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SAVAITINIU IVYKIU

Min. pirm. P. E. Trudeau leidžia gerbėjoms prisegti gėlę.
Shopping Plaza Quebec

TRUDEAU QUEBEC’E
Esant kelioms laisvoms
vietoms Kanados Parlamen
te, visos partijos pradėjo
rinkiminę kampaniją. Progres. Konservatorių- Joe
Clark, taip pat ir Naujųjų
Demokratų- E d. Broadbe nt,
tat vienur, tai kitur pasako
kalbas. O Llberalxj- P. E .
Trudeau praeitą savaitę net
kelias dienas praleido O.uebec’e ir pasakė keliose vie
tose kalbas. Vienoje vietoje
jis kalbėjo net tūkstančiai
s as trinkus Tų stambių vers linlrikų. Vaikščiojo po įvai
rias viešas vietas-kr autuvių
centrus, ir slidinėj® Que
bec’o apylinkėse.
NEVYKĘS
UŽSIANGAŽAVIMAS
Lalmėjis rinkimus, PQ
kartu su Rene Leve s ąue, in
tensyviai pasako visiško sa
vistovumo Quebec'ul krypti ml. Ne nuostabu, kad separa
tizmo idėja prancūzams pa
traukli Ir PQ žm®nės ėmė
entuziastingai kalbėti apie
atsiskyrimą nuo Kanados.
Mažiausiai suka galvas dėl
ekonominės politikos .Atrodė
kad užteks tik paprašyti JAV
Ir jų finansinės kompanijos
paskolins tiek, kiek reikės .
Tad praeitą savaitę prem
jeras Levesųue su trimis
savo
patarėjais nuvyko į
New York’ą. Juos iškilmin
gai priėmė Links Club 25
nariai- bankų prez tde etai ir
kitų finansinių . Instituciją
aukšti pareigūnai.
Jiems
rūpėjo ir asmeniškai pažinti
naujuosius Quebec'® provin
cijos valdžios žmones.Kitos
dienos vakare New York Hil
ton viešbutyje, susirinku
siems biznieriams Rene Levesąue savo kalboje Išdėstė
savo atvažiavimo tikslą, pra
šydamas milijonus paskolos
Ir Investavimų į Quębec*ą .
Bet.kal jokalba palietė Que
bec1© atsiskyrimą nuo Kanardos- finansininkams pasida
rė daug kas neaišku Ir jie
gana abejingai laikėsi. In vėsčiodami kapitalą, jie nori
turėti Ir tikrų garantijų jų
sugrįžimui su uždarbiu. Ir
vėliau, keletas privačių pa
sikalbėjimų su finansinin
kais New Yorke Ir kitur JAV
apčiuopiamų rezultatų nedavė
i

I N B EP E N D A N T Ė *

Atrodo, kad vargu ar Iš
sivystys ši finansinė drau
gystė tarp Quebec’® ir JAV,
tuo labiau, kad Kanados
premjeras
Trudeau labai
aštriai reagavo į Levesque
kalbą, pasakytą New Yorke .
ATGAIVINS “LE JOUR”
La Jour laikraštis, jau
ankščiau
pradėtas
leisti
Monrealyje separatistų.Ne
pajėgdami sukelti pakanka
mai lėšų, buvo priversti jo
leidimą sustabdyti.
Le Jour leidėjas F.Dage
nais ir vėl paskelbė,kad Le
Jour pasirodys kas savaitę .
Jo turinys būsiąs ideologi
nis- už Quebec'® nepriklau
somybę. Pardavinėjamas po
$1 už numerį.

GANDHI ŠVELNĖJA
Lidijos premjerė Indira
Gandhi po pusantrų matų
kieto režimo, pradėjo jį
švelninti. Jau paleido iš ka
lėjimų politinius kalinius ir
nuėmė cenzūrą krašte Išei
nantis ms laikraščiams. Tik
visa bėda, kad nepaskelbė
kišk tokių kalintų buvo, ne I
kiek jų paleista. Taipgi ir
laikraščiams cenzūros nuė
mimas sąlygotas: neskelbti
nieko priešiško prieš vy
riausybę, neskelbti nieko
žeminančio visuomenės gy
venimą ir taipgi
gandų,
šmeižtų ir visa kita,kas pa
žeistų išleistus Įstatymus.
Tad spaudai uždė:a sunki
pareiga. Tokia padėtis už
sieniui sunkiai suprantama.
' PRAKTIŠKA IŠVADA
Vietoje mirusio Chlcagos
mero J. Daley, laikinai einąs
mero pareigas BElandle nu
rodė gaisrini ikams , kad jie
išmoktų bent po kelis žo
džius Ispaniškai, graikiškai
ir kitomis kalbomis. Kalkurtuose, ypač ispanų apgy
ventuose distrlktuose, gy
ventojai nemoka anglų kal
bos. Atsitikus gaisro nelai
mei, reikia, kad gaisrinio kas galėtų pasakyti bent ke Ils žodžius tų gyventojų kal
ba. Taipgi BUandi-e imasi
priemonių, kad fr tokie gy
ventojai pramoktų angliškai
ir nors , pajėgtų suprasti
gaisrininkų nurodymus.

CANADA - M0NTREAL - (Established 1941)

3.Kas padaryta ? Trys or člo 20-21 d. d., nutarė rengti
ganizacijos atsiuntė po du Pasaulio Lietuvių Sporto
atstovus Į organizacinį ko
Žaidynes 1978 m. Toronte ,
mitetą, o pastarieji pakvie tuo atžymėdamas 1938 m.
- L LIETUVIUv MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Simpoziumas Įvyks 1977 Įeina Į programų komisiją. tė pirmininką, kuriam pa Įvykusios Tautinės Olimpljametų lapkričio mėn. 24 - 27 Iždininku pakviestas Kazys vedė sudaryti rengimo galu dos 40 m. sukaktį ir valsty
dienomis Chlcagoje, Jauni Barzdiikas. Sekretoriatas Ir tiną komitetą Ir komisijas. biniu atžvilgiu 60 m. Lietu
mo Centre. JĮ ruošia Pa kiti reikiami komisijų na Kadangi LB Irgi šį kartą ap vos Nepriklausomybės ats
siėmė Simpoziumą globoti, tatymą.
saulio Ir Amerikos Lietuvių riai bus pakviesti vėliau.
Prof.dr. R.Šilbajoris yra tai Į komitetą buvo pakviesti \ Suvažiavimas prašo JAV,
Inžinierių Ir Architektų Są
Ir LB atstovai, tačiau į Kanados Ir kitų kraštų esan
junga, Pasaulio ir Amerikos pirmininkas o organizacijų
mokslinės programos komi čias lietuvių organizacijas
Lietuvių Gydytojų S-ga, Li deleguoti nariai yra sekan
siją
LB delegato nebuvo pa nuoširdžiai prlsldėcl prie
tuanistikos Institutas ir JAV tieji :prof. dr.Mindaugas Vy
kviesta.
Dėl. tęstinumo, tei .šios garbingos Ir. Istorinės
Lle tuvių Be ndruome nė, glo gantas /PLGS/, prof. dr.
sinių problemų Ir lėšų tel šventės rengimo.
bojant JAV LB Ventro Val Vytautas Klimas /PLIAS/ Ir
kimo
dr. A. Ambrozaltls pa
Suvažiavimas kreipiasi į
prof. dr. Janina Rėklaitlenė
dybai.
siūlė
organizacinį
komitetą
Pasąullo
Lietuvių Bendruo
Klekvlena organizacija de /LI/.
Inkorporuoti.
Delegatai
tam
menę,
lietuvišką
spaudą Ir
Inž. St. Jokubauskas-pir
legavo po du asmenis, kurie
pritarė.
Adv.
P.
Žumbakis
radio valandėles, laukdamas
bendru sutarimu pakvietė mininkas, M.Remlenė,A.
paruošė
dokumentus
Ir
In

visokeriopos realios para
komiteto pirmininką Ir jam Llpskienė Ir V.Lapienė,Nu
korporavo.
To
pas
ėkmėje
at

mos.
pavedė
sudaryti valdybą. matoma surengti susipažini
sirado 9 direktoriai Ir dr.ŠALFASS-gos padaliniai,
II-jo Simpoziumo organiza mo vakarą su programa, di
Ambrozalčlo
sudaryta
egzepaskiri
sportininkai Ir dar
cinis komitetas pavedė delį literatūros vakarą, už-kutyvlnė valdyba. Tokiu bū- buotojai visuose laisvuose
PLGS-gal Imtis Iniciatyvos baigimo bailų su programa.
8ii sutvarkyti teisiniai rei kraštuose, šiaip lietuviai,
pradėti
organizuoti H - ją
1. Dėl simpoziumo vardo kalai ir garantuotas Simpo dalyvaujantieji
varžybose,
Simpoziumą Ir įpareigojo dr. spaudoje buvo nemaža dis
kviečlamlkruopščiai ruoštis
ziumų rengimas at. Ttvje.
G. Baluką sušaukti pirmą kus ijų. Žodynas alškTn'a;
Prof. Šilbajoris mokslinę Ir suvažiuoti Torontan.
posėdį. 1975 m. liepos 16 d. "Įvairių šalių atstovų moks
programą ruošia savaran
Pavergtos Lietuvos spor
posėd;/je organizacinio ko linis
pas įtarimas" - buvo kiškai, vadinamosios valdy tininkų garbingi ats lėkimai
miteto pirmininku pakvies siūloma vadinti Mokslo Die
bos padedainas. Jis darbą XX I MontrealloOlimpIjadoj
tas ir patvirtintas dr. Kazys nomis. Organizacinis komi
pasklrstėtarp trijų jo komi ir nuolatiniai didvyriški pa
Ambroząltls., Deleguoti di tetas ,tęsdames tradiciją plrsijos narių. Jau padarytos siaukojimai Tautos gyvastin
rektoriai : dr. G. Balukas- ^»mųjų
dviejų Simpoziumų, sutartys dėl salių Ir patal gumai Išlaikyti yra garblnPLGS, dr. D. Giedraitis - lietuvišką pavadinimą paliko
pų. Planuojamas programos glausiapaskata Žaidynių kil
PLGS, arch. A. Kerelis- o angliškai pavadinti nutarė
leidinys,kurį regaduoja Inž. niems darbams.
PLIAS, Inž. S. Jokubauskas- "Lithuanian Symposium on
J.Rimkevičius, Organizaci
Suvažiavimas dėkoja vi
PLIAS, dr. J.Puzinas - LI ’ Arts and Sciences".Kūrybos
siems
už parodytą ligšiolinį
nis komitetas jau turėjo tris
dr. J. Rėidaltlenė - LI, Inž ‘ priedą prie mokslinio Irgi
posėdžius. Lėšų telkimo ko prielankumą Irptlnai pasiti
M . Jukna It is-LB, M.Reinie
paliko, nes manė, kad lite misija aprobuos biudžetą.
ki visų lietuvių parama, lai
nė - LB.
ratūros Ir muzikos kūryba
4.Dėl tikslo: Simpoziu duojančia šventės pravedlmą.
Dr. A .A mbr ožaitis pakvie - čia derinasi, bus progos at
mas laikytinas dideliu lie
tė prof. dr. R.Rimvydą §11- žymėti kūrybinius laimėji
tuvių kultūriniu Įvykiu. Sie ATEITININKU. KONGRESAS
bajorį vadovauti mokslinei mus .
kiama sutelkti lietuvius CLEVELAND^
programai ir Inž. Juozą
2. Dėl tradicijos; 1968 m. mokslininkus ir akademikus,
Ateltlnlnkljos 65 metų Is
Rimkevičių ; l-^pirmininku Inžinierių suvažiavime kilo
duoti progos jiems pabend torijoje IX - sis jos kongre
organizaciniams reikalams. mintis surengti mokslo sim
rauti Ir susiorganizuoti, juos sas Įvyksta 1977 metų rug
Be to, į komitetą dar yra pa poziumą, kurį suorganizavo
pristatyti lietuvių visuome sėjo 1-4 dienomis, Darbo
kviestos Alina Llpskienė ir JAV LBpirm. inž. B, Nainys,
nei Ir prilaikyti prie lietu dienos savaitgalyje, CleveVilhelmina Lapienė, kurios o mokslinei programai va
viško kamle no, skaityti pa lande .dovavo prof. A.Avižienis ir skaitas lietuviškai ir pasi
Kongreso pagrindinė min
dr. A. Kllorė. Simpoziumas tobulinti bei kurti lietuvišką tis yra Gyvoji dvasia, dva
sinio atsinaujinimo pagrin
PIGIAUSIAS PREZIDENTAS Įvyko 1969 m. Chlcago- mokslinę terminologiją.
je.
Antrasis
Simpoziumas
das, kovojanti Lietuva Ir
JAV prezidento Jimmy
įvyko
Irgi
Chicagoje
1973
m,
ateitininkai Ir lietuvių kul
Carte r’io Inauguracijos iš
kur
organizaciniam
komite

tūros-kūrybos puoselėjimas.
ŠALFASS-gos VISUOTINO
kilmių proga išleistų monetų
Tai visų paskaitų, simpo
vertė tik po $12 bronzinė Ir tui vadovavo Inž, J .Jurkūnas, ATSTOVU, SUVAŽIAVIMO
ziumo, diskusijų Ir kltųkon NUTARIMAS
po $ 80 sidabrinė. Prezi o mokslinei programai prof,
Šiaurės Amerikos Lietu greso renginių svarbiausios
dentų Roosnvaito Ir Eisen- dr. V. Vardys. Simpoziumą
globojo
JAV
LB.
II
Simpo

vių
Fizinio Auklėjimo Ir temos.
hoverlo ta pačia proga iš
ziumo
metu
buvo
nutarta
Sporto S-gos atstovą Ir dar
Numatomos
moksleivių
leistos monetos kainavusios
po $ 850. O prezidente T ru ruošti Ir III-jį Ir numatyta buotojų suvažiavimas, įvy studentų Ir sendraugių ats
kęs Toronte 1976 m.lapkri - kiros konferencijos. Suslpaprocedūra.
men© siekė net $ 6.000.
žlnlmo vakaras, Iškilmin
gos pamaldos §v. Jono ka
tedroje, spedaliai kongresui
užsakytos dramos pastaty
mas, meno paroda, banketas
sudarys
didelę kongreso
programos dalį.
Kongreso
darbai
vyks
Bond Court viešbutyje, 777
St. Claire avė., Cleveląndo
miesto centre.
Kongreso komitetu! vado
vauja Ateitininkų Federaci
jos Tarybos pirm. kun. Ge
diminas K I jauskas, SJ•
18022 Neff Rd. Cleveland
Ohio 44119. Jam talkininkau
ja jau sudarytos atskiros
komisijos Įvairiems kongre
so parengiamiesiems dar
bams vykdyti. *

BENBRUOMENYBĖS™

—•
LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ ’
3-jo Mokslo ir Kultūros Simpoziumo organizatorių dalis. Iš kairės
( sėdi ),: dr.G.Balukas,M.Remienė,dr.K.Ambrozaitis,dr.R.Šilbajoris.dr. J. Rėklaitienė. (Stovi ): dr. M. Vygantas, K. Barzdukas, M. Jakai
tis, V. Lapienė, dr.
1 J. Puzinas ir inž. J. Rimkevičius.

