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Walter Mondale

Davls sako, kad dviejų 
svečlavlmosi dleniį laikotar
pyje su kuo tik kalbėjęs Que - 

mieste, visi

VICEPREZIDENTO 
VIZITAI
JAV vicepirmininkas W. 

Mpndal e, lankydamasis Eu
ropoj“, aplankė "Zokfetljos. 
Prancūzijos, Anglijos, Ita
lijos Ir kt. valstybių vyr l? 
syblų galvas. Taip pat buvo 
nuvykęs į Japoniją. Kalbė- 
damaste su at skirtį vyriau
sybių ž mo nėm Is, s var st ė 
politinius Ir ekonominius 
klausimus, Ieškodamas to
bulesnių būdų, naujajai Bal
tųjų Rūmų administracijai 
palaikyti kontaktus su kitų 
šalių vyriausybėmis.

Taipgi, jis aplankė popie
žių Paulių VI-jį Romoje ir 
su Juo kalbėjosi apie pašau- kad norį pas tltktl konfedera
lyje esančius vargus bel ai- cljoje. Abu premjerai autl- 
kanų žmonių padėtį kai ku- ko, kad Ont.Li.rfo Ir Quebec’ 
r tuose pasaulio kraštuose. as turi ir toliau kooperuoti 

JAV vidurinių vakarų sritį bendrų interesų sferose ir 
perslautė didelis šaltis su vengti uždegančios retorikos 
stipriu vėju Ir sniegu. Pen- dėl konfederacijos. Davls 
silvanljos, OhlP ir Virgiui- susidūrė įspūdį, kad kvębe- 
Jo.-; sieliuose buvo uždarytos Riečiai labai nori svečių7 Iš 
mokslo Institucijos dėl ŠU- Ontario.
dym> - dujų taupumo, norint Quebeco vadovybė sutiko 
nesutrukdyti darbų pramo- atsiųsti du asmenis stebėti 
nei. Užšalo net Mlsslsstpl dvlejųdlenųekonomlnękon- 
up ė, kuria pristatoma alyva, ferenclją Toronte, kurioje 
Prez. J. Carter, tik pradėjęs dalyvaus valdžios, prekybos, 
eiti prezidento pareigas, Ir darbo atstovai.
kreipėsi į Kongresą, prašy- W. Davls pabrėžė, kad 
dama-s įgaliojimo savistoviai nors Ontario negalluždraus- 
tvarkyti šildymo energijos ti žmonėms perkelti savo į- 
prlemonlų tlnkamesnlam mones į Ontario, jo vyriau- 
patvarkymul. sybė nebandys tuo p^slnau-

JAV naujojo prez. J. Car- dotl. Jis esąs optimistas dėl 
ter pirmasis pasirašytas Kanados ateities tr lankymą- 
aktas yra amnestija. Tai sis Quebec’e to jausmo ne
jaunųjų vyrų Vietnamo karo sumažinęs.

TIRIAMAS NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS
Quebeco premjeras Rene 

Levesque, važiuodamas 
le ngvu automobiliu, Montrea- 
llo kalnu y sekmadienį,4 vai. 
ryto, pervažiavo mirtinai 
žmogų. Pirmaisiais radio 
pranešimais buvo suprasta, 
kad važiuojančioji mašina 
važiavusi apie 50 mylių 
į valandą greičiu ir todėl to
ji nelaimė įvyko. Vėliau ra
dio jau aiškino, kad mašina 
važiavęs Rene Levesque, Ir 
važiavimo greitis buvęs ne 
daugiau kaip 25 mylios į va
landą Ir be to, kad užmuš
tasis žmogus jau prieš tai 
gulėjęs gatvėje Ir per jį per
važiavo premjero Levesque

metu nestojusių į kariuome
nę. Amnestijos aktas apims 
nepilnai visus dezertyrus, 
kurie bus katego»uojaml į 
kelias grupes. Pasitraukę į 
užs le nį Ir austoję p H letyb ės, 
ją galės atgauti, bet kiek
vienas toks dezertyras turės 
raštiškai prašymu paprašyti 
Nemažas skaičius tokių de
zertyrų yra Kanadoje, ar Ir 
visi norės grįžti, ateitis pa
rodys .

