękolekcljąLie
tuvos Ir viso pasaulio pašto 
ženklų. Kas su jais atsitiko 
jam sergant Ir po mirties , 
kolkas žinių neturima.

Jonas Juške vlč lūs-M Ule r 
buvo gimęs 1903 m. Škotijoje 
Magdalenos Ir Kazimiero sū 
nūs,kurie atvyko Iš Suvalki
jos- Šunskų Ir Alvito vals
čiaus. Antroji pavardė , 
Miller, jiems buvo duota,kai 
Škotijoje angliškai kalban
tiems, nepavyko Ištarti jų 
tikrąją pavardę.

Paskutiniais keliais me - 
tais velionis Jonas gyvenimu 
džiaugtis perdaug negalėjo , 
nes širdies negalavimas jam 
neleido dirbti Ir prlvertėsė- 
dėtl namuose. Galop, nors 
jie buvo Ir gražioje užmlds-

Tėvui Aleksandrui Lapinui mirus , kolegoms
Z. R. ir K. LAPINAMS, 

ju Šeimoms ir visiems artimiesiems, skaudaus 
liūdesio valandą, nuoširdžia užuojautų reiškia

Akademinis Sambūris

šmeižtas. Jie mokėjo at - 
rinkti, savo pareigas atliko. 
Mums aišku, keno naudai 
Rolter dirba... Paminėtų 
tautybių kanadiečiai turi re
aguoti Ir apginti savo vardą 
nuo šmeižtų.

Rolter,tur būt, nežino,kad 
Ir lietuviai nuo naclųkentėjo 
KZ-se, žuvo,kaip Ir žydai , 
lenkai, Ir kt. 
turi griežtai 
reaguoti’.

Mūsų veiksniai
Ir nedelsdami

P. Katkus

kauskas, P. Girnius, S. Di 
1 lūs, R. Sakalas, B. Butke vi 
člus, A,Jankauskas.

Po 4 dol.- L.Koperskls 
K. Meškauskas, J.StungevI 
člus, J.Rudaitis,A.Adamo 
nls, J. Petkūnas. Po 3 dol. 
M.Tenlkaltls, T. Falkauska^, 
A. Pusdešrls, J. Pacepavlj- 
člus, A. Vlnerskls, S.Raur 
pėnas, V.Kvedaras, H.Kab- 
rys, V. Rus Ina vlč lūs, Aį. 
Sarpallus, M. Tiškevičius,

IDĖJOS
• JUMS BU5 JDOMIOS IR 

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

Leiskite paaiškinti, kaip pasinaudoti.

Tel. 636-8235,
J Res366-9916.

Vytas Ptašinskas, B.A.

SuiLįįe
OFCANADA

1976. XII. 22

Išbuvo Kredito Komisijos plr 
m įninku.

Iš pat jaunystės priklausė 
lietuviškoms organizacijoms 
Monrealyje. Ilgiausiai iš - 
dirbo Vytauto Klube atskai
tomybės vedėju. Čia jam y- 
pač buvo sunku dirbti su ne- 
progresuojančlals versle- 
valdyba ar asmenimis. Jis 
visur realiau padėtį suprato, 
bet kai jo palūlymas nepra
eidavo, jis tik pasakydavo —

člo Chomedey vietovėje, ru
denop reikėjo ir juos ant vi
sados palikti... Jis paliko 
žmoną Petronėlę su dukte
rs Beverly ir žentu Moti .re - 
nlyje ir sūnų Jean Miller - 
- dirbant} mokyklos vedėju 
Hamiltone, Ont.
_____________Pr. PaukŠtaltls

ŽYDU. RAŠYTOJAS...
(Atkelta 2 psl.) 

clų partiją galėjo stoti tik 
vokiečių kraujo asmenys. Ir

"rėksniai nurėkė"lr kantriai 
priimdavo. Daug dėjo vilčių 
į Vytauto Klubo naujuosius 
namus, sielvartavo kai anų 
"rėksnių"dvasia juos be lai
ko s ui Ik vlda vo.

pogrindyje lietuvių tauta vel
kė daugiau prieš vokiečius , 
negu žydai. Tas yra užfik
suota. Pagal Rolter išeina , 
kad Ir Kanados konsulai Vo 
kietijoje buvo naciai?.. .Tai

Weston, Onu
ATKELTA iŠ 8 psl. 