N L Bendroves Valdyba yra nutarusi
I alkrast^ siuntinėti tik už $5*00 pir

muosius po užsisakymo metus, t. y.
naujiems skaityto joms*
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visos žmogaus laisvės, su
kurtos per 2000 metų,
surakintos geležiniais
člals. Ten niekas
Naujas JAV Prezidentas
nevažiavo šarvuotame Cadl- negali praverti lūpų Ir pa
— Jimmy Carter
isote, bet Iš Capitol rūmų sakyti ko jis nori. Jie ten
Vis
lems politikams, diplo pėsčias atėjo į Baltuosius negali pajudėti Iš vietos, Iš
i i Lietuvos i ši ai s vinim ą' Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituani e! Loy aute an Canada!
matams yra pravartu turėti Rūmus.. T ai pasaulį nuste-ten negali nei parašyti, nei
I’or liberation of Lithuania! Ror loyalty to Canada!
kaip galima daugiau "gaspa- blno Ir tuo J. Carter nusi- klausyti, ką likusia pasaulis
dorlško’"proto. Naujas JAV pelnė pagarbos, lojalumo iškalba, galvoja. Viskas yra
.. LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVE
prezidentas Jimmy Carter savo tautos.
uždrausta, padiktuoįa daryti
Second Class Mail Registration No.
1952. Return postage
yra ūkininkas - gaspadorlus..
Savo inauguracinėje kai-tatp> kaip partinė diktatūra
guaranteed.
Postage paid at L achine, Quebec. Published
Jis sukūrė sau gerą gyve boję pre z. J. Carterls buvo išgalvojo. Besąlyginis žmoby The Independent Lithuania Publishing Company ot 7722
George
Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.
nimą iš riešutų , ’’peanuts',’ nuoseklus, kuklus Ir daug gaua na§n sunieki almės, roūkio, Plains
miestelyje, nežadantls,tik Iš savo tautos botlnlo paklusnumo prlmetlMetinė prenumerata Kanadoje - $9.50, visur kitur —$ 10.00.
Georgia valstybėje, netoli prašantls bendradarbiavimo mas žmogui, kaip arkliui,
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 į. Atski
Atlanta
miesto. Jimmy Car Ir pagalbos kraštui neleng-karvei , šuniui Ir pan.
ras
numeris 25 e.
Adm. Ir redaktorius F.Pr. Paukjtoltis
ter iš profesijos yra povan vose Infliacijos valandose.
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE, QUE. H8P 1 C4
T ei. (514) 366-6220
deninių laivų leitenantas',
Pirmas pasirodymas buvo
Mūsų tėvynė Lietuva, kaip
atomo
srities speclalfstas, priimtas šiltai spaudoje/kalp Ir visos Kremliaus paverg
BENDRADARBIU IR KORESPONDENTU SPAUSDIN AMDS MINTYS
NEBŪTINAI' ATITINKA R E O A K C IJ OS N U O MO N E I. RANKRAŠČIAI
inžinierius.
Ištarnavęs 9 namie, taip ir užsienyje. tos tauta, yra sukaustyta
TRUMPINAMI IR TAISOMI R EDAK CIJOS N UO JlŪ RA, GRĄŽINAMI
JIMMY CARTER atvyksta balsuoti
metus
laivyne.
Gimęs 1924 Ypač džiūgavo Atlantos neg geležiniais diktatūros pan
TIK IŠ ANKSTO SUSITARUS. UŽ SKEL BIMU TURINI REDAKCIJA
metais. Tėvui mirus, J. C. rai, dabar turintieji savo šiais. Nei šaukt ne l rėkt,
IR LEIDYKLA NEATSAKO.
grįžo namo tvarkyti 2OOO žmogų-draugą Baltuose Rū- tik sukis pavergtųjų tautų
— "Gerai, aš kalbėsiu i jus širdimi
Ir
akistatoj, aš jums niekuomet nem
akrų riešutų ūkį.Pasirodė muose.
ratelyje Ir giedok padėkos
luošiu ir, ką dabar sakau — aš ta ir
esąs geru ūkininku, organi
Netolima ateitis parodys, himnus. Kitaip, būsi be duo
vykdysiu".
zatoriumi, nes ūkį sumoder kur naujas prezidentas J. nos, be pastogės arba su
Taip atsakė Jimmy carter rinkimi
niu metu į jo paties pastatyta klau nino ir pakėlė jo vertę Iki Carter veda Ameriką.
šaldytas Sibiro ledynuose,be
ma darbininku, minioms — “Ar pasi2,5 mil. dolerių.
kiek pėdsako, kur žuvęs Ir už
Lietuvių veiksniai,
kėsite manimi”?...
Lalsvojopasaullo lietuviai mūsų tautos, mūsų tėvynės
Kartu J. C. įsitraukė Ir į sąlygos leidžia
stengiasi ką. Šimtai tūkstančių vien
- Darbininku ir kt. neturtuolhtmi
per VLIKą veda kovą dėl ate Itį. L letuvių, gyve na nč lų Georgia valstybės politinį užmegzti geresnes pažintis
nia šaukė: “pasitikim, pasitikim" !
lietuvių ten pakišti po ledy
savo tautos, dėl savo tėvy laisvajame pasaulyje pati gyvenimą, veikdamas demo kaip sa Baltaisiais Rūmais, nais amžinam miegui be
nės likimo Ir jo darbus fi svarbiausia pareiga yra ne kratų partijoje. Porą kartų taip ir sa demokratų partijos
jokio že aklo, kad galima būtų
nansuoja Tautos Fondas.
tik laisvės ir nepriklauso buvo išrinktas tos valstybės viršūnėmis..
surinkt! jų kaulus Ir palai
Svarbesnieji VLIKo dar mybės mintį Išlaikyti gyvą, gubernatoriumi.Čia irgi pa
doti XX amž. žmonių pa Kremliaus karo mašiną
bai yra šie :
bet Ir vesti kovų su mūsų rodė ne mažai sumanumo,
Lietuvioi, nebūkime
pročiais.
kas priešinasi, tas yra su
VLIKas remia tris lietuvių krašto pavergėju.
pasyvūs
ypač mokėjo.patraukti savo
Pasaulinio masto prana naikinamas..
radio programas : Madrido,
Okupuotos Lietuvos spau pusėn negrus, kurių ten yra
šas, rašytojas klasikas A.
Visi lietuviai turi jungtis
Daugelis šių laikų žmonių
Romos Ir Vatikano, kurių doje dažnai puolami VLIKas, labai didelis nuošimtis.
Solženicynas per savo raštus į veiklą Ir kovoti prieš žmo
nesulaikomomis bangomis ALTA,BALFASas. Okupantus
Demokratų partija šluos domisi tik savimi Ir savo įspėja vakarų pasaulį, šauktiesos žodis kasdien skrenda labai pykina veiksnių politi visus J. C. laimėjimus, ga šeimos gyvenimu. Yra Ir samss SOS. Tačiau pasaky gaus Ir tautos pavergimą,
į pavergtą Lietuvą. Laisva nė veikla. Įvairiausiais bū-1 bumas pastebėjo ir esant lietuvių šioje grupėje. Nor ti tiesos nebuvo prileistas už laisvą žodį ir tikėjimą.
Tokių organizacijų lietuviai
radio informacija atitaiso dais jie siekia
nutildyti progai, jį
išstatė 1.97S m. malus žmogus turi viskuo prie didžiosios jėgos, JAV
kompartijos skleidžiamų veiksnius Ir tam skirią di kandidatu į JAV prezidentus, domfeis, kas šiuo metu jo prezidento G. Fordo, kurį turi daug. Kas neturi palin 
kimo ar galimybės įsijungti
melą, žmonės sužino tiesą, deles lėšaš, Jie perša tik
Jimmy Carter suorgant- aplinkoje vyksta. Jis turi su užsienio politikos vairuo
į visuomeninį aktyvų darbą,
sužino kas vyksta laisvaja kultūrinį bendradarbiavimą, savo savo štabą, daugiausia būti gyvas narvelis visos toju H. Kiss Inge r’lu tauta vis
tas
gali aukoti pinigais. Visi
me pasaulyje.
kad per jį plėstų savo pro- iš jaunų veikėjų ir net du jo gyvos žmonijos, juk mirę dėlto Išmetė Iš valstybės val
turime remti galingą gink
VLIKas įvairiomis kalbo gandą ir silpnes nius savi- sūnal padėjo jį populiarinti yra sudeginami į pelenus ar dymo balno.
lą
- spaudą, ypač laikraš
mis leidžia Eltos biulete Įlotų. Tėvynėje tautiečiai po visą kraštą. Be to ir jis užkasami į žemę.
čius.
Ir joks lietuvis neturi
Pavergtos Europos tautos,
K lek vie n as ž mogus, tautos
nius, informuojančius lais sunkiausiose sąlugosa rado pa.t.s važinėjo ir
agitavo
stovėti
nuošaliai.
narys, savo duoklę turi ati jų tarpe Ir lietuvių, visais
vojo pasaulio kraštų vy didžią drąsą Ir Ištvermę ko balsuotojus iž demokratus.
J. Kelmas
riausybes ap ve dabartinę pa voje su pavergėju. Ar mes
Palyginus su kitais kan duoti bendruomenei, kurtai resursais Įjungiamos į
dėlį sovietų okupuotoje Lie laisvėje tinkamai atliekame didatais, J. C. per pirmuo jis priklauso.
Lietuvis savo duoklę turi
tuvoje. Jos laisvės klausi savo pareigą ?
sius rinkimus visur surinko
į
atiduoti
lietuvių tautai, kuri
mas visą laiką yra judina
VLIKas vadovauja ir veda daugiausia balsų. Tad de
labai daurg nukentėjusi
mas Ir visiems gerai žino Lietuvos laisvinimo darbą, mokratų partija ir Išstatėriuo
savo grobuoniškų kai autoritetas būtų išlikęs Iš
mas.
kuriuo didžiuojas’, paverg nominavo jį kandidatu į JAV
zacljų atstovai ar taip pla
VLIKas palaiko nuolatinį tieji tėvynėje, žino sveti pre zldentus. Re spubl ikonai mynų. Per šimtmečius jie kilesniu, jeigu jo šešėlin tesnius visuomenės sluoks
ryšį su viso pasaulio lietu mieji pasaulyje ir pripažįs nominavo G. Fordą, nerimtą lietuvių tautą kryžavojo, iš nebūtų nustumti pasmerktie nius reprezentuojantieji vei
viais per savo Įgaliotinius, ta mūsų tėvynės priešai. tautos prezidentą, pa vaduo- naudojo, O dabar net pasi ji kankinių mirčiai už mūsų kėjai. Priešingai, net spau
o taip pat su kitų pavergtų Tuo labiau tą reikalą su j antį po Watergate bylos ryžę palaipsniui fiziniai ir tautos visokeriopų Ir pilną doje buvo paskelbta, kad,
dvasiniai ją Išnaikinti , su laisvę.
tautų atitinkamomis institu praskime mes, Išeivijos lie išstumtą R. Niksohą.
brolis atvažiuoja į mūsų sprusinti.
Okupacijoj^
tauta
cijomis. VLIKas visur re tuviai. Vasario 16 šventėje
džių pas kaimynus svečiuo
kovoja, nepasiduoda, kaip
mia laisvinimo akciją, vysto atiduokime nuoširdžia tTau
1976 w. lapkričio
tis, bet savų troboje nebuir puoselėja santykius su tos Fondui, mūsų pavergtos 2 dieną, per rinkimus ; V Dovydas prieš G ii įjotą.
Be to, neturėtum^ pa vos., Raminimas visuomenėsdiplomatinėmis atstovybė tėvynės laisvės kovai pa A me r ikos pre z ide ntus , bu vo
Kudirkos pasirodymu Vasa
Kovojantteji reikalingi vl- miršti, kad vyskupui Vati rio 16 proga, buvo jau tris
mis Ir laisvojo pasaulio vy remti, auką.
Išrinktas Jimmy i arte r su
visok&rlopos pagalbos, už kanas yra daug stipresnis ir dešimt les
riausybėmis, kurios nepri
Mūsų aukos Tautos Fon 53 % balsuotojų.
metų
žinomą
efektlnges nls užnugaris, ne pažįsta L lėtuvos okupacijos, dui - VLIKo darbas Tėvynės
Inauguracija
į v yk o taryme, nes jie tenai neturi
praktika,
kad
visuomet
te
gu Išeivija. Pagaliau, turė
Nemažinkime VLIKo dar laisvei.
š.m. sausio 20 d.
Iškil galimybės prie t i prie vakaT
reikia
tik
pasiklausyti
Ir
tume pagalvoti, kaip į lietu
bų, nes kiekvienas jos akci
Tautos Fondo atstovybė mės gražiai praėjo ir nauja rų didžųjų Ir žmoniškumo
būti
paklusniam
ir
dosniam.
vius pažlūrėijoValstybės De jos susiaurinimas būtų prie
Kanadoje
sis prezidentas J. Carter vardan prašyt i pagalbos .Te n
partamentas/nors jis jau tu
šo laimėjimas. Lėšų stoka
rėjo s ąvo paž lūrą/, gavęs re būtiniesiems reikalams pa
zoltuciją su reikalavimu Iš
kenkia mūsų laisvinimo ak
laisvinti kankinį, kuris nėra
Va, tokių Ir panašių rei
cijai ; nutils radio balsai,
net areštuotas. Ar mes ne kalų Iškėlimui, bei asme
apmirs Informacija sveti
same akiname savęs Ir tau- niškumų objektyviam pas lmiesiems, nutruks kontak
1
laisvinimo akcijos ? Ar gakyinul Ir bendrų reikalų
tai su svarbesniais asmeni
mes patys netemdome musų apt: arimui yra
reikalinga
mis. Ką tada kaltinsim?
tautos
tragedijos?Nėra
abe

ukrainiečiai
ėmėsi
Iniciaty

spauda. Spauda turi reikšti
reikalai kartais kiek kitaip
ŽVILGTEREKIM ATGALIOS
Tautos
Fondas kasmet
vos suruošti manifestaciją jonės, kad mes patys daug visuomenės opinijas, bet ne
suprantami,
kaip
supranta
praveda vajų ir prašo savo
sustiprinimui akcijos gelbė prisidedame prie sovietų grupinius pamokslus sakyti.
taut le č lūs savo auk a pare mt i •' Siunčiu Jums trumpai per "establlshmentas", tai jau
jimui
žiauriai kankinamų tvirtinimo, kad Išeivija už Spauda turi būti visuomenės
kovų dėl mūsų tautos, dėl žvelgiantį kultūrinės padė yra tikra kontraversija. Ką
Intrigomis. Tat tik balsas,bet ne atskirų grupių
kalinių
bolševikinėse kon siima
mūsų tėvynės laisvės. Tau ties straipsnį, pailiustruotą gi begalime kalbėti apie
Toronto lietuvių kolonijos krypties veiklai pakeitimą centracijos stovyklose. Ta dar vienas nesąs įpratimas. Interesams ginti advokatas.,
tos 'Fondas prašo iš kiek
proga šalia ukrainiečių Ma-'kuris dar daugiau susilpnina Tokia spauda nebūtų kontravieno tautiečio paaukoti nors gyvenimo epizodais, objek Tuo tarpu visi jau matome
mūsų tautos laisvinimo verslnė, bet priešingai, tei
Vienos dienos uždarbį me tyvioje perspektyvoje. Pa Ir suprantame, kad mūsų rozo ir kitos tautybės pasfstraipsnius buvau tautinis gyvenimas Išeivijo r l nk o po viena savo kanki frontą Ir griauna paskutinius singai suprantanti' savo pa
tuose, tačiau priimama kiek našius
tiltus tautinės bendruome skirtį Ir tvirtai stovinti tau
viena auka. Kartais sve pasiryžęs parašyti Ir apie je eidamas, tikriau sakant, nį. Lietuvių vardu buvo pa
nės vieningumui pasiekti. tinių reikalų sargyboje. Kol
rinktas
vysk.
SI
adite
vič
lūs.
kitas
mūsų
tautinio
gyveni

stumiamas
vienos
krypties
timtaučiai paaukoja mūsų
Kudirkos
Įjungimas į šį ne spauda pūs tą pačią grupi
Jis,
atrodo,
nėra
nei
klek
tautos reikalams. Nebūkime mo sritis. Tačiau Iš anksto keliais, yra įstrigęs labai
susipratimą
buvo apgailėti-, nių interesųapsaugijimo dū
savo tautai blogesni už sve žinau, kad kai kas tiek šia siaurame akligatvyje. Ir ką didesnis kankinys, kaip mū
me, tiek kituose
mano gi mes dėl to darome ? GI, sų broliai ir sesės, gyvenan nas. Kudirka buvolabal rei delę, tol ji neatliks savo už
timtaučius.
straipsniuose
Įžiūrės
nieko nedarome Ir niekas tieji okupuotoje Lietuvoje. kalingas pažadinti visuome duoties ir kartu su lietuvy
Broliai ir sesės paverg
toje tėvynėje sako: ’’Išeivi kontraversiją. GI tikrumoje, nerodo noro ką nors daryti, Abejotinas yra Ir jo areštas, nės daugumų Ir ją grąžinti bės nuosmukiu sunyks, kaip
ja - pavergtųjų pasididžia taip nėra, nes objektyvioje kaip tą padėtį pataisyti. Vis nes kaip skaitėme ”TŽ” į aktyvų tautinį gyvenimą. pavasario sniegas, be ženk
bendrų
relkalij dar te be deklamuojame /tik Nr. 50, 1974 m., jis ne tik Jis yra vienintelis, kuris lo Ir pėdsako. Pats gyveni
vimas Ir viltis". Ar mes vi plotmėje
galėjo tai padaryti. Tačiau mas reikalauja turėti tie
si to p as įsakymo esame ver narpliojimas, palengvina žodžius perstatlnėdaml/ il dalyvavo kan. Stankevičiaus
tai
atlikti jam nebuvo suda sios, bešališkos įlr tvirtos
laidotuvėse.
Kaune,
bet
ten
ti ? Jei šiandien ? bet kuriam tautinius uždavinius kad iš gus posmus apie tėvynės
rytos
tinkamos galimybės. Unijos laikraščio. Ar tai
Ir surastume meilę, bet jos laisvinimo ak atlaikė pirmąsias mišias.
iš mūsų būtų atimta laisvė, spręstume
Jo karštai liepsnojanti tėvy galėjo Ir gali padaryti ’’Ne
pagalvokime,
kokią au bendravimui reikalingus ke ciją tebeblukiname tarpusa Tai argi sąžininga jį statyti
nės meilė Ir jos laisvės ko priklausoma Lietuva", jau
šalia
kankinių
koncentraci