DAVIS ŽIEMOS
KARNAVALE
Ontario provincijos prem

jeras W. Davls, kartu su 
savo žmona Kathleen lankėsi 
Que be c’o Ž ie mos Karnavale . 
Jis buvo garbės svečiu, su
sitiko privačiam pasikalbė
jimui, trukusiam 2 1/2 vaL,

ŠI didžioji mūsų tautos 
metinė šventė jau čia pat. 
[r vėl rinksimės mos,po šio 
didžiojo Kanados metropolio 
platybes pasklidę tautiečiai, 
šio reikšmingo įvykto di
džiam apmąstymu’ Ir pami
nėjimui.

Tai jau bus 59-sIos meti
nės nuo mūsų valstybės at
statymo Ir jas minės visos 
pasaulio lietuvių kolonijos. 
Minės jas visi tie, kuriem? 
prie širdies yra mūsų tautos 
Ir valstybės praeitis,dabar
tis Ir ateitis, Minės Ir ap
mąstys jas Ir pavieniai tau 
tiečiai tėvynėje Ir plačiame 
pasaulyje. Tegalės jie tai 
t te savo mintyse ir širdyse 
vienokių ar kitokių aplinky
bių verčiami...

Kaip matome, gyvenimas 
tai yra nuolatinė kova. Tai 
niekad' nesustojanti kova: 
biologinė, materialinė, fi
zinė tr dvasinė.Ir mes kiek
vienas kovojame savo kovą 
kasdieninę - už duonos kąs
nį, už geresnį rytojų, už eg
zistenciją. Kovoja už tai ir 
tautos.Kovoja su ginklu ran- 

rodoma nelaimės vieta Ir 
policijos pareigūnas aiškino, 
kad būk. tai toje vietoje už
muštasis žmogus gulėjęs 
gatvėje ir,pirmas žmogus Jį 
ten radęsptabdė rankų mosl- 
kavlmu priešais atvažiuo
jančią mašiną. Šią mašiną 
vairavęs Ren^ Levesque Ir 
nespėjęs sustabdyti, pasuko 
kalre pusė pro stabdantį Vojančlal 
žmogų ir ten, aną gulintį dž(UIPOj3 
pervažiavo. Sis policijos §u. 
valdininkas nematęs jokio 
Inkriminuojančio nusikalti- Tautos 
mo premjero Rene Levesque tautiniai
adresu.

Sekmadieniui esant, nebu
vo dar nustatyta, ar užmuš
tas žmogus jau buvo miręs 
prieš R. Levesque va
žiuojančios mašinos atsimu
šimą, ar mirė nuo šios ma
šinos smūgio ? Taipgi Ir vl- 
sąs kitos aplinkybės nebuvo 
dar aiškios,kur los žmonėm? 
daleldo įvairiausių spėlioji
mų. Viena buvo aišku Iš po
licijos valdininko oficialaus 
pranešimo, kad Quebeco 
pre m je ras Re ne L e ve sque 
taip ankstų rytmetį važiavo 
ne į namus, bet lydėjęs savo 
sekretorę Ir vairavęs josios 
mašiną Cote dės Neiges g-ve

KAIMYNINĖ PAGELBA

Kanada,atsiliepdama į A - 
mert&os kuro trūkumą siau
čiant neįprastiems šalčiams, 
jau antrą kartą Išsiuntė bė
dos s luntą natūralaus gazo, 
žibalo Ir kitų degalų.

kose,kovoja ir be jo, būtent, 
dvasiniu Ir kultūriniu būdu.

Mūsų tauta, būdam'* laikų 
negandų amžinai e ng’.am*,fi
ziniai bei dvasiniai naikina
ma, kovoja dabar kovą - ty
lią, subtilią.