člnskas, J. Žukauskas, P . 
Krlvlnskas, P. Kalvaitis, A . 
Paulius, V. Stablngls, J. 
Lesčlus, G. Ščiuklenė, D. 
Štokas, S. Burdinavlčlūs, S .. 
Senkus, J. Bartkus, V.Pil
kauskas, E.. Galinis, A. Ma~ 
tullč, J. Stankus, S.Samus, 
S. Žvlrblys,P.Lesevlčlus. S. 
Šešėlgls, K. Urbanavičius, P. 
Plelnys, P. Zabarauskas,> A. 
Stase vlčlūs, V. Mtkuckas, J . 
Dublnskas, S. Braslenė, R . 
Petrauskas, V.Kežlnaltls, V. 
Narkevičius, J. PovUauskas , 
M. Šnluolls{ J. Plelnys, G. 
Melnykas. B. Jurevičius, K. 
Kvedaras- A. Petraltlenė.L . 
Ulbinas. L.Pliūra, V. įkas ar
ia, B. Grinius, A. Budlnlnkas, 
K.Deksnys, V. Miškinis, V. 
Rudzlnskas. J. Budnikas J - 
Štaras, Z. Stonkus, V.Per- 
kauskas, A. Paullukonlenė,
A. Petro^ka, A. Saulis, A. 
Š Ilgai Is „V. Bagdonas, M. Pl- 
k ė, K, Butkus, J, Sadauskas ,
B. Paūlluvlenė,-S. Rakštys , 
A. Kuzm lekas. M. Stase vlč lūs

Z. Čečkauskas, J Butkevi r 
člus, J. Saunorlenė, P. Zu- 
bas, V. Vitkevičius, M.R|- 
guckas, A.Aušrotas,A.Pal+ 
čiauskas, V. Bartlnlrikas. R> 
2 dol. M.Trumplckas, J. Bai
ne vlč lūs, J. Martlrikus, A. 
Kuras. V. B tie vlč lūs, J. Dra- 
galtls, P. Rakauskas, G. 
Chromanskts, J. Sakalauskas 
A. Godelis, J. Mačlonlenė, J. 
Vlrkletls, A. Kaušpėdas, A. 
R zevuckas, K. Čellauskas, P. 
Vizbaras, A. Bugalllškls, G . 
Palmer, J.Kazickas, A.Kai
mą ntavlč lūs, E. Me škausk.^s, 
K. Jurgelis, A. Jura lt Is, L. 
Klevas, S. L Iškauskas, V. Su- 
batnlkaltė, K.Rulys, J. Deks- 
nys, B. Latausklenė, V. Do
meika, A. ŽadeIkls,L. Meš
kauskas, V. Gr Ik Ietis, F . 
Pajerskls, A. Elvtkis, J . 
Kažemėkas, F. Ankus, A’.' 
Kutlenė, K. Sinkevičius, O. 
Renkys, G. Banaitis, J. Ba
ran, J. Jokubynas, E.Kuda-^ 
ba, J. Stankus. 1 dol. - A. 
Ruzgys.