ką duotume ' tuojau pat savo lius. Per trisdešimt su vir vio rietenomis bei nesuslvos
ugnis negalėjo prasi ne man spręsti, bet to nuo
laisvę atgauti. Supraskime šum metų mes esame pratl- ’ pr at i mals . Plaukiojan - jos stovyklose. Nejaugi ne
skverbti
pro paviršium Iš širdžiai linkėčiau, nes mano
pavergtųjų lietuvių kančią Ir narni plaukti pasroviui, kuris tie ji tokios veiklos paviršiu leidimas eiti pareigų prlplaukusių grupinių žmonių Išmone, turi palankiausias 1
sunkią laisvės kovą bei į kartais net perdaug grupi je Ir jiems pataikaujantieji- lygsta dvasinėm Ir fizinėm dangą Į platesnę visuomenę.
sąlygas, neturėdama Izmlnio ’
kančiom
tų
iškiliųjų
tautos
mus sudėtas viltis toje ko niais Interesais yra akme  vis toliau į aki igatvį stumia
Net
į
spaudos
konferenclją
(
globėjo. Tokio veido laik
nuotas. Užtat, pasidairymas tautinį gyve n Imą • Norisi sūnų, kurie dar Iki šiol yra
voje.
Į
sutikimus
Ir
priėmimus
raštis ypatingai sveikinamas
te
bekankinami
koncentraci

Vasario 16-oj i yra lietuvių ar paieškojimas lygesnės priminti tik vieną epizodą.
Toronte
nebuvo
pakviesti
nei
Kanadoje.
‘ ?
jos
stovyklose,
Sibiro
tai

naujo užgimimo šventė. Ta bei bendresnės tautinės tėk- Prieš kurį laiką visame pa
J
J. Karpis
<
į
spaudą
rašantieji,
nei
vi

gose Ir bolševikinio tipo ka
proga visi turime pasiryžti mės, pasidarė kontraversi- saulyje buvo atžymėta žmo
Isllngtos,Ont.
lėjimuose. Tikrai vyskupo suomenininkai, nei organ! aukoti, dirbti ir kovoti už nlu. O kai bendri tautiniai gaus teisės diena. Toronto
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JAUNOSIOS KARTOS ĮSIJUNGIMAS 1 LIETUVOS
LAISVINIMO DARBA
JCRATfc PAŽĖRAITE
Lietuvių jaunuolių. dalyvau
jančių išeivijos veikloje skaičius
nėra didelis. Daugumas nuo Lie
tuvos laisvinimo klausimo atitols
ta. Ko reikia, kad jaunimas pil
nius įsijungtų i Lietuvos laisvi
nimo darbą?

Tai jaunimui geras auklėjimas, pa
,
j t
*- i*.
grįstas
dabartiniais
Lietuvos rei
kalais. Aš manau, kad net lanky
mas atvykusių iš pavergtos Lie
tuvos koncertų ir susipažinimas
su Lietuvos menininkais yra nau
dingi jaunajai kartai. Tai gyva
proga pažinti dabartinius Lietu
vos menininkus. Lietuva darosi
realesnė ir jos problemos pasidaro
jaunuoliui asmeniškai svarbios.
O Lietuvos aplankymas, žinoma,
efektingiausiai įterpia Lietuvą j
išeivijoje augusio jaunuolio gy
venimą.

Pareigus pajautimas
Kad įsijungtų į Lietuvos lais
vinimo darbą, jaunimas pirmiau.sta turi turėti stiprų pareigos
gausmą. Tai yra prigimtinė parei
ga — kas rūpinsis Lietuva, jei ne
mes patys lietuviai? Man atrodo,
kad turėtų būti kreipiama dau
Lietuvos laisvė ir spauda
giau dėmesio namuose, šeštadie
ninėse mokyklose ir organizacijo
Siekiant išmintingiau įsijungti
se. įtikinant jaunimą, kad prigim į Lietuvos laisvinimo darbą, jau
ta pareiga yra Lietuvai reikšmin nimui labai svarbu sekti išeivi
ga ir turi būti atlikta. Mes esame jos lietuvių spaudą. Aš esu paty
Lietuvai reikalingi. Negalime jai
atsukti nugaros, ją pamiršti, pa rusi, kad daugumas jaunimo ne
tik nežino, kas darosi Lietuvoje,
likti brolius ir seses pavergimo
bet ir kas čia tarp lietuvių Ame
skausme.
rikoje.
Net jaunimas, baigiąs ar
Jaunimui, gimusiam ir augu- baigęs universitetus, nežino, apie
šiam kitose aplinkybėse, gyvas
katalikų
ryšys su Lietuva yra svarbus. Per ką rašoma Lietuvių
Bažnyčios
kronikoje,
kurią
dali
tokius ryšius jaunimas asme
mis
beveik
kasdien
spausdino
niškai
pajus Lietuvos reikalų
realumą ir gyvybinį artimu “Draugas”. Kas nuostabiausia —■
mą. Sumažės konfliktas tarp_ nežino kas vyko III Pasaulio Lie
realios gyvenamosios aplinkos ir tuvių Jaunimo kongrese! Apie
K pasakojimų pažintos Lietuvos, tai irgi buvo plačiai rašoma spau
Lietuva turi virsti ne pasaka, o doje. Aiškiai matyti, kad daug
dalimi jo asmens pergyvenimų. jaunimo spaudos neskaito. Tėvai,
Gyvas ryšys gali būti išvystytas o paaugęs pats jaunimas, turėtų
susirašinėjimu
su giminėmis, pasirūpinti užsiprenumeruoti bent
ypač j»u
jaunimu.
Laiškais vieną lietuvių laikraštį. Be to,
galima truputį pažinti gyvenimą yra nemažai gerų žurnalų, ku
Lietuvoje. O nuotraukų pasikei riuose duodama naujų studijų,
timas — tat kaip langas pro pasa opių problemų svarstymų, kaip
kų sienų į tikrovę. Laiškai tuo politinis žurnalas J Laisvę, Met
pačiu duoda Lietuvoje gyvenan menys, Aidai arba anglų kalba
tiems ryšį su modernia vakarie leidžiamas Lituanus ir daugybė
tiška kultūra. Labai pagirt- 'nS kitų. Spaudoje vyresnės kartos
yra LB pastangos įjungti lituanis barniai dėl organizacijų valdymotinių mokyklų mokinius į masi si, nors ir yra svarbūs, jaunimo
nį laiškų rašymą lietuviams PO' nedomina. Gal tai suprantama.
litiniams kaliniams bei siuntinė Bet tik dėl to neskaityti ir nežino
jimą jiems dovanų paketėlius- ti, kas darosi Lietuvoje ar pasau-

ijo politikoje, liečiančioje LietuyTg neatleistinai skandalinga.
Jaunimui svarbu išaugti iš
vaikystės pasakojimų apie tėvy
nės meilę. Pribrendusiam jauni
mui tie pasakojimai pasilieka su
rišti su vaikyste. Jam svarbu in
telektualiai pergalvoti savo ryšį
su Lietuva ir sąmoningai apsi
spręst įgyvendinti jai savo parei
gas. Šiam brendimo procesui lie
tuvių spauda suteikia svarbių
informacijų, idėjų. Kad tik jau
nimas skaitytų!

Man f 'rodo, kad nemažai tei
giamos įtakos padaro vyresnieji,
bekalbėdami, diskutuodami su
bręstančiu jaunimu, lyg su ben
draamžiais, kultūriniais ir peliti
niais klausimais. Tai kitas žinių
pasisėmimo šaltinis.
dalinė
Spaudos neskaitymo
priežastis yra jaunimo šlubavi
mas lietuvių kalboje. Užtat lie
tuvių kalbos kursai yra neapsako
mai svarbūs ir remtini. Inten
syviuose kursuose, kaip Pasaulio
Lietuvių Jaunimo sąjungos ryšių
centro vasarą ruošiamuose li
tuanistinių studijų stovyklose,
jaunimas pagilina kalbos 'mo
jimą, Tad jaunimui būna leng
viau lietuviškais reikalais giliau
infonnuotis ir išsireikšti.

algimanto skiltis
ROMANTIKA IR EGZOTIKA MEKSIKOS ĮLANKOS
SALOSE

Kal Naujųjų Matų pirmojo
sekm?dl3 nlo ankstyvą popu tę riedėjom neįspūdingais
platinės Floridos lygumų
plantals Iš Palm Ba ach į va
karinę pusiasalio dalį - Sa
nibel vardo salon, termo
metras rodė 71 laipsnius ši
lumos Ir autore žirny teko
naudoti šaldymą. Viso labo
tik maždaug pusantro šimto
mylių. Pakely,
abiejuose
kelio pusėse, klek tik akys
užmoto, mylių mylios besltlesla cukrinių Švendrių lau
kai Ir vietomis,jų apdirbimo
įmonės. Artėjant prie Fort
Meyers,
daugėja pakelės
prlskystallų su parduoda
mais pietų vaistais Ir šviažtomls daržovėmis Kainos
visai
neaukštos, visiškai
prieinamos, štai ką reiškia
kai pbrkl tlasial iš auginto
jų rankų. Neperbrangus Ir
skystasis kuras - prlplldome automobilio tanką, mo
kėdami 52 centus už galionų.
Jau Ir Ft.Meyers priemies 
čiai. Sanibel sala dar už 18
mylių.Tačiau kelias į ją ve
dantis Itin puošnus, gražio
mis sodybomis Ir karališkų
palmių alėjomis išdabintas.
Salon Iš žemyno veda Ilgo
kas tiltas, vietomis atslremląs į mažytes snlytes, bet
daugiausiai
pakibęs virš
vandens. Užsimokame 3 dol.
už pervažiavimą.
Sanibel sala,kartu su
siaura vandens sąsmauka,
atskirta Captiva sala /tarp
jų neilgas tiltas/, bent šio
įspūdžių rašytojo
akimis
žvelgiant, viena gražiausių
Floridos vietovių, įvairi sa
vo fauna Ir flora, kartu tel
kianti visus
civilizacijos
privalumus. Žodžiu, dar la
bai daug erdvės, žmogaus
rankų nesugadintų džiunglių,
1977. 11. 2

jokios pramonės, bet pakan
kamai
modernių motelių*,
apsipirkimo centrų, įmant
rių krautuvių, egzotiškų restoranų.
Apslstojoma maždiug sa
los vidury, ant pat jūros
kranto. Platus, lėkštas paplūdymls, tvirtas, nestalglal gilėjantis jūros kran
tas. Sala
pasižymi savo
kriauklėmis. Niekur kitur
tiek daug Ir įvairių nerasi,
kaip Sanibel saloje. Kasmet
kovo mėnesį čia ruošiama
tarptautinio mąsto jūrų
kriauklių mugė. Jos metu
prekiaujama Ir main (kauda
ma, bevelk Iš viso pasaulio
suvažiavus kriauklių eks
pertams Ir tos pramonės,
gal, te Is Inglau, prekybos
atstovams.
Šiaip jau, vieni vasaroto
jai renka kriaukles tiesiai
pakrantėje, kiti
naudoja
kastuvėlius, dar kiti meta
tokius lyg Ir tinklus jūron Ir
tempia atgal kriauklėmis
pasotintą smėlį. Norint ras
ti įdomesnių, vertingesnių Ir
įvairesnių kriauklių, tenka
jų ieškoti atoslūgio metu,
dažniausiai tuoj po vidur
nakčio ar Itin ankstyvą ryt
mečio valandą. Tadi naudo
jami apšvietimui įvairūs ži
bintai. Bevelk pasakiškas
vaizdas sektt pajūry besi
darbuojančius kriauklių mė
gėjus nakties tamsoja. De
šimtys įvairių judančių ži
bintų, jūros Ir ošiančių pal
mių fone, sudaro neužmirš
tamą vaizdi.
Esame Sanibel jau tretįjį
kartą, tad aplinkoje nesijau
ti naujoku. Kiekvieną sykį
būtinai aplankome čia esan
čius gamtos draustinius su
paukščių stebėjimo bokštais,
specialiais priėjimais pelkių

to, per kongresus ar suvažiavimus vių kalba. Bręstantis jaunimas
vadovai susitinka iš {vairių vie- lietuvišką identitetą lengviau pa
lovių ir užmezga ryšius. Jie ne sisavina, kai jis randa tą identitesijaučia daugiau vieniši, o randa tą savo lygiamečių draugų tarbendraminčių. aktyvistų, orga- pe. Be to, skautai savo veiklos sisnizatorių. Jie pasikeičia minti- temoj'e (skiltimis) paruošia prak
mis, idėjomis, vienas kitą paska- tiška! patyrusius jaunimo vadotina. Per ryšius sudaro informa- vus. Visas jaunimas turi progos
cijos tinklą, kuriuo galima pa organizaciniame vadovavime iš
skleisti greitą informaciją apie sivystyti pagal savo sugebėjimus.
įvykius bei duoti nurodymus, kas Tad praktiškiems darbams atyra būtina greitu laiku padarui. likti skautai yra išauklėję nemaTokio draugystės tinklo ir telefo- ža jaunimo. Tačiau ligi šiol, ma
nų dėka Los Angeles jaunimas no nuomone, skautai nepakankaskubią tnai dėmesio kreipė į gilesnę liesugebėio suorganizuoti
reakciją Simo Kudirkos, Simokai- tuvišką problematiką. Los An
Praktiška veikla
čių, “Amerikos Balso” radijo ir gėlės skautai, tai supratę, praeiSvarbu ne tik minėtas auklėji kitais reikalais. Reikalui esant, tais metais rengė jaunimo simpomas, bet ir praktiškas įsijungi tinkamai informuoti vadovai gali ziumus, kuriuose dalyvavo visas
mas į veiklą. Jaunimas lengvai Uždegti .daugumą jaunimo greitai skautų jaunimas. Salia skautiškų
sugeba rašyti laiškus įtakingiems akcijai.
temų buvo gvildenamos ir benasmenims. Tai buvo įrodyta jau
Jauniems veikėjams pilniau įsi- arinės: ”Ar
, skautai savo tariamą
kelis kartus Los Angeles. Paskuti jungti į Lietuvos laisvinimo dar- troškimą Lietuvai laisvės pilnai
nį kartą jaunimas parašė gausybę bą yra naudinga pažinti kreipi įgyvendina” ir pan. Simpoziu
laiškų ryšium su galimu Ame mosi formas ir būdus.
muose įvadines mintis pristatė
rikos Balso lietuvių kalba trans
pats jaunimas ir diskusijose ak
liacijų nutraukimu ir susilaukė
tyviai dalyvavo visas jaunimas.
akcijos pasisekimo. Nors ne visi
Aušros Mačiulaitytės - Zerr Simpoziumai buvo jaunimo pri
iš karto noriai sutiko prisidėti, bet paruošta pavyzdinė
medžiagd, imti su entuziazmu, pageidau
įtikinus reikalo svarbumu ir jų kontaktuoti įvairius amerikiečius, jant jų dažniau.
pagalbos reikšme, nemaža jauni yra tam reikalui naudinga. Be to,
Užtat šįmet vė] planuojamos
mo prisidėjo. Pavieniui mažai jau jaunimui reikia gyvos praktikos,
nimo imtųsi iniciatyvos kokį dar Tad eidami į pasitarimus su įta studijų dienos, simpoziumai ir
bą atlikti. Jį uždegti ir suorgan- kingais amerikiečiais, vyresnieji debatai. Bus gvildenamos te
zuo'i akcijai reikia gerų tos pa į delegacijas turėtų įsijungti ir mos: “Jaunimo kongreso rezulta
čios kartos vadovų. Nors vado jaunimo atstovus, kurie pasimo tai ir jų reikšmė”, “Minėjimai i jų reikšmė tautinės dvasios išvai, reikalui esant, kartais patys kytų ir įgytų patyrimo.
‘Man
Jį " gerai
lų pažįstama skautų laikyme
ir .jų trūkumai
atsiranda, bet jų
išugdymui
.
. .
. ” ir. pan.
.
daug pasitarnauja jaunimo kon organizacija. Ji prisideda prie jau- Sle simpoziumai įpratina jauni
gresai ir kiti jaunimo suvažiavi nimo auklėjimo ir lietuvybės išmą samprotauti opiais klausimais.
samai bei stovyklos. Besiruošda -laikvmosavo ideologija ir pro. Jaunimui duodama proga
varankikškus
svarstymus
išaugti
mas tokiom didesnėms funkei- gramomis, kurios pristato lietuvių
joms, jaunimas įsigyja vadovavi tautos kultūrą, istoriją ir proble- iš vaikystės pamokymų. Skautų
nio patyrimo didesniu mastu. Be mos. Viskas yra pravedama lietu- jaunimui tokios studijų , dienos
. tneš daug naudos. Jaunimas lie
tuviškais reikalais bus daugiau
susipratęs ir bus pajėgesnis įsi
jungti i Lietuvos laisvinimo dar
bus.
{
Aplamai jaunimui reikia dau
giai pasitikėti ir nebijoti jam at
skleisti okupuotos Lietuvos gyve
nimo tikrovės. Jaunimui tėvų at
siminimai ir pergyvenimai yra
praeitis. Gilus įžvelgimas į šian
dieninį tautos pavergimą yra
jiems aktualesnis ir naudinges
nis. O kad/ laisvinimo darbuose
jis geriau reikštųsi, reikia nebi
joti jaunimą įtraukti į išeivijos
lietuvių organizacijų
organus,
kaip Bendruomenę, Altą ar' Vil
ką. Asmeniški pergyvenimai konlaisvinimo darbuose it- ‘
garniui išugdys juos į tikrus kovo
tojus dėl Lietuvos laisvės.
Kad jaunimas dabartiniais rei
kalais geriau orientuotųsi, būtų
naudinga lituanistinėse mokyk
lose ar jaunimo suvažiavimuose
pravesti seminarus jaunimui su
pažindinti S" Lietuvoje esančia
politine struktūra, organizacijų
mis, mokslu, literatūra, menu ir
muzika. Reikia pasitikėti jaunimo
Įžvalgumu. Turėdamas progos
paanalizuoti, kas dabar daroma
Lietuvoje ir kodėl, jaunimas ge
riau įsisąmonins Lietuvos paver
gimą ir to pavergimo realybę.