Turbūt, retai jau rasime 
pasaulyje kitą tokią tautą, 
kur l būtų' t lek nūke nt ėjus i 
nuo įvairių karų, persekio
jimai Ir teroro, kaip mūsų 
Lietuva...

Neveltui didysis mūsų 
tautos dainius Maironis ra
šė : •’ Graži tu mano brangi 
tėvyne, šalis, kui' miega 
kapuos didvyriai, graži tu 
savo dangaus mėlyne,brangi, 
nes daugel vargų patyrei". ..

Taigi. Grumtynės yra ne 
atiaidi los ir ne ga lie st Ingos.
išliks t te tie, kurie kovos 
tą kovą Išmintingai Ir soli
dariai, gerai savo parinktą 

r,glnk:ą vartodami.Musų gink
las, tai mokslas, lietuviš
kas menas.Mūsų kova vyks 
ta diplomatinėje plotmėje. 
Mas turime įrodyti pasau
liui, kad esame verti savo 
senolių brangaus palikimo : 
savo kalbos, kultūros Ir sa
vos lietuviškos žemės. Nuo
lat žvelgdami į dabartinės 
L lėtu vos že m ėlapį, me s me
to me Ištisas lietuviškas sri
tis, paliktas anapus respu
blikos sienų. Apsas, Pasto
vis, Gervėčiai, Salos, Aš
menos sritys, Rodūnė ir Su
valkų trikampis -tai vis mū
sų senolių gyventos Ir te be - 
gyvenamos lietuviškos apy
linkės, kur tebevyksta mir
tina kultūrinė kova už lie
tuvybę ...

Mes, užsienyje esantys 
taut Iečiai, te galime savo ko- 

tautal padėti dl- 
tte finansiniu įna-

Fondas - tai visų 
sus įpratusių lietu-

vių pripažinta finansų tieki
mo institucija, Iš kurios yra 
semiamos lėšos visokerio
pam lietuvybės išlaikymui Ir 
Lietuvos bylos kovai remti.

Visi mieli montrealiečlal 
bei apylinkių lietuviai esate 
maloniai kviečiami būti ne
abejinga’ dosnūs Tautos 
Fondo vajui.

KLB Montreallo Apyl. 
Tautos Fondo K-tas.

DIDYSIS MŪSŲ. RŪPESTIS
Kad Sovietų Sąjunga su

laužė sudarytas sutartis su 
talkiąja Lietuva, kad net 
pačią Lietuvą okupavo, tai 
yra tik dalis sovietų tarp
tautinių nūs (kaitimų Lietu
vos valstybės atžvilgiu. Kita 
dalis jos nusikaltimų .yra 
prieš pačią lietuvių tautą, 

‘jos narius. Tūkstančiai su
imtųjų Ir masinis Išveži
mas į kančias Ir mirtį ne
šantį S ibirą, pirmuosius 
Sovietų Sąjungos okupacijos

metusi neišdildomai įrašė į 
mūsų tautos kančių Istoriją. 
Antroji rusų okupacija pa
lietė savo naikinamomis 
priemonėmis veik trečdalį 
mūsų tautos. Pilni kalėji
mai, laisvės kovotojų nalkl- 
nlmrs, žemių atėmimas iš 
ūkininkų, penki masiniai Iš
vežimą'kūdikių, senelių, li
gonių ir sveikųjų Ir tų,kurie 
po daugelio tremties metų, 
išliko gyvi, negrąžinimas į 
Lietuvą, yra akivaizdus nu- 
s įkaitimai prieš žmogaus 
teises.