Tautos Fpndo Hamiltono 
sk. vald?zba nuoširdžiai dė-

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALS - LASALLE - 365-0770

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir ar ieinamomi s kainomis.
- te/. 366- 6237/3896____________________________

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodel i uO| u
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)1

6J96 Bonnontvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems namams 1

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

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE

A .Er-štlkaltls, A. Ulbinas, V . 1<oja už aukas, t Ik ėdama, kad 
Merkevičius, E. Gledraltle- Ir 1977 m.hamlltonlečial p»- 
riė, A. Petkevičius, A.LIŽ- rsms finansiniai mūsų laIš
kauskas, J. Kareckas, Pr . vės kpvą. Ačiū visiems rfo? 
Kaimais,S.Žlt.ba,P.BUl-JI.ėi”7s>’ca';le 
fcė, O.Šarūilęnė, P. Luk.wl-!‘amlKon,eiS‘us ■ 
člas, P.E lsmontas. P. Dau- Tautos Fondo Hamiltono
gėla, A. Gutauskas, K. Žu- < Skyriaus Valdyba

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU tiki 60%) SIUNTINIAMS į

LIETUVIS
Medžiaga Suknelėms - Cnmlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentine
- pusė koinor
Angliika medžiaga 100 ■ vilnonė Vilnone arba polyester'io - nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones arba Silkinė* ir naujaisiais pietiniais.
Megztukai, golfui ir puloverimai - didžiausias pasirinkimas specialiom.s 

kainomis.
Moteriiki paltai - Borgano (art. fur) įvairaus dydžio tik $49.00.

Vyriški megzti njarškmiai (kanadiSki) - puse kainos. Taipgi, daugybe 
kita daiktu, reikalingu Lietuvyje.

»j.
ob
-H

A

Skubiai 
išva/ome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

:oln/ corner 5a avė 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin Z corner Bayne 365-1143
Di/tO'S

Mechoni zuotos ratų ir kitų dalių reguliavimas. Iforės(Body) taisymas 
dažymas nauj ame garaže ir moderniomis priemonėmis.' Kreipkitės 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

9 psl.
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NL REIKALAI
INFORMACIJA

Šis padidintas numeris y- 
ra paskutinis šiais metais.

Spaustuvė, kurioje laik
raštis spausdinamas šven
čių metu 2 savaites nedirbs 
Ir 1-ąjį numeri po Naujų 
Metųbus galima fetspausdln- 

j "NEPRIKLAUSOMA LIETI

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

t
u L I E T U V 0 S K A R

M I N

tl sausio antros savaitės 
pradžioje. Tai pranešdami, 
dėkojame skaitytojams už 
:antrybę.

NL laikraščio admlnlstra-.
Ija dirbs ištisai, - prašome 
ją kreiptis visais reikalais.
_____________________

' naujom skaitytojui 
tik už $5.00 motoms 1 i

'Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)
____________________ ' I

UOMENES ŠVENTĖS 

ĖJIMAS

Tekutlenės patriotinį eilė
raštį Budėk Im.

Seserys Rasa Ir InaLuko- 
ševlčlūtės, pritariant gita
rai, gražiai padainavo Karlų 
Dainą, Kur Gimta Padangė, 
Jauna Sesė, Ir dar porąblsuL

L letuvos Kar luome nės 
Šventės minėjimas buvo 
baigtas J.Šlaučlullo padėkos 
žodžiu, Tautos Himnu Ir vė
liavų Išnešimu.

Visi dalyviai buvo pavai
šinti skaniais šaulės M.Kas - 
peravičlenės Ir jos talkinin
kių paruoštais valgiais. Da - 
lyvavo per 150 dalyvių.

Visiems, rengėjams ir at
silankiusiems ypatingai at - 
vykus lems iš Toronto Ir Ha
miltono šauliams-ėms, Ir Iš 
kitur padėkos žodį tarė L. K. 
Mindaugo Šaulių K-os V-bos 
pirm. V. Sušlnskas.

Atsisveikinant, Išvykstan
čiųjų vardu kalbėjo VI. Put - 
vlo Š. K-os ,vald. p-kas St. 
Jokūbaitis Ir kiti.

Prie mikrofono J. $iaučiulis ir toliau iš kairės V. §ušinskas, K.
Milkovaitis, P. f.ukosevičius ir Z. popinąs .

N uo trauka R. tįiauČiulio
parapijų salėse 

ruošiami sutikimai Ir kas

Lapkričio 28 d. A V šven
tovėje, Lietuvos Karluome- 
pės Šventės minėjimas, jun- 

•glant kartu L. K. Mindaugo 
Šaulių K-os 2O-č(o sukaktį, 
praėjo Išskirtinai Iškilmin
gai Ir gražiai.