(MŪsų Lietuva“ — 1976.IX.30)

lė Ir gyvenimo kryžius .
Kalėdinėms glasmėms ’nu
tilus, dar Ugnį šnekuCluotasi, džiaugiantis, kad mūsų
seni papročiai yra gyvi (r
|
ĮSPŪDINGOS LIETUVIU KŪČIOS VENEZUELOJE f.
kad atrandam?, būdų šias
tradicijas naujai Įprasmin
paskaitė
Aldonos ti. Vienas lietuvis veikėjas
gUumon, o dabar jau Ir pra
Po dvidešimties metų Ve- kalba
vestu vienos krypties 5 my nezuelos lietuviai vėl turėjo D s mbravienės paruoštą pastebėjo, kad Sį vakarą su
lių Ilgio lauko keliu autove- bendras Kūčias, kurios liks straipsnį apie lietuviškus tiko žmonių, kurių Ištisus
žlmams, kuris vingiuoja pa šviesus Ir neišdildomas pri Kūčių papročius Ir Išklausė metus lietuvių tarpe nebuvo
čių džiunglių viduriu. Visur siminimas. Praeityje dau Vn Dyck Kalėdų dramą : matęs. Ir jam tai esančios
nesuskaitoma daugybė įvai geliui lietuvių, ypač vien "Ketvirtasis Išminčius”. tikros Kalėdos.
rių .ypač, vandens paukščių. gungiams Ir šeimoms be Toji programa buvo kelis
Aleksandra Valslūnlanė
Pasitaiko vienas kitas aliga valkų Ir giminių, Kalėdų kartus
transliuojam^ per
FILOSOFAS E. KANTAS
torius, stirna, zuikis, au laikotarpis nešdavo ne tik Amerikos Balsą Ir Vatikano
dinė. O didieji geltonieji pe džiaugsmo, bet Ir liūdesio. radio stotį į pavergtą Lie
Įrodinėti, kad filosofas tmsnuelis Kantas yra lietuvių kilmės,
likanai, nesivaržydami mūsų, Šiais metais visi tautiečiai tuvą. Likęs laikas buvo už
šiandien niekas rimtai nebemėgis m Igo že my n va nde n lu, me - rinkosi šventojo vakaro ra pildytas kalėdinėmis gies
na. Pripažįstama tik, kad Kanto
protėviai gyveno Klaipėdos krai
džlodaml paviršiuje plau mybei savon bendruomenės mėmis Tš viso pasaulio.
te, palaikė ryšius su lietuviais.
kiančias žuvis.
Bernelių Mišios buvo taip
Yra Žinoma, kad E. Kanto tėvas,
šelmon.
senelis ir prosenelis dar mokėję
Be va Ik kiekvieną rytmetį
pat
labai
įspūdingos,
nes
jas
Ir šį kartą Kūčių mintį
kalbėti lietuviškai. Taigi Kanto
Ir vakarop, visai netoli kran
įgyvendino dr. Vytautas giedodami įsijungė me į mag
giminės žmonės galėjo mokėti
lietuviškai, bent suprasti. Todėl
to, jūroje stebėjome bežai Dambravt, kurio rezidenci netofono juostelėse įrašytas
žymusis filosofas sutiko parašyti
džiančių, Išdykaujančių del joje ir buvo suruoštos be nd- Kauno Įgulos Bažnyčios Ir
prakalbų
Kristijono
Milkaus
finų virtines, nardančias t rp rosKūčios. Vidurnaktį atlai MemmlTgeno lietuvių chorų
(Christian
Gottlieb
Mielcke)
1800 m. sudarytam lietuvių—vo
neaukštų bangų, šokinėjan kytos Iškilmingos Bernelių įgle dot as kalėdines giesmes.
kiečių ir vokiečių—lietuvių kal
čių blizgančiame vandens Mišios, kuriose dalyvavo Ir kaip su Gloria visas
bų žodynui. Prakalboje jis pabiėžia, kad „Prūsų lietuvis pagal
paviršiuje.
virš 60 tautiečių. Ponioms ka mbu r ys s ui visk ėjo š vle savo charakterio savybes yra tik
Katalikų šv. Izabelės var Klovienei Ir V.alslūnlenei somls, taip pamokslo metu
rai vertas, kad jo kalba, puiki la
vinimo priemonė, būtų išlaikoma
do bažnyčios šventoriuje, teko valgių organizavimas Ir šviesos geso Ir mlrgant gel
ir Išsaugojama t.ek mokyklos,
kuris šllajasl džiunglių Ir paruošimo darbai, o jaunimo tonom, žaliom Ir raudonom
tiek bažnyčios reikalams". Kiek
vienas sakinys, kiekviena jo pa
pelkių kalmlnystėje, dienos pirmininkas Aras Mažeika žvakutėm, buvo vėl Ispa
rašytos Prakalbos eilutė parodo
iretu matėme saulės atokai atvežė šieno, jį paklojo ant niškai Išklausyta kalėdinė
E. Kanto pagarbų lietuvių kalbai.
E. Kanto prosenelis Richardas
toje besišildantį kokių 7 pė Ugo, per du s ai tonus nusl- Sibiro maldaknygės Istorija,
Kantas apie 1667 m. turėjo vieš
dų Agio aligatorių Ir kitą ra tlesuslo stalo Ir jį padengė kuri radio pasaulyje yra pa
buti Verdalnėje, prie pat Šilutės.
Jo sūnus Hansas išmoko balniaus
miai panėrusį, tik snukį Iš baltomis staltiesėmis. Ant garsėjusi Ir plačiai žinoma
amato, išlaikė tam tikrus egzami
nus ir apsigyvena Klaipėdoje,
vandens Išklšusį jo draugą stalo buvo padėtos pašven kiekvienoje Pietų Amerikos
buvusiame Fridricho priemiesty
ar draugę.
je (| rytus nuo dabartinių D. Van
tintos plotkelės Ir dvylika šalyje. įspūdis matų-ma
dens — Pergalės — Biliūno gat
Turbūt, niekur nevalgėme tradicinių Kūčių vakaro val tams .
vių linijos). Čia jis buvo priim
skanesnių jūrų žuvų patieka gių.
Religiniame programos
tas j balnių cechų. Hansui Kan
tui. tur būt, neblogai sekėsi, nes
lų, kaip vietos restoranuo
Kūčios buvo pradėtos cho įvade klebonas s ak ė, kad kaip
jau 1693 m. jis nusipirko dvareli
Muitininkuose Tačiau ūkyje su
se* O rūkyta žuvis buvo tik ro įgledota giesme ’’Išleiski Juozapas Ir Marija, šią nak
maniai tvarkytis jis. buvęs amaru skanėstu. Maloniu suta Rasą” Ir malda.Po stalo pa tį Venezuelos lietuviai su
tlninkas, matyt, nesugebėjo, pa
galiau dar slėgė neišmokėtos
pimu, ankstyvą vakarą buvo laiminimo buvo pasidalinta rado kelią į šią užeigą, kaip
skolos, ir Jis. pardavęs dvareli,
persikėlė | Tilžę.
pilna mėnesiena, tokia švie plotkelėmis, linkint tarpu piemenys, Jie atsekė žvaigž
Hanso sūnus, gerbdamas šei
si, tokia plati, kad pasi savio meilės brolybėje. Šias
dę pagarbinti Jėzų kalėdinė
mos tradicijų, taip pat pasirinko
balniaus amatų. įsigijęs meistro
vaikščiojimai jūros pakran apeigas atliko klebonas kun. je vidurnakčio Mišių aukoje
vardų, jis apsigyveno Karaliau
Ir,
kaip
trys
Išminčiai,
sute nepaprastai paįvairino Antanas Perkamas. Kūčių
čiuje. Čia 1724 m. balandžio mėn.
22 d. gimė Emanuelis Kantas,
vlsas mūsų praleistas die- vakarą jaunimo atstovė Vle- dėjo savo dovanas, kurios
naujosios racionalistinės filosofijos sistemos pagrindėjas.
nas Sanibel.
_glnlja Ignatavlčlutė Ispanų _ yra darbas, tarpusavio mel3 p si.
1976 metų vasaros lituanistikos kursų, dalyviai su dėstytojais ir svečiais., sėdi iš kairės: prof. dr. KU.uas.
PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys, dr. Ilona Maziliauskiene, kun. J. Vaišnys.SJ, prof, d r. Rimvydas
Šilbajoris ir prof. dr. Benediktas Mačiuika. Už sėdinčiu stovi PLB garbės pirm. Stasys Barzdukas ir kt.
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PUSLAPIS
VERTINGAS LEIDINYS ANGLIŠKAI

LPXf leisti sudarytas fondas , D? ugi aus la paliečiam?. prakkurlo pirmininku yramed. tlnė pusė, kuri paalškl įama
dr.A. Pace vlčlus, Iždininkas daugeliu Iliustracijų.
Rankrašti peržlūrėjolalvų
H. Stepaltls Ir sekretorė E .
stat. Inž.L. Balsys, jūrų kpt •
Namlklenė.
Knygą
paruošė
Bruno dr.P.A. Mažeika, jūrų kpt.
STUNDŽIA, einąs Vandens A. Urbells, buriuotojai S.
Kvallteto Inspektoriaus pa Makareylčlus, H. Stepaltls ,
relgas Aplinkos Ministerijo  L. Strlplnls Ir V. Ve ickevlČlus. Viršelis Ir meninė
je, Ontario .
Knyga numatoma Išleisti priežiūra daQ. M. Slapšlo.
dar šiais metais.
Jūrininkystės
Knygos
Jūrinės literatūros, yp?č Fondas kviečia Jus talkon .
technikinės, lietuvių kalboje Rėmėjais gali būtlpaaukoję
bevr.-tk nėra. Lietuvoje tik $ 20, o leidėjais $1OO ar
būrluotojal
porą
leidinių daugiau.Knygos prenumera
(atspausdino. Šiaip laivybo ta $4.50. Gautas pelnas
je, jūrininkystėje vartojama skiriamas jūrų skautų veik
lai paremti Ir Lietuvių Fon
j rusų kalba.
Pirmojo, už Lietuvos ri dui. Leidi nys būtų autoriaus,
bų, leidinio BURIAVIMAS IR talkininkų, rėmėjų Ir leidėjų
-JŪRININKYSTĖ, atspausto įnašas į negausių lietuviškų
1952 m. Jau reikia paieškoti. jūrinių leidinių eilę. Pini
prašome
Nuo tolalko kai kas pasikei gus, ar čekius
tė. Laivų statyboje pradėta s įlįsti Iždininkui.
vartoti naujos medžiagos,
JŪRININKYSTĖS KNYGOS
pakeistos tarptautinės kelio
taisyklės, papildyti reikala
FONDO ĮGALIOTINIAI
vimai navigacinėm? švie Chicago - E . Venglanskas,
soms, patobulėjo elektroni 3931 TalmanAve., Chicago
III, 60632
kos įrengimai.
Cleveland
- V.Petūkauskas ,
Ankščiau minėto vadovėlio
i autoriaus Bruno Stundžios 17908 Ingleside; Rd, Cleve
• 'paruoštas naujas leidinys land, Ohio, 44119
c BURĖS IR VARIKLIAI talko- Los, Angeles - V. Zelenls ,
» tanas burinės Ir motorinės 19419 Lanark St., Reseda ,
valties, nedidelės jachtos, Callf., 91335
mažo kelioninio motorlaivio Nev York - G. Daunienė, 18
Ced;tr St., Syosset, L. I.,
jūreiviams, jūrų skautams
Jūrų šauliams, žvojams Ir Ney York, 11791
visiems, kurie domis blai PlrmlųĮnkag- dr.A.PącevIčlus,2299 Dundas St.,West,
vais Ir jūrininkyste.
Knygoje yra skyriai apie Toronto, Ont.MBR 1X7
laivus, burlavlmą.vartkltus, Iždininkas - H. Stepaltls, 21
Ir jų priežiūrą,slidinėjimą Cosmo Rd. , Toronto, Ont.
ant vandens, valčių perveži M8X 1Z3
mą ant prlnkabų, jūrinin Sekretorė - E. Namlklenė,
kystę, Ir nemažas skyrliB 302 Wright A ve., T oronto.
apie pakrančių, astronominę Ont.M6R 1L9

-«jh
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Šlame leidinyje rasime nepaprastai
vertingų
mokslinių straipsnių, apžvelgiančių Mažosios Lietu vos Istorines tarptautines sutartis. 700 metų bėgyje .
Aptariami 5 pagrindiniai laikot nrplil;
1. Teutonų Ordine atvykimas Ir Senosios Prūsijos už
kariavimas /1228 - 1283/
2. Ordine Karo Žygiai prieš Lietuvą Ir Lletuvą-Lenklją /1283-1422/
3. Stabll(žavimasis Ir Vokietijos įtakos įaugimas po
Lenkijos domlnacljos /1422-1919/
4. Vokietijos Įtakos silpnėjimas po I-jo Pas.Karo
/1919-193 9/
5. Vokietijos sužlugimas po II-jo Pas.Karo/1939-45/

LITHUANIA MINOR
STUDIA LITUANICA III
In the aftermath of World War II the political status
of Eastern Europe has undergone a profound change and
with it the way of life of its peoples. The area most radically
affected by the war and the decisions of the war allies —
Great Britain, the United States and the Soviet Union —
is the northern part of the former province of East Prussia.
One area of East Prussia is known as Lithuania Minor
or Prussian Lithuania. Although her history and ethnog
raphy is rich in material of interest to scientists in many
fields, little is known about Lithuania Minor’s past and

Pauliaus RŪTENIO parašytas veikalas MONIKA Iš vyda sc'iią Australijoje 1976 m.lapkrlčlo 28 d. ,Syd ne y Lietuvių Klube. Veikalą pastatė ATŽALOS Teat
ras.
M®n(ka - lietuvaitė, Ištekėjusi už svetimšalio. Jo
nas Rup Ika, buvęs jos sužadėtinis, neduoda jai ra mybės: sako, negalĮs be jos gyventi Ir trokštąs
jos
lietuviškos širdies. Monika siūlo jam pinigų Ir prašo
j| Išvažiuoti | kitą miestą. Ilgainiui- viskas pasibai
gia geral-Jonas niekur nevažiuoja ’.
Tai trijų veiksmų rimta komedija, gerai priimta apla 300 susirinkusiųjų Ir entuziastingai įvertinta.
V. Vilkaičio nuotraukos Iš MONIKA —>

l'n

Straipsniai paruošti mūsų žinovų: Joao A. St įkilo
rlaus, Povilo Rėklaičio, Algirdo Budrccklo, Jurgio
Gimbuto, Viliaus Pėteralčlo. Knyga nepagaili puikių
senų nuotraukų Ir žemėlapių. Išleido Martin Brakas,
1976 m.New Yorke.