Tai vyko pokario matais, 
kada kitos pasaulio valsty
bės į tai nekreIpė dėmesio, 
nes pačios gydėsi karo pa
darytas žaizdas. Pagaliau 
Sovietų Sąjunga nustojo vyk-: 
dytl masinius Išvežimus <T st
elių lietuvių suėmimai, jų 
žudymai, laikymas kalėji
muose Ir darbo stovyklose, 
nesiliauja. Nors jau, atro
do, Sovietų Sąjunga turėjo 
late o sukurti Ir sukūrė val
domąjį aparatą, nors prior
ganizavo i kompartiją iki 
126,000 .earlų,pristeigė vi
sokių kičų organizacijų, bet 
lietuvis nėra ir na gai ės būti 
savo krašte še Imi n i akas, kol 
Lietuva bus okupuota. Kraš
tas yra rusinamas ir sovle- 
t įnames, o lietuvis skriau
džiamas.

Ne tik pasirašyta, bet Ir 
‘ratifikuota Žmogaus teisių 
deklaracija. Pasirašytos ki
tos tarptautinės sutartys. 
Bet lietuvio žmogaus teisės 
Lietuvoje yra trypiamos. 
1977 metų sausis buvo gar
sas tarptautinių agentūrų Ir 
didžiųjų . laikraščių Sovietų 
Sąjungos orbitoje esančių 

Ife praeitu metu Vasario 16-sios 
L' minėjimo Montrealyje. T .Laurinal- 

Jio nuotraukoje KLB Montreallo Apyl. 
pirm. J. Šiaučiulis taria užbaigiamąjį 
žodi.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
J ŪSŲ ’

N L B endroves Valdyto y ra n utaruil
I allcracU siuntinėti tik ui $5-00 P ir* 
muoslus po užaiiakymo metui, t. y. 
nau|lern« įkalty to jonu.

korespondentų praneš Ima Is 
apie sustiprėjusius žmogaus 
teisių pažeidimus na tik Lie
tuvoje, bet Ir kituose rusų 
dominuojamuose kraštuose 
Todėl, sausio 8 d. VLtKo 
valdybos nariai Ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės valdy
bos atstovai aiškinosi "kaip 
geriausia būdu ginti Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje sutryp
tas žmogaus teises.

/ELTA/

RAŠOMA LABAI SVARBI 
KNYGA
Dr. Domas Jasaitis, žy

mus 1 le tu vyb ės ve Ik ė j as, 
žurnalistas, buvęs "Tėvynė;-. 
Sargo" redaktorius, rašo 
velkalą-knygą apie žydų-lte- 
tuvlų santykius 1940-1944 
metų laikotarpyje. Jo darbą 
aprobavo VLIKas Ir Lietu
vos tyrimo Institutas. Šis 
veteūlas svetimomis klibo
mis /anglų, prancūzų Ir tk/ 
yra labai reikalingas lietuvių 
lietuvių tautos apgynimui 
nuo neteisingų kaltinimų, 
pr įmeta nt be ndr a darb U vlm ą 
su vokiečlals-naclals. Žydų 
autoriai yra prirašę daug 
knygų, kur yra kaltinami ir 
ItetuviA^dėJ žydų naiktūimc. 
Tuo tarpu, kaip faktai rodos 
lietuviai yra labai daug Iš
gelbėję žydų Iš getų, rizi
kuodami savo I gyvybėmis. 
Daug lietuvių, kurte buvo 
sugauti, žuvo kartu su žy
dais. Daug yra gyvų llūdl- 
nlakų Ir vakarų pasaulyje. 
Kiekvienas, kuris žino apie 
tokius liudininkus ^.arba pats 
buvęs tokių įvykių dalyviu, 
prašomas suteikti medžiagos 
šiuo adresu : VLIKas, 29 
West 57 Street, New York, 
N. Y.lOOlūįUSA.
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Nep’iMwmu jutwra
Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour i a liberation, de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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...siaurai suprantOr- 
ma — mažiausiai 
vertinama...

ŠALFASS -gos visuotinio suvažiavimo, Įvykusio 1976metais 
lapkričio 20-21 dienomis Toronte, rezoliucija

Tremties sąlygose spor
tinis judėjimas sutinka dau
gelį kliūčių, kurios stabdo 
platesnės apimties planavi
mą.