Organizacijos-savanoriai, 
Jramo’rėnal, šauliai Ir skau
stai, pamaldose dalyvavo su 
savo vėliavomis. Prie už 

•Lietuvos laisvę žuvuslems 
paminklinės lentos buvo pa
dėtas gėlių vainikas, šauliai 
stovėjo garbės sargyboje.

Iškilmingas pamaldas Ir 
šventelsklrtą gražų Ir pras
mingą pamokslą pasakė kun. • 
šaulys J. Aranauskas S.J. 
Pamaldų metu Iškiliai gie
dojo A V parapijos choras , 
užbaigdamas Tautos Himnu. 
Už L le tu vos la is vę k o vo j u- 
sle/ns karo Invalidams 
skautų talka buvo surinkta 
50,11 dot. aukų.

Po pamaldų, A V salėje , 
minėjimo aktą atidarė Juo
zas Šlaučlulls. I trispalve Ir 
Vytim dekoruotą sceną buvo

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488 - 8528

Įneštos visų pamaldose da
lyvavusių organizacijų, bei 
Kanados Ir Quebec’© vėlia
vos .

Visi už Lietuvos laisvę 
žuvusle ji kariai, savanoriai, 
partizanai, šauliai Ir buvu
sieji lietuviškųjų batai Ijo- 
nų kovotojai, kovoję prieš 
pasaulio didįjį laisvųjų tautų 
pavergėją rusų komunizmą, 
koncentracijų Ir kacetų kan
kiniai buvo pagerbti susi
kaupimo minute.

Šventei skirtą paskaitą 
skaitė Iš Čikagos atvykęs, 
šaulių 2O-člo šventėn Cent
ro V-bos p-kas Karolis Mll- 
kovaltls. Jis buvo su nuošir
dumu Išklausytas Ir palydė
tas gausiais plojimais.

Monrealio visuomeninin
kams dr. P. Lukoševičiui Ir 
Z. Lapinui už didelį įnašą 
lietuvybei Ir palankumą šau
lių Sąjungai buvo įteikti 
ankščiau gautų Šaulių 
Žvaigždės ordinų pažymė
jimai.

Meninę programą atliko 
šauliai scenos mėgėjai-V. 
Sušlnskas, A. Mylė ir A. 
Žiūkas, suvaidinę J. Š. vieno 
veiksmo montažą Lietuvos 
Karys.

Šaulė Jul. Jukonlenė jaut
riai padeklamavo šaulės P.

L letuvos Kar luome nės 
Šventės minėjimą ruošė L. 
K. Mindaugo Šaulių K-os 20- 
č.lul ruošti sudarytas komite
tas. J. Šlaučlulls

ŠAULIU BIBLIOTEKA
Šaulys Ričardas Slma- 

nlūkštls, organizuojamai L . 
K. Mindaugo Šaulių Kuopos 
Bibliotekai paaukojo 200 į- 
valrlų vertingų knygų.Tal 
pasigėrėtinai gražus pavyz
dys .

L.K. Mindaugo Š.K-os V- 
ba maloniai prašo visų,ku
rie turite atliekamų lletu-

DR. V. GiRlONIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'AiiOMFnoN Blvd. 
Montreal.

TEL. 256-3636

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL PQ- 

Tel. 932 - 6662,"mnmų 737- 9681.