Vlasovo armiją Ir kazokus. Tuo jie parodė, kad vakarie
čiai moralės atžvilgiu stovi ne aukščiau už bolševikus.
Vienas ukrainietis, buvęs bolševikų armijos karys.,pasa
kė, kad jei ne amerikiečiai Ir anglai, bolševikai
talkos
sutarti būtų pasirašę už Uralo.
Pasibaigus karui, vakaris člalgall ėjosi,kad draugavo
su laukinlškos nuotaikos bolševikais. O W. Churchill net
pasakė: "Pnskerdėm.tlk ne tą kiaulę".
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people to the English-speaking public. The reason: a scarcity
of publications in the English language.
In an attempt to narrow this gap and to enable the
English-speaking public to acquaint itself with the extent
and meaning of the post-war changes of the area, the
Lithuanian Research Institute, Inc., has published a collec
tion of six scientific studies: Studia Lituanica III. A CoUection of Studies on Her History and Ethnography, edited by
M. Brakas (304 pages, 59 maps and illustrations). The
studies deal with: Lithuania Minor’s history as shaped by
international treaties through seven hundred years; the
attention the former Kingdom of Prussia paid to the area’s
ethnography by using the name “Kleinlitauen” (“Lithuania
Minor”) in its cartography and by promulgating its decrees
and proclamations in the Lithuanian language; the treat
ment and life of the Lithuanian soldiery in the 18th century
Prussian Army; the grave markers of Lithuania Minor as
a characteristic expression of her folklore; and the area’s
toponymy as affected by Germanization and Russlanization
in this century. Four of the studies are written in English,
while one (on the area’s cartography) is written in German
and another (on its toponymy) in Lithuanian, summaries
of which convey their content in English.
All of these studies, written by Lithuanian scientists
competent in their field, are original and deal with source
material which has never before been analyzed in detail
or revealed to the English-speaking public. They contain
material of interest not only to the scientist — particularly
the historian, sociologist, ethnographer, cartographer or
political scientist — but also to the general reader. The
volume is therefore recommended as a valuable addition
to any public or private library collecting factual material
on Eastern Europe’s past and present.
Available at the book’s printer, the Lithuanian Ency
clopedia Press, Inc., 395 W. Broadway, South Boston, Mass.
02127. Price $15.00.

/

PA T R ĮJOTI NIS KARAS
/ SOVIETŲ VERSIJA.Paruošė J. J. /

/tęs I n y s /

» Bolševikai " Išlaisvino ” Ir Bulgariją, nors Bulgarlc ja prieš bolševikus Ir nekariavo. Bolševikai Į Bulgariją
I žengė 19 44 m. rugsėjo 8 d., o bolševikų laivynas užėmė
Bulgarijos uostus: Var ią Ir Burgą. Tuojau Ir Bulgarija
savo armiją turėjo siųsti prieš vokiečius.
Užimtuose
kraštuose bolševikai rnnblllzaclją vykdė greičiau,negu sa
vame krašte.
Bolševikai rašo, kad, kai tik jų armijos Įžygiuoja Į
kur| kraštą, tenai vyksta komunistų sukilimas. Tokių su
kilimų nebuvo Vakarų Europoje,kur nebuvo bolševikų. Gal
keisčiausia, kad prieš vokiečius sukilo Ir slovakai ,kurių
■i valstybę vokiečiai pa dūrė nepriklausomą nuo Čekijos.
Čekoslovakijos raudonajam korput,kurio užuomazga
buvo Rusijoje, 1942 m. vadovavo gen. L. Svoboda, vėliau
-tapęs komunistinės Čekoslovakijos prezlde ntu. Čekoslo vuklją bolševikai "laisvino” tris kartus; 1945,1948 Ir 1968
metais, nes čekoslovakal nemėgo "Išlaisvintojų” rusų.
Vengriją bolševikai taip pat "Išlaisvino" du kartu:
1945 Ir 1956 matais.
Italijos Išlaisvinti bolševikai neturėjo progos, nes te
nai prieš vokiečius kariavo amerikiečiai Ir anglai. Bet ,
JAV generolas Clark,kuris vadovavo Italijos frontui, sa
ko, kad Italijos vietovėse, kurios buvo atimtos Iš vokle člų, bolševikai organizavo komunistų partijas.
Bolševikai Išvadavo Ir aAustrlją, Ir sakėsi
atvežę
Austrijai duonos, bet tikrumoje jie plėšė tą kraštą.
Jie
ftšplėšė Austlrjos visus bankus Ir tuos pinigus "paskolino’
Austrijos vyriausybei. Austrijos vyriausybė norėjo tą
"skolą" grąžinti, bet bolševikai jos neėmė. Kai Austrija
Išleido naujus pinigus- šilingus, bolševikai pareikalavo
grąžinti "sko’ą". Tik sąjungininkų Įsikišimas nuo tokios
žultkystės sulaikė.
Bolševikai nekalba apie Rytprūsių Išlaisvinimą, nors
dalį Jų pasigrobė sau. 1945 m. vasario mėnesi buvo per4 psl.

tvarkyta bolševikų vyr. vadovybė: Vyr.Karo vadas Ir ka
ro mtnlsterls - J.Stalln , jo padėjėjai maršalai A.Žukov,
A.VnsUevsky Ir N. Bulganin. Vyr. štabo blršlnlnkas-gem.
A. Antanov,. vyr.laivyno vadas Ir polltriikas -adm.N.Ku2bnetsov /363/.

Bolševikų moralė
Bolševikai akcentuoja, kad jų kariai buvo labai nar sūs, užsidegę kompartijos dvasia Iki širdies gelmlų.Talp
sako tik propagandininkai, kurių karo metu bolševikų ka
riuomenėj?: buvo 3 mil. Jis kariavo ne ginklu, o liežuviu.
Jie patikrino kiekvieno kareivio aps įkas Imą. Išeitų, kad
bolševikų kareivis nebuvo pajėgus be polltruko Išsikasti If
paprasčiausią apkasą.
Polltrūkal, rašytojai, poetai savo darbais kėlė be1 ševlkų karių nuotaiką. Rašytojas Uja E lire ngurg patarė
Stalinui,kad, kai bolševikų armija Įsiverš Į Vokietiją,kad
būtų Išprievartautos visos vokiečių moterys Ir margaitės
nuo 12 Iki 60 metų amžiaus. Stalinas su tue sutiko. Bolše
vikai prievartavo moteris Ir mergaites ne tik Vokietijoje,
bet Ir kituose užimtuose kraštuose. Vienas bolševikų ge
nerolas Čekoslovakijoje pareikalavo, kad jam būtų prista
tyta 14-os m?tų margaitė jo asm?nlšklems patarnavimam?
Jis neklausė jos tautybės. Apie tą bolševikų barbariškumą
yra daug kur aprašyta, bet jų neparašytų liko gal per 95%.
Tokią moralę bolševikams Įdiegia Iki širdies gelmių kom
partiją, kurią sukombinavo Leninas.

Karo pabaiga Europoje
Karas Europoje pasibaigė su Berlyno užėmimu. Ka
dangi Berlynas buvo numatytas laikyti bolševikų zonoje ,
todėl bolševikai JĮ Ir užėmė. Nors bolševikai sako,kad Ir
vakariečiai norėjo užimti Berlyną, tik jie nepajėgė/375/.
Berlyną Ir aplinką bolševikai puolė su trimis armijų gru
pėmis - apie 3 mil.karių, 42 patrankų, 6250 tankų, 7500
kavos lėktuvų /keturi oro laivynai: 2, 4, 16 Ir 18/. O Ber
lyną gynė 200. OOO karių. Po Berlyno užėmimo bolševi
kai paėmė 480. OOO belaisvių, 1500 tankų, 4. 500 lėktuvų
/?/ Ir 8.600 patrankų /385/. Sako, kad Ir bolševikai čia
nustojo per 300.000 karių, žuvusių Ir sužeistų.
Taip
pat nustojo 2.156 tankų, 1220 patrankų Ir 527 lėktuvų. Ber
lynas kapituliavo 1945 m. gegužės mėa. 2 d. Likusią Berly
no dal| bolševikai užėmė be kovos.
Knygos
vertė
Nors bolševikai didžiuojasi vokiečių nugalėjimu, bet
Knyga
Išleista
gražiai, 468puslapių su daugybe kari
Jie kovojo tik prlaš dal| vokiačlų pajėgų Ir a atstovaudami
nių
davinių,
kuriais
ne visada galima pasitikėti. Knyga l200,000.000 gyventojų kraštą. Kas charakteringiausia,
llustruota nuotraukomis Ir paveikslais. Nuotraukose pa kad tie nugalėtojai- bolševikų kariai- nebenorėjo grįžti |
rodyti nuskarę Rusijos gyventojai ir Išpurtę polltrūkal. P ir
savo kraštą, kur juos Iškilmingai sutiktų. Juos teko | sa
padaryti dailininkų pagal kompartijos užsaky
vo kraštus deportuoti, nes jie laslval Iš Vokietijos važiuo veikslai
mą.
Kai
kurie
jų labai keisti. Viename leitenantas su ap
ti nenorėjo. Dalis jų civiliais drabužiais pateko | Vakarus
dovanotais ženklais- blėkolėmls. Jis naiviai ranka spau Ir atvyko šiapus Atlanto.
džla
tuos "ordlms". Argi bolševikų karininkai visi tokte
Patys bolševikai pastebi,kad vokiečiai norėjo pasira
naivūs?
Kitame paveiksle kareivis ant rankų laiko savo 2
šyti besąlyginę kapituliaciją tik prieš Vakarus. Bet ame
m?'- ų sūneli, o tas laiko Iškėlęs kumštĮ. Ir čia parodytas
rikiečiai Ir anglai privertė juos tokią pat kapituliaciją pa
bolševikinis
nenormalumas.
sirašyti Ir su bolševikais. Amerikiečiai Lr anglai, vykdy
/bus daugiau/
dami bolševikų reikalavimą, atidavė bolševikams
gen.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TĖVU ZEMEJE LIETUVOJE
("Nemuno Krašto korespondentės Nijolės Logmininės pasikalbėjimas su Skirmante
Kondratiene ir atpasakotas pašnekesys bostoniškių ~ lituanistiniu kursų dalyviųVilniuje)
AUSYSE DAR TEBESKAMBA TIE JAUNI
LINSMI BALSAI, POKALBIŲ NUOSTRUPOS.
DVI SAVAITES VIEŠĖJO LIETUVOJE JAUNIE
JI BOSTONO LIETUVIAI, ATVYKĘ SUSIPA
ŽINTI SU TĖVŲ ŽEME. AR NE NUSIBODO
KELIONĖ? KAIP PATIKO TĖVŲ ŽEMĖ? KO
KIUS ĮSPŪDŽIUS JIE IŠSIVEŽĖ?
/

LINA: — Dvi savaitės prabėgo kaip viena die
na! Mano tėvai sakė, kad Lietuvoje labai gra
žu, bet aš netikėjau. Dabar aš pamačiau, kad
iš tikrųjų taip!
DANGUOLĘ: — Labai graži gamta! Bet aš ne
tikėjau, kad čia tiek daug mašinų!
DALIA: — Aš taip pat nemaniau!
RIMAS: — Man geriausiai patiko Trakai!

C. Lietuvoje, prie istorijos paminklų. Bostoniečiai Ondinė Llzdenis, Rimantas Austras, Antanas Kulbis.

SAULIUS: — Mes būtinai atvažiuosim!
— Kelionei reikia daug pinigų!
— Kai patys užsidirbsimi
Amerikoj aš mačiau tik reprodukcijas. Dabar
aš žinau, kad jos neparodo viso Čiurlionio pa
veikslų grožio. Negalima parodyti tokių mažų
spalvos skirtumų.
— O Vilniaus senamiestis! Mes jį išvaikščio
jom, kaip savo namus.
LINA: — Per vienq dienq aš buvau trijuose
restoranuose: „Medininkuose", „Lokyje“ ir...
— Ar su tuo berniuku iš Čiurlionio mokyklos?
— Taip
— Ciurlioniečiai mus pakvietė į mokyklos iš
leistuves!
— Mes buvome jų koncerte!
— Man labai patiko baletas „Eglė žalčių ka
ralienė“!
— Kaip tu jautiesi, Audrone?

ANITA: — Ir Palanga! Tik pagalvokit — aš bu
vau Palangoje.. .
— Mes maudėmės Baltijos jūroje!
— Ir Gintaro muziejus labai patiko!
SKIRMANTĖ: — Aš nebuvau mačiusi Žemaiti
jos. Nemaniau, kad ji tokia graži.
— Labai smagu buvo Sakiuose.
— Arista, o kaip tu maudeis Nemune?
— Labai šiltas vanduo! Daug šiltesnis, negu
Jūroj.
— Labq dienq, Tomai! Kalbėk lietuviškai.
ANITA: — O kai aš parvažiuosiu ir pasakysiu,
kad kolūkyje melžiau karves!
— Tu nemokėjai!
— Bet jie čia taip pat nemoka!
— Taip! Tos mergaitės iš kolūkio irgi nemoka
melžti!
— Jie visi mašinomis melžia!
DANGUOLĖ: — Aš manau, kad mes dar čia

O čia jau kitas jaunų išeivių būrelis, viešėjęs sovietinėje Lietuvoje. Tai lituanistikos kursų dalyviai
svečiuojasi Rašytojų sqjungoje. Jiems pasakoja dramaturgas Kazys Saja.