Dabartinė mūsų sporto 
būklė labai siaurai apima 
fizišką auklėjimą Ir lavini
mą., daugumoje reiškiasi 
tik varžyblnėje srityje Ir 
rungtyniavime- žmogaus 
pilnutiniam auklėjimui flz. 
lavinimas Ir sportas turi 
didelės reikšmės 'r negali 
būti atskirtas nuo pilnutinio 
auklėjimo. Viešoji ir pla
tesnė nuomonė mūsų tarpe, 
kas aplamai rlšasl su spor
tiniu veikimu, yra labai 
siaurai suprantama, o dar 
blogiau, mažiaus t al*> vert Ina - 
ma.

Tokiose apysto vos e Išsi
laikyti sportinei organizaci
jai nėra lengva, ypač kai jos 
(kirbai Ir nuolatinė metinė 
programa - rungtyniavimas, 
reikalauja daug pas lauko jl- 
mo darbu, dažnai net asme
niniais piniginiais Išmoksi
mais Ir ypač atsakinga globa 
sportininkų.

"L letuv Iškas gy vast Ingu- 
mas Ir pažangumo akstinas 
kultūriniuose siekimuo
se vertė susiburti į sporti
ninkų šeimą. Dabartinė va
dovybė, Šiaurės Amerikos 
"Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Ir Sporto S-ga(jau 26-tl me
tai kaip apjungia pilną tūks
tantį aktyviųjų sportininkų, 
kurie kasmetturl keletą su
rf lt Ik Imu -rungtynių. P ir me-

šal:

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

AKTUALIAIS TAUTINIAIS 
REIKALAIS
Šia proga noriu paliesti 

du atskirus, bet giminingus 
reikalus, aptartus spaudo
je :

1. Spauda, sekdama Eltą, 
paskelbė dideles ovacijas 
kanadiečiams, prlstačlu- 
stems VLIKul "kepurę" su 
$ 26.000 aukomis. Klaikus 
yra vaizdas, kai keliamos 
ovacijos už atiką, vertės pu
sė ar svarą jautienos asme
niui, juo labiau tas ovaci
jas adresuojant ne aukoto
jams, bet "kepurių" savi
ninkams. Tuo tarpu mažiau 
s & m Ingi pareigūnai, minė
dami tautlečlųkartals nesan
čius turtus, ne savo balsu 
bliauna dėl tariamo šykštu
mo.

2 p si.

"Gente" - vienas Iš la
biausiai skaitomų Italų sa
vaitraščių, reportaže , ant- 
rašte "Laisvi žmonės, pa
buskite-mino draugai mirš
ta’^- patelkia pasikalbėji
mą. su Vladimiru Būkovsklu, 
kurį Sovietų valdžia, politi
nių kalinių Iškeitimo sąlygo
mis, Išleido į Vakarus. Jis 
buvo Iškeistas į Čilės kom
partijos pirmąjį sekretorių 
Luisą Corvalaną.

Reportažo autorius Gln- 
ffredl, kuris atvyko į Koli
te n aerodromą Zlarlche, 
įžangoje primena, kad 34-Ių 
metų Bukovskls su savo mi
tina Nina BuVovskaja, sese
rimi Ir jos 12 metų sūnumi, 
gruodžio 18 d. 1976 m. atvyko 
Iš Maskvos Į Šveicariją. 
Šveicarijoje apsistojo tik 
kelioms dienoms, po to ak- 
tor lauš Dovydo Markhano Ir 
jo žmonos Oliv Peha kvie
čiamas, nuvyko Į Londoną.

Šio laikraščio korespode li
tui Bukovskls pareiškė: ’’ IŠ 
Sovietų Rusijos man leista 
Išvykti tik 5 metų laikotar
piui. Jokio oficialaus doku
mento, paliudijančio. kad 
bausmę .atlikau, arba, kad 
man bausmė yra dovanotą, 
kad esu amnestuotas, man 
ne da v ė. Todėl j auč luo s I te - 
besąs kalinys, kuriam leis 
ta tik laikinai Iš kalėjimo 
Išvykti”.