R.A., M.D., C.M., M.Se.. E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 - 4 0 2 4 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9a.m. d-to 10 p.m. Open, 

1 Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison grataite - Free delivery

Į Skubus ir nekainuojantis pristatymas
1 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. J. Išganaitis, ba, bcl

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

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H 38 2E3
Tel. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A, B.C.L
168 Notre Dame Street E. (Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

10 psi.

vlškų knygų, apsaugojant jas able jos 
nuo sunykimo, paaukoti Šau
lių Bibliotekai. Jomis galės svarbiausia, kad paslrlnkl- 
pas ln.audotlklekvle nas 1 lėtu- - m ą 
vlškos knygos mylėtojas - 
skaitytojas. Biblioteka yra 
Šaulių K-os Būstinėje, AV

galima bus prisitaikyti 
pagal sveikatos Ir pinigams 
kišenės stovį. Šv.Kazimiero 
parapijos salėje sumokėda-

sol. Gina Capkaųsklenė su 
choru. Aušros V’irtų bažny
čioje prieš Bernelių mišias 
choras duos giesmių koncer
tą.
• Lietuviškoji Radijo va
landėlė gruodžio 25 dieną 
3v.p.p. transliuos speclar- 
llą švenčių programą.

RETA PROGA
Gražų tautinį rūbą, pag

rindinė spalva- žalia, su 
puošnia mod.karūna Ir dai
lia juosta, vldut. dydžio gali
ma nebrangiai nupirkti pas 
J. Pečiulienę 155 Atlas avė., 
Toronto,Ont.M6C-3P4. Rū
bas atsiųstas Iš Suvalkų Tri
kampio. Pajamos bus panau
dotos šalpai.

ST. CATHARINES. . .
(Atkelta iŠ 7 > si.), 

d vis loję.
Jei kas sumanytų,lietuviai 

ar kitos tautybės ,įstelgtl pa
našias organizacijas, pra
šom rašytl;S. Šetkus, Pres l- - 
de nt E ast Ce it r al E ur ope an

parapljos salėje. Jos reika
lų tvarkytojas- R. Simą- 
nlūkštls, tel. 766-1395.

Kuopos Valdyba
ŠVENČIU IŠVAKARĖSE u

Niekuomet tiek montrea- 
1 Iečių neišvyko prieš šven
tes, klek šiais metais. O 
vis į Floridą, nes ten tin
kam lauš ia vieta, pabėgus nuo 
šalčių šiuo metu. Sunku bū
tų Išvardinti dingusius, nes 
ne vis l buvę pas Iruošę Išvy
ko.. Daugelį suviliojo šven
tės čia, o ypač Naujų Metų 
sutikimas. Šiais metais

mas $ 15 dot. už įėjimą ga
lės valgyti Ir gerti klek no
rėsi. Aušros Vartų parapl-
jos salėje mokėsi tik $ 7. 50, 
bet galėsi Ir negėręs namo 
išeiti. Tad atrodo, kad 
abiejose vietovėse daug bus 
svečių.
• Per Šv. Kalėdas abiejose
bažnyčiose Bernelių mišios 
bus 12 vai. nakties. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje giedos 

•===—'

Organlsatlons, 162 James st.
St.Catharines,Ort.L2R C5S.

Kor.

fdte/ma'i dExamia.'s.
' Mike Rutkauskas )

green ware Glazes Firing KiLns

v 477-G DELMAR Ave..

Pointe Claire. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0370

f MONTREAL WEST

----------------------------------------------- r—------------------------------------------ -

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HTN 1C9 a Tel. 255-4076

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Re*.: 256-5355

PETRAS A D AMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBB • GYVYBt
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

JOIUAS&COTE^EALTIES
5159 DE MAtSONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482- 0772. namu 366-7041

įp Royal Trust g
'■ fui

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)

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

D.H. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

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

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

AUTOMOBILE
Pontiac it Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

LEONAS GURECKAS
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas!
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managsnu 

IEO GUREKAS

nu Montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the ano of Shartxooka Street West)

automobile

489-5391

LEFEBVRE & ROBERT
AMTUSUMfUT - HIKHITUet

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Dideliu pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAI! r 4e AVENUE lASA'.LS 363-3887 
|~TO43 eaWTRALW 300-1282 (DKCORATION) |

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v, Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus Uguosius sa
vaitgalius.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Termln. ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12.0%
Terrain, tad. 2 metams
Tetvuin. ind. 3 metams

9.75%
10.0%

Investacines nuo ll«0%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

10

10
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