ĮVAIRENYBĖS
TOTORIŲ PALIKUONYS BALSTOGĖJE
(Potomkowie Totorow w Biolostockhn)

šynuose Ir Bokonlkuose , nedideliuose kaimuose Baltastogės apylinkėse, kuri dau
giausia įsikišusi į šiaurę,
randasi daugiausiai susibū
rusių musulmonų bazė, kuri
tankiai ištariama bei vadi
nama "Oaze Islamų". Toje
bazėje gyvena protėviai len-

Ne didelis tiltelis, sniegu
padengta žemė, du Žilvyčių
krūmai stovi prie kelio.Kar
tais zuikelis /kiškelis/pra
bėga
demakracljos linija
/L lėtu vos -Le ak Ij os /. Vle noje pusėje stovi 1965-jl,ki
toje - 1343- ji. / Kas riša
su 1965-taIs ? B.N./. Kru-

JEIGU

GERI

BET JEIGU
NAIKINTI

IR

GALI

GERI IR

TAVE

-

GERTI

MATAI,

PATJ, TAVO

IR

-

TAVO

REIKALAS;

KAD GĖRIMAS IMA
TAVO

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

ARTIMŲJŲ

-

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama l.įętj^
Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus
— ne kebu s i vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozu i S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868._________
_

— Gerai!
I
— Audronė buvo savo giminių vestuvėse.
— Ji matė ir laidotuves!
DANUTĖ: — O aš jau labai pasiilgau savo ka
tės, ir amerikoniškų valgių!
— Mergaitės, eikite anksčiau gulti! Lėktuvas
išskrenda šeštq valandą!
— O! Paskutinis vakaras! Mes namie pailsė— Aš pakviesta pas gimines!
— Pas mus ateis draugai iš Čiurlionio moky
klos!
— Jiems atostogos, jie išvažiavol
— Jie atvažiavo mūsų išlydėti!
— Oi,,koks gražus gintaras! Kas padovanojo?
— Aš dar eisiu į parduotuves apsipirkti.
— Auštrai eis pirkti dar vieno lagamino. Jie
gavo labai daug dovanų.
— Jiems reikės brangiau mokėti už lėktuvg!
— Jie vis tiek nori vežtis!
JAUNIEJI TURISTAI IS JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTIJŲ VIEŠĖO SAVO TĖVŲ ŽEMĖEJ, APIE KURIĄ BUVO GIRDĖJĘ TIK IS JŲ
PASAKOJIMŲ, PRISIMINIMŲ. DAUGELIS TIK
TĖVŲ VERČIAMI LANKĖ ŠEŠTADIENINĘ LI
TUANISTINĘ MOKYKLĄ, MOKĖSI LIETUVIŲ
KALBOS, ISTORIJOS, GEOGRAFIJOS... VI
SA TAI GAL ATRODĖ IR NEREIKALINGA, IR
NEĮDOMU. JUK JIE ~ AMERIKIEČIAI...
— ši kelionė į Lietuvą ir buvo bandymas pa
sižiūrėti, kas sieja mūsų jaunuolius — ir kaip
amerikiečius, ir kaip lietuvius — su tėvų
žeme, — pasakoja ekskursijos vadovė, moky
toja SKIRMANTĖ KONDRATIENĖ. - Juk moks
las šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje yra
labai nelengvas. Jie turi viskq kalti iš vadovė
lių apie kraštq, kuris jiems tėra tik abstrakti
sqvoka. Taip mokytis ir mums, suaugusiems,
būtų nelengva.
Lituanistinių mokyklų mokytojai turi padėti
daug pastangų, kol vaikai išmoksta pačius pa
prasčiausius, elementariausius dalykus. To
dėl man ir kilo mintis apie kelionę į Lietuvą.
Man atrpdė, kad ji galėtų įtvirtinti moksleivių
žinias, sudominti juos mokomais dalykais, o
kartu ir parodytų mūsų darbo rezultatus.
— Ir kaip Jums sekėsi organizuot! šlq kelionę?
— Ilgesnį laiką užtrukau, kol susisiekiau su
Lietuvos kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais
komitetu — dabar „Tėviškės" draugija, kol
išsiaiškinome, ko iš tokios kelionės mes norė
tume ir kq draugija mums gali pasiūlyti. Pa
sitarę su tėvais, nusiuntėme netgi visą pa
geidavimų programą, pagal kuriq buvo supla
nuota mūši; viešnagė. „Tėviškės" draugija
mus maloniai pakvietė atvykti, visą laiką glo
bojo. Na, o suburti vaikų grupę buvo vieni
juokai. Visi, ir jaunimas ir tėvai, labai entu
ziastingai sutiko šį mūsų sumanymą.
— Dabar jau galite pasakyti, kaip ši kelionė
pavyko, kokias mintis sukėlė?
— Kelionė buvo puiki. Mano bandymas įdiegti
vaikams Lietuvos meilės^ pavyko. Viešnagės
programa tiesiog nuostabi. Susipažinome su
Lietuva ir geografine, ir kultūrine prasrpe. Pa
buvojome Aukštaitijoje ir Žemaitijoje, Suvalki
joje ir Dzūkijoje. Vilniuje vaikai jautėsi kaip
namuose. Labai greitai apsiprato, susipažino
su čionykščia tvarka. Turėdami laiko patys vi
sur vaikščiojo, važinėjo, ėjo į parduotuves, į
svečius. Jiems labai patiko senamiestis. Nuo
stabią dieną praleidome Trakuose. Turėjome
labai gerą ekskursijos vadovę. Per tq vieną
dienq, manau, vaikai ne tik daug sužinojo apie
Lietuvos istoriją, bet ir kažkaip susidomėjo ja.
Labai sujaudino vaikus susitikimas su Nemu
nu. Jie buvo daug girdėję apie,šią upę, o da
bar turėjo progos ir linksmai joje pasimaudyti.
Buvome Anykščiuose, Sakių rajono „Švyturio“
kolūkyje, Druskininkuose, Palangoje, Riešės
žirgyne. Visur buvo smagu. Vaikai ir jodinėjo,
ir karves melžė, ir valtimi plaukiojo, šoko ir
dainavo, ir svarbiausia — kalbėjo lietuviškai.
— O klek jūs spėjote susipažinti su kultūriniu
Tarybų Lietuvos gyvenimu?
— Esu >labai patenkinta tuo, kq pamatėme.
Labat*įerat, kad vaikai turėjo nemaža progų
susipažthti su Lietuvos istorija, etnografija.
Buvome muziejuose, Rumšiškėse matėme atnografinio ansamblio koncertą, Operos ir ba
leto teatre — baletą „Eglė žalčių karalienė“,
buvome Respublikinėje bibliotekoje, Vilniaus
universitete, įdomiai prabėgo susitikimas Ak
torių namuose, kur žinomi Lietuvos aktoriai
skaitė mūsų literatūros klasikus.

— Ar užteko progų pabendrauti su Lietuvos
jaunimu, moksleiviais?
— Mums labai buvo naudinga, kad gyvenome
ne viešbutyje, bet Čiurlionio meno mokyklos
bendrabutyje, Visi iš karto susirado bendra
amžių draugų, galėjo kalbėtis lietuviškai,
klausti jų visko, žaisti sporto aikštelėse, kartu
vaikščioti po miestą. Ir vieniems, ir kitiems
buvo įdomu, vaikai labai susidraugavo, čiurlioniečiai mūsiškius netgi pasikvietė į išleistu
vių balių. Buvo ir daugiau progų susitikti su
jaunimu ir vaikais — besilankant kolūkyje,
„Kauno marių“ pionierių stovykloje, gegužinė
je pas Sauliaus dėdę dailininką V. Vildžiūną,
kur šokome ir dainavome kartu su universi
teto studentais — etnografinio ansamblio daly
viais. Man atrodo, kad tokiais momentais mū
sų ekskursijos vaikai taip pat pasijuto esq
lietuviai.
— O tai Juk, tur būt, Ir buvo visos jūsų kelio
nės tikslas?
— Taip. Ši mūsų kelionė — tai pati vaikų pa
žinties su Lietuva pradžia. Jeigu jie atras joje
kažką sava ir ją pamils, tai bendraus ir toliau,
turės norą domėtis, atvažiuoti čia vėl. Be kon
taktų su Lietuva jiems nėra ateities išlikti
lietuviais.

kiškų Ir lietuviškų totorių.
Jie ten įsigyvenę nuo šimt
mečių, užėmę apylinkę, ku
ri buvo duota jiems Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto, o vėliau Jono trečio
jo Sobieskio. Ilgą laiką to
torių gentie s gyventojai, len
kiškai
vadinami "musllmals", dirbo neramios že
mės dirvonus, pragyvenant
Ir geresnius Ir blogesnius
laikus, pasiliekant Ištiki
miems religijai savo protė
vių-Islamų. Jie nekartą buvo
persekiojami Ir tas juos
daugiau surišo su Lenkija,
Totoriai Iškentėjo savo gy
venimo pakeitimus. Šiaurės
Europoje pradžioje šio šimt
mečio
didžiausia vietove
skaitės! Islamo Išpažintojų.

Bendrai jų buvo apie 6OOO.
Karas sumažino jų skaičių.
Taip pat turėjo įtakos Ir rū
be žlų /demarkracljos lini
jų/ pakeitimas, ginčas tarp
įpėdinių. Vytauto kareiviai
gavo
Lietuvos
pilietybę.
Lenkijos totoriai susibūrė
Baltastogės apylinkėje, tik
mažas skaičius randasi Var
šuvoje Ir Šllonske. Bendrai,
musulmonai jau daugumoje
prarado savo senolių kalbą
Ir tikėjimą, bet visgi Iki šiol
užlaikė kai kuriuos savo pa
pročius. /Kas gi gali Lenki
joje neišlaikyti savo tikėji
mo arba kalbos, jeigu jiems
visi lietuviai,kalbantieji lie
tuviškai^ yra "chamska mo
va", o totorių kalba yra
dzyka mova" /laukinių kai

ĮSIDĖMĖTI N AS

KREh/l

VE/DRODž/ai

ba/.B.N./.
Baltastogės totorių kaimai
kartais susiburdavo vienom,
ar kitom Iškilmėm pami
nėti. Jeigu būdavo vykstama
į kelionę, tai būdavo didelė
šventė. Visi kaimynai į pa-žlstaml ar nepažįstaml^rlrikdavosi atsisveikinimui su
Išvykstančiais į šventą vietą
į Meką Ir Mediną.
Labai yra gražūs musul
monų seni kapai, kurie ran
dasi Krušynuose Ir yra pa
puošti bazalto plytomis. Už
rašai yra dviem kalbom
Kas gali būti gražiau prisi
minimui mirusiųjų. Tai yra
Istorinis liudijimas, kokiais
stipriais ryšiais musulmo
nai buvo prisirišę prie Len
kijos. Vienoje vietoje yra
palaidotas Jichljas Mtškie, wlč -Mlškevlčlus /kodėl ne
Mlškevlčlus nuo žodžio miš
kas, arba ne totoriška pa
vardė, bet sulenkinta? N.
B./.
Iš "Glos Paiški” — Toronto —
Laisvai vertė Bern. Naujalis.

Išvada

1. Ir vėl minima
pirmiau
Lenkija, o antroje vietoje
Lietuva.
2. Jeigu totoriai apsigyve
no ar buvo apgyvendinti Vy
tauto Didžiojo, tai prie ko
čia Jonas trečiasis Sobies
kis ?
3. Kodėl jie, totoriai, pra
rado savo ttkajlmą Ir kalbą ?
Juk jie, kaip Ir Vilniaus
krašto lietuviai, buvo spau
džiami Ir jiems buvo per
šamas lenkiškas tikėjimas
Ir jų ’’ponų” kalba. Taip pat
jie buvo verčiami lenktis ne
prieš jų šventus m lestus, be t
baltą "vištą”.
4. Kodėl lenkai vis perša
si Lietuvai? Kodėl lenkai
neatiduoda Lietuvai jos oku
puotas žemes? Juk tas mini
mas totorių apgyvendinimas
randasi Lietuvos žemėje.
Baltastogė, Suvalkai, Sei
nai - tai vis Lietuvos že
mės. Lietuvai atidavus visas
tas žemes, lenkiški antkapių
užrašai Išnyktų-taptų lietu
viškais. Juk patys lenkai sa
ko, kad Lietuvos kunlg. Vy
tautas juos priglaus davęs Ir
juos į sostus įsodindavęs.
Tad kodėl totoriai Ir jais
apgyve ndlntos vietovės yra
lenkiškos Ir apgaubtos "viš
tos" sparnais, r» leidžiant

jiems Išreikšti savo senolių
nei kalbos, nei tikėjimo ?
5.Lietuvoje Ir čia, Toron
te, turėjau Ir turiu labai
gerų pažįstamų ir vieną la
bai gerą draugą totorių ku
rnės nuo Punsko. Jis man
pasakojo, kaip ten sparčiai
ėjo lietuvių, ukrainiečių Ir
gudų lenkinimas. Jiems bu
vo keičiamos pavardės, už
ne mok ėjimą lenkų kalbos bu
vo
pajuokiami
kaimynų,
publikos Ir valdžios parei
gūnų. Kunigai taip pat juos
lenkino Ir skelbė, kad "jei
gu Dievą garbini ne lenkiš
kai, tai tas garbinimas nieko
nereiškia".

Atmenu tokį įvykį. E Inu
savo gatve Roncasvalles A v.
Ir matau prie Kazimiero
bažnyčlos stovinčias dvi
gražias "ponias" lenkes.
Jos kalbasi: ” Žinai ,ponia,
kad mūsų tokią gražią kalbą
visokie skurdžiai pradeda
vartoti. Aš vakar buvau len
kiškame kine Ir maniau, kad
bus lenkiška films, gi kai’
pradėjo rodyti, tai stebėjau
Ir nesupratau, kad taip su
darkytų mūsų kalbą. Jie irgi
vienas kitą vadina "pany" ne pan, pante Ir panovle,kalp
mes lenkai. Kokie jfe ten po
nai - iškamšos P skurdžiai
Jeigu ne lenkas, tai tr ne
ponas". Antra dar geriau
pridėjo: "Ponia Ir ukralnlenlečlal - kokie ten ukratnfe člal, tai pochodzenia/paei —
na/lš rusų,bet nenori vadin
tis gospodln, tai pasiėmė
mūsų gražų žodį "pan”. Tai
gi sakau, kad ne tik ukrai
niečiai, bet Ir tie chamai
lietuviai - tak šamo. Aš esu
kilusl nuo tos vietos, kur
daug tų chamų buvo, būtent
Iš gražuolio lenkiško miesto
Vilniaus. Ir ten tie chamai
vis vienas kitą vadina ponas,
ponia ... kokie ten penai.
Jeigu ne lenkas^tal tr ne
ponas. Visi eina į bažnyčią
Ir meldžiasi tais chamiškais
žodžiais ir gieda chamiškas
giesmes. Mes visi žinom,
kad jie yra pagonys,tik žmo
nėms nori pas įrodyt i, kad ir
jfe yra katalikai. Ach,ką čia
ir kalbėt, tik nervus gadi
na" - baigė dvi "ponios" sa
vo kalbas, o aš pagalvojau,
kad Jos, greičiausiai, savo
krašte žydams grindis plo"ė.
B. Naujalis
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LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA

MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11 ,30 iki 12 vaL nakties.
programos vedėjas
L. Stankavi fius, 1053 Albanai Cr.. D.varnay, P.O.

IŠRADIMAS

TEL. 669-883*

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

leriousias Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarpfioga-Lollon" preparatas sulaiko
plaukų slinkimų, naikinę pleiskanos, palotino nloUHmų, plaukų skilimų,

Stiprina plaukų Šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var

todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įraiyti vaistinių RED BLUE knygai.
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,
Illinois 60650, U. S. A.
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COMPANY
TEl. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
636
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T a u p y k_ £r_ s k o 1 i n k i s
A. LUKOŠIUS

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavudse namuose —

mos Iniciatyva, kreipėsi į
federalinės valdžios Vieti
nių Pagerinimų Programų
/LIP/ vykdytojus, kad šie
apmokėtų pagal valdžios nu
matytas normas LN reika
lingus darbus: l.Parklnlmo
aikštės sutvarkymą, 2. L N
stogo, r.ynų, šaligatvių Ir
sienų pataisymą, 3. LN vi
daus Išdažymą. Tų projektų
darbui apmokėti federalinė
valdžia paskyrė $2O.8GO.
Valdžios patvirtintų lėšų pa
tikėtiniu patvirtintas St.Kuzmas,
Dėl žiemos šalčių lauko
darbai dabar negalimi vyk
dyti. Tuo tarpu pradėti LN
vidaus dažymo darbai. Dar
bus prižiūri Jeronimas
Clt
cėnas.

AUKŠČIAUSIAS BOKŠTAS

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperaty/O$

'“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125
pirmad emais - ketv irtodie- 1
niQ«s nuo 10 iki 5 vai , penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūč;o men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.

Darbo

valandos;

Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokomoj pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $8*000.000

MOKAME UŽ:
6°o

depozitus (PC.A.)
santaupas
term, depozitus 1 m

8%
9%

IMAME UŽ;

asmenines paskalas
nekiln. turto pask.