Toliau Bukovskls aiškino, 
kad nepaisant Helsinkio su
tari le s, kai In lų gyve a lmo 
sąlygos SovIituoSe kasdieną

nyblų paskirt Is yra patikrin
ti pasiruošimo eigą Ir su
artinti jaunuosius tautiniam 
bendravimui.

Šis ŠALFASS-os visuoti
nis sporto atstovų suvažia
vimas, kreipdamas ypatingą 
dėmesį į būsimų 1978 metų 
Pasaulio Lietuvių Žaidynių 
ruošimą. Toronte, priėmė 
šluos pagrindinius nutari
mus :

a/Sustlprlntl visose spor
tinio ve filmo srityse darbš
tumą, kad pilniau galėtumo 
įsijungti į bendrą kultūrinį 
Ir tautinį Išeivijos gyveni
mą.

b/Paglllntl tautinio atspa
rumo apraiškas, klek galint 
dažniau Ir plačiau vartojant 
lietuvių kalbą.

e/ Įgyvendinti sportinio 
atsparumo Ir asmens auk
lėjimosi pradas, grindžiant 
tautlu lietuvišku elgesiu Ir 
atsakomlngumi prieš tautą.

d/ Suvažiavimas pilnai 
supranta, kad šie dideli už
simojimai be visos lietuvių 
visuomenės reikiamo dėme 
sio Ir pritarimo bus sunkiai 
įgyvendinti, todėl pavedė 
Sąjungos vadovybei apie tai 
paaiškint! Lietuvos valsty
bės atstovybėms, organlza- 
vljų centrams, vis iems 
veiksniams, plačiai spaudai 
tikėdamas, jog pavergtos 
Lietuvos Šventieji siekimai 
tautiniu Ir sportiniu požiū
riu mus visus apjungia Lie
tuvos Išlaisvinimo ateičiai.

''ASS -gos Ce ntro Valdyba

Nesėkmlngal stengiantis 
Išsiaiškinti tiesioginiai ma
ne liečiantį prieš porą metų 
"Nauj lenuose" pareikštą T. 
Fondui pas merk Imą dėl "fal- 
šyvų" aukotojų, Iš vadovau
jančio pareigūno gavau 
prieštaraujančių Ir keistų 
pare (šk Imu. Kadangi jis 
diskusijas nutraukė, jaučiu 
moralinę pareigą tuos pa
reiškimus Iškelti viešam 
dėmesiui. Jis rašė: "Aš 
s lūlye lau pal Ik lm ą T autos 
Fondui palikti ne Jūsų se
sers, bet savo vardu" - at
seit, diskvalifikuojamas tei
sei "In memory"."Jau Ir dar
ban Kanados lietuviai, kurie 
mirė nepalikę testamentų, 
Kanados vyriausybe l atidavė 
apie 2 mil. dolerių. O per 
tuos 25 metus pasaulio lle- 
tuviai atidavė Maskvai apie

PANORAMA
LAISVI ŽMONĖS PABUSKITE -MANO DRAUGAI MIRŠTA

gauti vakariečių autor lų kny
gas , netg I So vie t ų S ą jungo je 
Išleistas. Į kalėjimą neįlei
džiama jokia, netgi komu
nistinė literatūra.Kaliniams 
drausmė kasdieną griežti
nama. Priėjo Iki to, kadka- 
1 In tams t arpus avyje6’ ne vai la 
nei žode 1 lu pastke 1stl. TaIp 
pat jiems nevalia nei siųsti, 
nei gauti laiškų.