12%
ioy2%

8?icagos dangum
Vlal lanko savo prekyvietes ,
bankus, įmores, turi net
savo įstaigų, todėl klausy
tojai prašomi padėvi savo
nors mažu darbu- surasti
rėmėjų. Tik rėmėjų ddka
galės
lietuviškas
žodis
skleistis Chlcagos, Gary,
Lemonto Ir kt. apylinkėse ,
tuo palaikydamas lietuvybę.
Visos organizacijos Irklubal
gali į programą įsijungti ,
nes priimami pranešimai,tik
reikia juos prieš dvi savai
tes atsiųsti į LA raštinę 26
46 West 71 str., Chicago, 60
Kazė Brazdžlonytė
Pei* WJOB programą gir
" Lietuvos Aldų " radijo dės Ite te is. Pr. Šulą kalbant
program” nuo sausio 21 d. , apie Socialinę apdraudą.
buvo prailginta Iki pusant
Kazė Brazdžlonytė, pra
ros valandos: penktadieniais bildama pirmą kartą Iš sto
vakare nuo 9; 30-11 vai., Iš ties 1230 AM ba iga, baigė
WOPA stoties 1490 AM ban šiuo kreipimusi: "Nuo šios
ga. Nuo sausio 23 d. kita da
pirmosios valandėlės įstoki
lis LA programos transliuo
te visi lietuviai į Lietuvos
jam a. kas snkmadlenlo rytą
Aldų radijo programos klau
nuo 9:30- 1O vai. 1230 AM
sytojų sąjūdį, ne tik paragin
banga ISWJOB stoties. Šias
kite savo pažįstamus, kaimy
abi laidas veda Kazė Braz
nus jos klausytis, bet padė
džlonytė. -Jose yra labai ak
kite moraliai ir materialiai.
tualių skyrių,lietuviškoji vi
Programa dar jauna, neturi
suomenė kviečiama jų klau
kapitalo, todėl visų lietuvių
sytis. Naujoji stotis pasieks
parama labai laukiama.
tolimesnes apylinkes nuo Ci
Kviečiu lietuviškas orga
cero, Lemonto, Karikakle ,
nizacijas, jaunimą,
profe
Garys Michigan City Ir kitas
sionalus Ir kas tik galite ,
vietoves, o Chicago lietuviai
įsijunkite į šios programos
ją be
jokių trukdymų ga tobulinimą."
lės Išklausyti. Stoties va
dovybė yra labai palanki lie • Lietuvių Namų Savininkų
tuviams Ir daugelį kartų Draugija Marąuette Parke
prisidėjo prie Nepriklauso sušaukė metinį susirinkimą
mybės minėjimų. Paskutiniu sausio 21 d. Reikia rimtai
laiku Ervln Levln’as davė rūpintis tik namų savininkų
tris apžvalgas apie kenčian reikalais. MarnUette Park
čią Sibire Nijolę Sadūnaltę . apylinkė jau spalvuotųjų su
Visi pietinės apylinkės lietu pama- mes juk nenorime ją
viai galės ją Išklausyti, tik jiems užleisti, todėl būkime
reikia vieno dalyko: surasti vieningi ir kovokime už sa
tose apylinkėse LA radijo vo turto Išlaikymą.
programos rėmėjų. LletuBal. Braidžionls

Jau bevelk trisdešimtis
netų Toronto mieste Išgy
venęs vienas tautietis rašo
savo prletellul : "Nepažin
tum jau šito miesto. Nuo to
laiko, kada Iš čia Išvažia
vai, nepaprastai daug kas pa
sikeitė. Tikrai nustebtum Ir
liktum sužavėtas vienu di
dingu Ir neįprastu reginiu.
Paties žvilgsnį Iš karto pa
sigautų ne tik gražiausias,
grakščiausias, m o de r n l š kilusias,bet Ir aukščiausias
pasaulyje pastatas.Kasdieną
jis matosi tenai debesyse
besisupąs, aukštai į padan
ges atsirėmęs, visų žvilgs
nį viliojantis.
Tai dar visai naujas, di
dingas ir grakštus šių laikų
technikos stebuklas, pasau
Sausio 22 d., mirė Pranas
lio gražuolis, aukščiausias Bastys , Velionis buvo Ilga
pastatas šioje planetoje.Kad metis L N narys keturis me
Ir'toll nuklydęs nuo savo nu tus LN narys Ir tris metus
ariu, vos tik žvilgsnį metęs jos pirmininkas.
atgailos, visuomet jį gali Iš-,
Pereitą sekmadienį popie
vysti aukštai padangėje žė tėje dalyvavo apie 25C daly
ruojantį. Tai ne vien tik pa vių. Svečių knygoje pasirašė
statas, paminklas ar koks Anna Radauskas iš Chicago
nors pasididžiavimo objek Ir Stasys Kukta Iš St. Catha
tas. Tai tų pačių žmonių pa rines, Cnt. Popietės metu
togumui, gyvenimo paįvai paaiškėjo, kad Juozas Pet
rinimui sukurtas įspūdingas rauskas ir
Jonas Genys
kūrinys.
švenčia gimtadienius. Jie
Kai vakaro sutemos ap buvo popietės dalyvių pa
gaubia šį milijoninį miestą gerbti. Kai kas pagalvojo,
Ir kai aptemusi padangė pa kad popietės pagerintas val
sipuošia kitų pasaulių žibu gis buvęs glmtadle nlnlnkų
riais, tada Ir šis žemiška garbe l.
sis gražuolis pasidabina, su
Sausio 29 d. , L N Vyrų Šo
žėri nuostabiomis pašvais kiai pasižymėjo turtinga lo
tėmis. Norėdamas su juo ar terija, nes ponios, atsldėkočiau susipažinti, čia rasi damos už pakvietimą nemo
gyvybe pulsuojantį Ir šių kamai ateiti į šoklus,loterldienų įvairumui mirguliuo jai padovanojo puikių dovanų.
jantį gyvenimą. Gerai pasi • L N vidus yra perdažomas .
dairęs, jo viduje įvairlauslas- :Tam darbui reikia darbinin
parelgas atliekančių surasi kų - bedarbių. Užlnteresuoapie porą tūkstančių žemiš tl prašomi kreiptis į LN
kųjų būtybių. Daug pakelei rastinę arba skambinti tel. :
vių juo susidomi, ateina su 533-9O3G.
sipažinti, su juo pabendrau
LN reikia pagalbinio dar
ti.
bininko trims dienoms * sa
12GO pėdų aukšlyje yra vaitę. Pageidautinas gyve
įre ngtas mode r nūs 4OO s ve - nąs netoli LN. TT*interesuo
člų talpinantis, aplink Iš lėto tas prašomas kreiptis į rei
besisukantis, restoranas, kalų vedėją.
valgykla. Viršuje valgyklos,
LN Ir Moterų Būrelis dė
bent keliuose aukštuose, yra koja A. Ir J.ParšelIūnams už
įsikūrusios įvairios moksli daugkartinį gėl lųparūplnlmą
nės grupės,kaip tai oro ste įvairiems parengimams.
Pranešama, kad LN Mo
bėjimo, radio, televizijos Ir
terų Būrelio susirinkimas
kt.
Dažnai matai jo viršūnę įvyks š.m. vasario 6 d.,
pasislėpusią debesyse. Vi sekmadienį, 3 vai.p. p. Ge
sus, kurie nori, jis savo dimino P Ules menėje.
"rankomis", aukštai, aukš
LN paprastai mini papro
tai pakelia, pasūpuoja Ir čių šventes. Užgavėnės LN
leidžia pasigrožėti plačio bus prisimenamos vasario 19
mis apylinkėmis.
d., šeštadienį. Tą vakarą LN
Jei keliausi kada pro čia, įvyks šokiai ir vakarienė (š
tikriausiai, kad neišvengsi tradicinių Užgavėnių valgių.
jo didingo žvilgsnio. Tikrai
Per paskutines dvi savai
stabtelk, Iš arčiau su juo tes LN nario į
įmokėjo
susipažink. J o buriančio K. Poderys, J. Budrevlčlus
žvilgsnio pakerėtas, valan Ir P. Me škauskas po $1OO .
dėlei tikrai liksi apstulbęs J. Vaitkus $20 Ir A. Taraila
be žado.
$5.
Visus Iki šiolei buvusius
SKLANDUS SUSIRINKIMAS
aukščiausius pastatus jis to
Š.
m. sausio 16 d. Toron
li pralenkia, nes pakyla Iki
554 metrų aukštyje nuo že to Lietuvių Namuose įvyko
mės. Tai dar vienas Iš ne SLA 236 kuopos narių meti
daugelio šio pasaulio ste nis susirinkimas, praėjęs
buklų Toronte, apie kurį sklandžioje, darbingoje nuo
dažnai Ir LN popietės daly taikoje. Susirinkime, kurį
pravedė kuopos pirm. H.
viai kalbasi".
Ch ve dūkas, buvo aptarti ei
USSU LIETUVIU NAMAI namieji kuopos reikalai.
Praėjusį rudenį L. Namuose
bendrai
surengtas su Toron
LN pritaikinta vietinė page
to
jūrų
šaulių "Baltijos"
rinimo program^.
kuopa
šoklų
vakaras, kuria
Visoje Kanadoje,kartu Ir
Toronte, žiemos bedarbių me buvo patiekta Ir meninė
skaičius labai padidėja. Visi programa, praėjo nemažo
valdžios sluogsnlal, miestas, pasisekimo ženkle. Nutarta
provincija Ir federalinė val Ir šiais metais panašaus
džia stengiasi mažinti be pobūdžio pasilinksmini
darbę remdami pinigais į- mą vėl drauge su šauliais
surengti.
valrlas darbo Iniciatyvas.
Kad pataptume pilnatei
Pereitą rudenį L N valdy
bos vicepirmininko St.Kuz siais Lietuvių Namų nariais,
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Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE
9Vi%
9%
9%
8%
7'/2%
6%

MOKA:
už 2 m. term. dep.
už 1 m. term. dep.
už pensijų ir namų planą
už spec, taupymo sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

IMA:

91/2%

už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 14 nbilijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir 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

M6P 1A6

532-1149

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

20 METŲ PATIRTIS

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

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai
Jvairių draudos bendrovių atstovybė
1613 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Tel, 533-1121, namų 249-2067

VBaČėnaS

All Seasons Travel, b.d.

2224 DUNDAS STREET W
TORONTO, ONTARIO
M4*

IX*

pirm. H. Oh vedukui pasiū
lius, nutarta padidinti turi
mą L. Namų šėrą 50 dol.
sumoje.
Revizijos komisija savo
pranešime konstatavo, kad
kuopos piniginiai reikalai
vedami pilnoje tvarkoje.
Svarbiausias dienotvarkės
punktas buvo naujos kuopos
valdybos rinkimai, tačiau
s us Ir Inkus le ms page Idau jaut,
valdyba pasiliko i a pati:
pirm. H. Chvedukas, vlceplr.
St. pulkys, fln. sekr.O. In
drei le nė, kuopos sekr. L.
No vogr odsk le n ė (r Ižd.
J. Riauba.
Tenka 'apgailestauti, kad
Ilgametė kuopos korespondeatė M. Y okuby n le n ė dėl
pablogėjusios sveikatos at
sisakė savo eitųjų pareigų.
JI per eilę metų su dideliu
tikslumu skaitytojus spau
doje Informavo apie mūsų
kuopos gyvenimą. Tikimasi,
kad sustiprėjusi p. Yokubynlenė vėl grįž prie savo pa
mėgto spaudos darbo.
Malonu konstatuoti faktą,
kad visa senoji kuopos val
dyba sutiko prisiimti savo
anksčiau eitąsias pareigas.
Tiktai linkėtina
valdybai
šiais metais didesnio gyvuvu mo ve Iki oje, ne gu k ad būta
Ilgi šiolei.
M.Kojelis
DAR APIE KŪČIAS

Jau penkis kartus Iš eilės
LN buvo suruošta visiems
lietuviams be įdr n Kūčių va
karienė. Dabar ji virto torontIečių papročiu. Ypač Jis
prasmingas LN-se. Pagal
Toronto LN Vadovybės įvai
rias čteklaracljas, LN yra
visų lietuvių namai. Jie
renglaslbūtl savi Ir gyviems
lietuviams Ir mirusių lietu
vių dvasioms, kurios skra
jotų visuose
Toronto LN
kampuose,Ieškodamos vietos
lie tuvių padavimuose bei pa
sakose .
Toronto LN Kūčias prieš
penkis metus įvedė tų metų

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
LN pirmininkas Jonas Kar
pis. Pirmose Kūčlose daly
vavo apie 30-4G lietuvių,
antrose- apie 60, trečiose120. ketvirtose - 240,
n
penktose, šiemet- virš3601
Šiemet pavėluotų pareiški
mų Kūčlose dalyvauti buvo
dar gal šimtu daugiau, bet
tokiam kiekiui nebuvo pasi
ruošta, tai kalkurle norin
tieji dalyvauti, negalėjo.
T Ik Seime, kad ateinančiais
metais bus pasiruošta žy
miai didesniam Kūčių daly
vių skaičiui.
Lietuvių Kūčių vakarienė
je be valgio, labai svarbią
dalį užlm? maldos,giesmės ,
padavimai, pasakos, burtai.
LN Kučuose stipriausiai bu
vo panaudoti valgiai Ir gies
mės. Mažiau - maldos Ir
burtai. Padavimai Ir pasa-r
kos iki šiolei čia nebuvo įtrauktl. Šioje vietoje Teat rui Aitvaras būtų labai gera
proga pasirodyti.
Labai gražu,kadLN Kūčių
vakarienės pravedlme bend
radarbiauja įvairios organi
zuotos pajėgos. Gal didžiau
sią darbo dalį atlieka Vado
vybė Ir Moterų Būrelis,bet
nepaprastai didelį įnašą į
Kūčias atlieka muzikai Ir
so’lstal, pravesdaml bend
ras giesmes Ir giedodami
solo Ir duetus. Kūčių maldų
atveju labai pasitarnauja ablejų parapijų dvasiškiai. Įdomu.kad Ir burtų sritis jau
paliesta. Būtų gerai,kad atslrastų.kas Su ta mūsų tau tosakos dalimi supažindintų.
Tikėkime, kad pradėtas dar
bas bus tęsiamas, ugdomas
Ir tobulinamas.
V.Rasa
Atitaisymas: G. Adomaitienės
rašinyje(NL nr. 3) Įvykusi korek
tūrinė klaida, kuri pakeitė apie
kalbamąjį atvejį prasmę,kalbant
apie plm aslas kūčias Lietuvių,
Namuose. — turėjo būU: dalyva
vo apie 40 asmenų ir berods, 2
iŠ Hamiltono; ir anitroje vietoje
kur kalbama apie gablp, plrminin ke_ — turėjo būti A. Jankai tienė o
ne "Jonaitienė*. Atsiprašome NL.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MORTRgALIO LIGTUV’ICĮ KREDITO CITĮĮJA
Į DVIDEŠIMT TREČIUOSIUS

Kadangtpanašl padėtis bus
ir ateinančiais metais, tai
Lito Valyba nutarė už pir
mąjį 1977 metų pusmetį už
taupomąsias sąskaitas mo
kėti 8. 5
tai yra, šiais
1976 metais išmokėtų palū
kanų vidurkį. Didieji bankai
už "True Savings" sąskaitas
dabar be ruoka tik 7.5%.Lie
ka nesumažintos palūkanos
Ir už te rm Inuotus Indėl lūs
/iki 1O %/, kokių dabar ne
moka Moncreąlyje nė vienas
bankas ar "Trust” kompani
ja. Nežiūrint kai kurių san
taupų Išėmimo per dvi porinkimines savaites, Litas
šluos metus užbaigė su žy
miai padidėjusiu kapitalu,
kaip kad juos pradėjo. Lito

METUS!
Pajamų Ir pelno atžvilgiu
1976—ji metai Litui bus vieni
Iš sėkmingiausių. Ms.t , jau
atsinaujino iš aukštesnio
procento anksčiau Iš labai
žemų palūkanų Išduotos pa
skolos. Be to, grįžo dalis
Išmokėtų palūkanų už prieš
te rm Iną Iške istus te rm Inuotus Indėlius. Viso to pasė
koje Lito Valdyba nutarė už
antrąjį 1976 metų pusmetį
už taupomąsias sąskaitas
Išmokėti nariams 9% palū
kanų, vietoje skelbtų Ir už
pirmąjį pusmetį Išmokėtų
8. 25 %, Tatai graži 10,000
dolerių kalėdinė dovana narlams.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS (6naktys) VILNIUJE

Gegužės - May 1 9 ir 26 dienomis
Birželio - J une 16 diena
Liepos-July 7 diena
Rugpjūčio- August 4 diena
Rugsėjo- September 8 ir 15 dienomis.

IŠVYKIMO

DATOS:

balansas šių metų lapkričio
mėti.pabaigoje buvo% 6,885,
382 prieš $ 6,017,458 tame
pat mėnesyje prae Itals me tats, taigi padidėjo 868,000
dolerių.
Litas ir toliau daro žy
gius įsigyti sklypą ir pasi
statyti savus namus. Atrodo,
kad 1977 metai Litą priar
tins prie to senai s lekiamo
tikslo. Savų namų įsigijimas
štame rajone įgalintų Litą
aptarnauti ne tik lietuvius,
bet ir kitus šio rajono gy
ventojus. kadangi čia arti
nėra nei vieno banko ar
Calsse Populalre. Ligi šiol
dėl mažų s avo patalpų Ir
mažo personalo Litas vengė
tokius pagalbinius
narius
priiminėti, nekalbant jau
apie jų verbavimą. Visai tik
ra, kad tokiu atveju per ke
lis metus Litas savo narius
Ir kapitalus padvigubintų.
Keletas žodžių apie san
taupų saugumą Lite. Litas

savo pinigus laiko
R oyal
Banke. Kiekvieno nario san
taupos turi 20.000 dol.val
džios apdraudą net Ir bank
roto
atveju. "Chartered”
bankuose laikomi ne tik "Li
to, .Calsse P o p u 1 a l r e s,
Trust" kompanijų, bet Ir Fe
deralinės bei Provincinės
valdžios pinigai. Užtat, koks
gi skirtumas ar Tamstų pi
nigai laikomi Royal Banke
per Litą ar ten pat asmeni
nėje sąskaitoje. Reikta pa
sidžiaugti, kad porinkiminės
nuotaikos jau atslūgo Ir Lito
operacijos sugrįžo į norma
lias vėžes. Litas tikisi aug
ti Ir sėkmingai aptarnauti
savo narių finansinius rei
kalus .
Šia proga Litas linki vi
siems linksmų: švenčių ir
laimingų Ir turtingų 1977
metų.
Pr.Rudinskas
“Švenčių meto pasisakymas.
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DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS, - MINSKO- MASKVOS -

i K a i n a: nuo $ 1,065.00 ,
i (laukiama patvirtinimo)
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS I ŠI
KRAŠTA^ - KANADĄ. ,

•

Jeigu keliauji į Miami ar Fort Lauderdale ?. . .
— Užsirašyk pas mus, tik $ 145.00 su
• sugrižimu.
Rašyti angliškai:

Žurnalistui, rašytojui, pedagogui, visuomenės
veikėjui
a. a. PRANUI BASČIUI mirus,
jo giminėms reiškiame gilia užuojauta —
* L.Ž. S -gos Toronto Skyrius

Mylimai seseriai
Emilijai ŠAJAUKAITEI-MAGILIENEI Lietuvoje
mirus, broliui valdybos nariui Ignui ŠAJAUKAI
ir jo Šeimai reiškiame nuoširdžiausia
užuojautą —
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU SĄJUNGOS
KANADOS KRAŠTO VALDYBA

Mielai choristei Izabelei ir Charliui Ambrasams,
jos broliui
ANTANUI GUDYNUI Lietuvoje
mirus, nuoširdi užuojauta nuo choristų ir choro
vedėjo A. Ambrozaitfio —
Šv. Kazimiero parapijos choras

Izabelės Ambras te nes bro- vėjyje, bet buvo glinęs Ir au
Ils Antanas Gudynas rnlrė gęs Ąžuolų-Būdoje, MarlamLietuvoje. ^Jls gyveno Pane- polės apskr. Paliko 3 sūnus
su šeimomis..
■**
« Antanas Slbltls, kompiu
terių spe eiallstas, sužmoaa
Maksima Išvyko į Gvinėją Ir
tep dirbs savo specialybėje.
» Audrius Pusnrauskas, Al
fredo sūnus Anglijoje, pra
dėjo studijuoti medicinos
mokslus Londone.
• T. Laurinaitis, Monrea
lyje žinomas Tony’s Photo
Studio fotografas, jau priima
pavasarinius foto užsakymas
K vestuvėms ir kt. progoms .
Taip gi, per jo studiją gali
ma užsisakyti vestuvinių pa
kvietimų ir kitokių kortelių.
/Žiūrėk jo skelbimą./

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd.,
Montreal, P.Q. H2W 1Y7
(Licence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

fina

ur

DĖMESIO!

Moteris norėtu susipažinti vyrąi 50-60
metu amžiaus, geros valios lietuvi —
rimtam gyvenimui.

anssr

Kas domėtasi, malonėkite rašyti NL

laikraščio redakcijos adresu, pažymint
Bronei.

(MIKE RUTKAUSKUI

r-—;------ :

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

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

Tamic. \
' Mike Rutkauskas )

Cleveland’o GRANDINĖLĖ, s&mlngal debiutavusi Europoje, Pietų Amerikoje
Ir kitose lietuvių kolonijose Kanadoje. KLK Moterų D-jos Monrealio skyrius jsįkviečia koncertui š. m.balandžio 23 d. Montrealio lietuviai prašomi iš anksto at
kreipti dėmasi Ir angažuotis tam įvykiui.

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G DELMAR AVE..
Pointe Claire. p.Q. H9R 4A5
TEL. 695-0370

•

Siuvu ir parduodu

•

Taisau ir remodel i uoj u

•

Vasaros laika saugojimas
(Storage)

Tel. 767-6183

6J96 Bannontvne Avė. Verdun, Montreal.

PAMINKLŲ GAMYBA

GENERAL CONSTRUCTION

REG'D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T EL. 525- 3971.

ĮVAIRIOS

T. L aut in a it is

įvairi industrine ir kornerc inė statyba ir dažymas. Darbas
otl iekamas sąžiningai ir ar iei n amomi s kainom: s.

išvalome,
paimame,
pristatome

Highland Auto Body
, 0
IR

—

Tel. 3 66-7281

ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO
DAŽYMO, BEI

KITUS

MECHANINIUS

M PHILIPPE IZZII

DARBUS.

Prop.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

•

SKAMBINKITE -

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
Savininkai V. Susinskas & Son

tel. 389-0571.

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

LĖO

~

GUY
RICHARD
ROOFER------ COUVREUR

NIEKO

NEKAINUOJANTIS

ir

greitas

PRISTATYMAS
VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

Z
___ y

-

7576 CENTRAI!

LASALLE

365-0770

pardavimas:

•nosį tu

Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart
Sport • Swinger • Special s Sedan e Trucks
7635 Boul.
Lasalle, LaSalle,
P.Q.
■
rn't s it1 i
er t —- ............ ■- - ‘7*— • e \

Viskas moderniems nariams 1
3

naujus —

_

/

Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie- F"monių pardavimas ir iren- 1
girnas. Atstovaujame —
' v.
Hydro - Quebec išnuomovimui karšto vandenstiekimo. Veltui įkainavimas.
Plumbing

J I
'
jBHjSSBB

LAURENT DAIGNEAULT

JL'ssq’

/
Ą

Hepting kontraktorius.

140-2e AVENUE
VJ V366-0330
LASALLE.
1977.11.2

365-7146

NETTOVEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE
coin/ corner 5e avo 365-7146
_ J)
495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143

7725 George LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy
'Richard!, kuris jau seniai I ietuvi am s p atom ou j o. Darba atlieka sąžiningai
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote,

PROGOS

Skubiai

- tel. 366- 6237 / 3896____________________________

611 Lafleur Ave., LaSalle.

LO

268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

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

W. LAPENAT

?

/

'ony 6

7

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Uorės (Body) taisymas ir

daiymas nauj ame g ar o Te ir rrloderniomis priemonėmis.

Kreipkitės —

De LaVercndrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psL

8

glstruoti LITO narių port
retams, kurie bus daromi
nuo vasario mėn. 15 iki 19 >•
skaitytojamskanadlškąjį.
dienomis. Spalvuoti 8x10
Mieli skaitytojai ’
Žinome, kad paštas laik Ypač dėl NL laikraščio me colių dydžio portretai bus
raščius blogai pristato, nes tama kaltė Quebec’ui. Dau - daromi profesionalų fotog
kaip jus, taip ir mus Iš ki gelis net Montreallo skaity rafų. Vienas portretas šei
tur laikraščiai nenormaliai tojų galvoja, kad nekartu vi mai ar savystovlam nariui
lanko. Štai Keleivis sausio siems Išsiunčiame. Kartais bus duodamas veltui. Po
18 dienos tik šiandien gautas. toje pačioje gatvėje gyve mėnesio,' atsiimant pirmąjį
Dienraščiai iš Chlcagos,l.yg nantieji ne tą įiačlą die ną jį portretą, Lite bus galima la
susltarę-Naujienos Ir Drau gauna. Laikraštį atiduodame bai prieinama kaina užsisa
gas- ateina iš karto ryšu paštui iš karto ir kiekvieną kyti jų daugiau, tačiau be
savaitę tuo pačiu laiku. Pa mažiausio įslpare Igojlmo ta
liais po kelių savaičių.
tys
matot,kaip mivisada vle- tai padaryti.
Portretams
Labai lengva mums pakal
tinti JAV paštą, o to krašto vienodu laiku gaunate. N L. nuotraukos bus daromos Se
selių salėje kasdien nuo 3 Iki
8 vai. vakaro. Užsiregis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytoju
truoti Lite tel: 766-5827,pa*
tik už $ 5.00 mėtoms 1
s iro nkant s au patoglaus lą
Prašome iškirpti ir prisiųsti
laiką.
LITO susirinkimas
su virš nurodytu
f Pavardė ir vardas)
prenumeratos
Lito metinis susirinkimas
mokesčiu.
įvyks kovo mėn. 19 d., šeš 
(Tikslus adresas)
tadienyje, 4 vai.p.p. Aušros
Vartų parapijos salėje.Šiais
matais savo kadenciją už-

NL REIKALAI

Visus

maloniai kviečiame
L
ojų-Medžiotojų Klubo ’’NIDA

SEZONO

UŽDARYMO

BALIU

1977 m. vasario mėn. 12 d. 7 vai. vok. Aušros Vartų, p- jos salėje

GercTvaltarienė/
Bufetas, Muzika,
Loterija.

Tauriu, pažymėjimų įteikimas,
Sudburio “Trejetuko" koncertas,
“Gintaro” Tautinių šokių, grupė.

Klubo
$ 5.00 suaug.
Valdyba
$ 4.00 jaunim.
bjng^VaLdyboj^^nioza^B^r-^'^^o^^escrysr^^i^^avenprnT^" galt užtrūkti dar vienus ar
sutikimą parduoti dvejus metus. Kai kas bal notas Ir Petras Vaupshas clplnį
/'miręs/, kredito komisijoje sklypą Lito namams priešais minasl dėl Lito ateities,ry
- Steponas Kęsgailą Ir revi Aušros Vartų bažnyčią, šalia šium su esama Quebec’c.
zijos
komisijoje- Juozas savo vienuolyno namų. Galu politine padėtimi. Lito val
bus dyba nenumato tokio didelio
Šlaučlulls. Kvietimus į su tinos pirkimo sąlygos
sutartos,
sudarius
matinin
 lietuvių kolonijos sumažėji
sirinkimus ir aj apyskaitas
mo Montreal yje, kuris grės
kui
sklypo
planą.
Sklypą
nu

numatoma išsiuntinėti vasa
tų
tolimesnei Lito veiklai.
pirkus, planij sudarymas Ir
rio mėnesyje.
Pr.Rudtnskas
Sklypas LITO namams
statybos leidimo Išgavimas
Marijos Nekalto Prasidė-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO

KOOPERATYVAS

LIETUVOS rNEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYM O MINĖJIMAS

999 College Street,
TEL. (416) 53 2 -3 4 00
TORONTO, Ont, M6H IAB
AKTYVAI - virs 10 milijonu

Vasario 19 d., sekmadienį

3 vai. p.p.
PLATEAU SALĖJE,
Lafontaine Park, Montreal.

)

MOKA UŽ:
term, indėlius 2 metų. į .9/2%
term. Įndėl ius Įmetu. ..9 %
pensijų ir namų s-taSo .9 %
taupomosios s-tos. i„.. 7)4%
čekių- depozitų s-tas . b %

PROGRAMOJE: PO MINĖJIMO OFICIALAUS
AKTO, MENINĘ DALĮ. IŠPILDYS HAMILTONO
LIETUVIŲ DRAMOS TEATRO “AUKURAS* AKTORIAI, MONTREALIO "GINTARO*
TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ IR
RASA LUKOŠEVIČIUTĖ.

Dr. J MaliŠka

MONTREAL WEST
Buick

★ Astra

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

LEONAS GURECKaS
Sale* Manager
(Lietuvi* atstovas)

KASOS VALANDOS: pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 3v.p.p,
trečiadieniais — uždaryta, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 v
iki 8 v. pp., šeštadieniais nuo 9 iki iv.p.p., sekmadieniais nuo 9.30 v
iki Iv.p.p.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j
PASINAUDOKITE !

-Manogariu
LEO GURĖKAS

11%

investacines

MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS 1

PASIKALBĖKITE SU

..9’/2%

nekilti* turto,

NESITIKETINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

GM

Dantų gydytojas

]

AUTOMOBILE
Pontiac

asmenines. ,.

Nemokama visu narių gyvybes drauda pagal santaupų dydį čekių ir
taupomose sąskaitose iki $2000, asmeninių paskolų Ir invalidumo
atvejais - iki $ 10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
Musu tikslas — ne PELNAS, bet sąžiningos P ATARNAVIMAS.

KLB Montrealio Apyli nkės
Valdyba

s įrodymas 1 letuviams s jltste
buvo
per Jaunimo kongresą
T
talentų
vakare Urugvajuj ir
Argentinietė M. Jocytė jau
yra trečiosios kartos lietu - perKongreso uždarymą Sao
tė, nes Ir jos tėvai jau gimę Paulo, Brazilijoje. Tad Ir
į Š.Amerikos kontinentą jos
Argentinoje. Ji dainavimą
atvykimas yra p ir masts, taip
pradėjusį Berlsso miestely
je prie Buenos A iręs, kur jos kaip pirmasis jos pasirody
mas bus Montrealyje vasario
tėvas buvo lietuviškų liau
26 d. Aušros Vartų parapi
dies dainų mokytojas.
jos salėje -- Maratono baliu
je.

DUODA PASKOLAS:

GM

____

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

1440 rue Ste-Catherine Oiiest
Suite 600

Tel: 866-8235, namu 4 88 - 8528

LITO narių portretai
Jau pats laikas užs irę -

"------------ -------------- ----- ■

DR. V. G1R1UNIENĖ
. Dantų gydytoja

1 1 WESTMINSTER SOUTH
DR. A. O. JAUGELIENfe
Dantų gydytoja
— ® —
1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL . P Q-

— ® —

533O‘L'Assompticn

Blvd.

Montreal.

t

Tel.

265-3536

muu Montreal west automobile

Tel. 932- 6662; namų 737- 968 1.
/•

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C„ E.R.C.S.fO

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

489-5391

(At the eno of Sherbrooke Street West)

____

LEFEBVRE & ROBERT
AMEUBLfMfNr - FURNITURE

_ ____

PAR D A V

JOHAS&COTE^ĘALTIES

ĮVAIRIU•*
BALDŲ

5759 DE MA/SONNEUVE BLVD.. WEST, MONTREAL, P.O. H4A 7Z3

PER

VINCAS PIECAITIS

KRAUTUVES

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

3

Tel. 931 -40 24

PHARMACISTS

PHARMACIENS

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

366-9742

AUKŠTUS

@ Royal Trust H

e

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

e

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė )

Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
Dideliu pąsirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE

t4eAVENUE

į 7043 O<WTRALIĮ

LASALLE

363-3887

380-1282 (DECORATlOHįĮ

365-0505

1 7626, rue Central St.,Ville LaSalle
ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-QTel: 288-6316, namų -658-5513
NOTARAS

J BERNOTAS, B.A.,
Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H 33 2E3
Tel. (514) 871-1430

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS
D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West, Suite 305
'*• nu imis
MIMAI M
Tel: 273-9181-2-3, Res.737-0844.
Foto M.L.S.
M o n t r e a I, Que.

Sistema.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
ADVOKATAS

Agentūra

veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
168 Notre Dama Street E.Suite 205.
Tai: 866-20 63; 866-2064

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766 5827
MOKA UŽ:
DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas
6.0%
Asmenines
i i.o %
Taupomąsias s-tas
Nekiln. turto
8%
ie.25%
U Z pensijų planą
8.5%
Čekių kredito
12.0%
Termin. ind. 1 metams
9.5%
Investacines nuo 10,5%
Terrain. ind. 2 metams
9,5%.
9.5%
Tervuin, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas, už paskolos sumą.
•r
...... ■—* ■■■'
■
i ~
KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki
B'v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktad’eniaiš nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
8