Vladimiro kalėjime kali
ntai ruošia bado streiką.Kai 
gruodžio 17 d. kalėjimą ap
leido, streikas dar nebuvo 
prasidėjęs, bet jis turėjo 
praš įdėti art Imlaus lo - 
mis dienomis. Jeigu prasi
dės, kalintai nekapltulluos, 
kol jie ms pr f d aus a nč los te I - 
sės nebus sutelktos.Bukovs
kls pabrėžė, kad kaliniai 
puikiai supranta, jog šis 
streikas jiems gali kalnuoti 
gyvybe. Situacija gali pasi
keisti tik tuo atveju, jeigu 
Vakar a l, re mdamle s l Hel - 
siekio nutarimais, duotų So
vietams spaudimą, re Skalau
janti pakeisti elgesį su poli
tiniais kaliniais.

Bukovskls priminė, kad 
kai ėj tmo vaidž ia a Išk ia I ap t- 
brėžė savo santykius suka-: 
1 in 11 Is, ne pr Is i de r l nan 5 la is 
arba kartais prasilenkian
čiais su kalėjimo režimo 
potvarkiais. Pavyzdžiu pa
statė slaptą valdžios įsaky
mą. Ne. 0025, liečiantį "ge
ro" ir "blogo" elgesio kali
nius. Pagal jį antrą kartą 
nubaustieji Išt įsus menes lūs 
maitinami duodant jiems 

davi
nio dienai, be jokios karštos 
s r lubos, Tear Sto skysčio/'. Ir

tik 4OO gr amų duonosblogėja. Pavyzdžiui ne tik Iš 
Vakarų jokios spaudos neva
lia gauti, bet draudžiamą

VL ADIMIROBUKOVSKI (dešinėje) ir LUIS CORVALAN iškeitimo 
metu. Apačioje pakeitimo procedūros metu Ciurichb aerodrome, 
Šveicarijoje.

6 mil. dolerių" - reikia ak
meninės širdies, kad pagai
lėti pagalbos broliams, ba
daujantiems ruso vergijoje, 
nors ir apiplėšiamiems". 
"Aukų rlnkvėjal už darbą ne
gauna jokio atlyginimo"- . 
gaila. Aukotojai tikisi dva
sinės naudos, kuri norma
liai Ir reguliariai yra nu
kreipiama '■įtikėjų naudai. 
Deja, rinkėjai dvasinio tur
to nepripažįsta. Tuo atžvil
giu A. Flravlčlu, yra tei
sus rašydamas, kad yrą 
lengviausia aukoti, negu 
rinkti. Nuo šykštuolio au
kos yra pavojas užsprlngtl. 
Lietuviai nėra šykštūs , per 
r įtiki lavas bažnyčioje suren
kama gausiai aukų ne tik ba
daujantiems draugams, bet 
Ir Indijos šventoms kar-
vėms Ir žiurkėms maitinti, ga Ir noksta.

Ponal, pareigūnai, auka 
nėra prie vol ėAaoc." Jūs, ne - 
pripažindami dvasinto nuo
pelno, juos nūkre Ipiate 
te n, kur yra priimami be-^ 
diskvalifikacijos baimės ar 
ki^r 1 a uk I a m i su dž įaugs - 
mo ašaromis.

Tarp kitko, aukos vertė 
yra mutuojama ne pagal au
kotojo pinigines, bet pagal 
jo širdies dydį.

Sutinkant, kad tauta nėra 
tobulas mechanizmas, bet 
gyvas organizmas VLIKas 
yra keistas fenomenas pa
saulio Istorijoje - gyva gal
va neegzistuojančio kūno. 
Būtų normalu, kad jis būtų 
PLB politiniu organu. Sa
vanaudiškumas yra pagrln- 
dlnėprležąstls visų,tiek so
cialinių, tiek Ir tautinių bė
dų. Kol žmogus neišmoksta 
pažinti savo menkystės, pa
saulyje blogybės dygsta, au—

pats Bukovskls 1974 metais 
laike trijų mėnesių gaudavo 
tik kartą į dvi dienas karš
tos sriubos, nors jam, at
liekančiam tą pačią darbo 
normą, priklausė toks pats 
davinys, kuris, kitiems buvo 
duodamas kasdieną.

§Ią, jo Išleidimo į laisvę 
die ną, Buko vsk Is tai’ ėjęs 
didžiausią p a s lt e nk l n l - 
mą, nes pirmą kartą Istori
joje Sovietų Sąjunga atvirai 
visam laisvajam pasauliui 
prisipažino turinti politinių 
kalinių.

ToliauBukovskls kalbėda
mas apie padėtį Sovietų Są
jungoje ,pasakė, kad jis ne
sąs komunistas, nei socia
listas Ir niekada jokiai par
tijai nepriklausė. Bet tat Ir 
nėra svarbu. Pagrindinis 
dalykas yra tai, kad visur 
kur pasaulyje žmogus bebū
tų, jis privalo kovot! dėl pa
sisakymo teisės, dėl laisvo 
žodžio Ir spaudos laisvės. 
Visai neleistina, kad socia
listinėse Leonido Brežnevo 
valdo mos e r s s p u b 1 Ik o s e 
veiktų tokie paragrafai, kaip 
64-tas, kuris kiekvieną pi
lietį, besistengiantį emi
gruoti, traktuoja kaip de
zertyrą. Taip pat yra ne
leistinas prekiavimas savais 
piliečiais, kaip tai daroma 
žydų atvejais. Neleistina, 
kad už savo pažiūrų pare Iš- 
kltną piliečiai būtų kalinami 
kalėjimuose , kankinami li
goninėse, kur jiems yra 
"plaunami" smegenys, besi
stengiant "Išgydyti" nuo In
di/[dualinės pasaulėžiūros 
turėjimo 1 Igo-J...

Pašnekesio pabaigoje Bu- 
kovskls pasakė: "Sovietų 
Sąjungos valstybės galvos 
Leonido Brežnevo 70 metų 
proga sveikinu jį, ypač už 
tai, kad jis Iškeitė mane į 
Carvalaną".

Jonas Bute lka

2.Korespondentas gėdina
si pasirašyti savo pavardę 
/NL. Nr. 50/, aprašydamas 
Delhi apylinkės pavykusi dingų 
šventės minėjimą, dėsto 
savo mintis Ir nesuvokia kas 
yra kuo Ir mėgina įtikinti
katę, kad ji yra šuo.

Nesu prof es lonalas litera
tūrinėje kalvėje Ir nemėgi
nu kritikuoti to rašto, bet 
nepake ne lu, kad kažkas, 
kažkur, kažkada Ir kažkuo 
"buvęs", niekina laisvės lai
kų karininkus Ir su plunksna 
jiems akis krapšto.Tuo rei
kalu pareiškiu savo mintis: 
sąmoningas tautietis nesi - 
dera dėl skolų mokėjimo 
prarastai tėvynei, bet pagal 
savo norą, gabumus ir ener
gijos Išteklius, savo mintis, 
laiką Ir veiksmus aukoja
tautos labui, kad laikui atė
jus, galėtų dirbti tėvynės 
naudai.

Tautinis veikėjas, įskai
tant vadovą, yra palaima ar 
prakeikimas, žiūrint ką Ir 
kaip jis veikla ar veda.

Yra dvi rūšys patriotų: 
vieni myli savo tautą Ir tau 
tiečius, kiti myli tą vardft, 
bet save labiau už tuos žo
džius. Pirmieji klystančius 
pataiso, pamokina, o ant
rieji su žemėm sumilšo. 
sunaikina,

Aplinkybėm sus’.dėsčius, 
valstybės / tėvynės/ žūsta, 
bet tautos gyvuoja Ir nokina 
laisvės viltį^ol grobikai juos 
tėvynėje, ar Išprotėję tau
tiečiai tremtyje, visus su
naikina.

Valdžia nieko savo netur7 
Ir nieko neduoda, bet teisin
gas pareigų ir teisių pa
skirstymas yra piliečiams 
paguoda.

Gal bernui Ir atrodė, kad 
kąr [ninku algos buvo per- 
aukštos, betgi jie, kaipo to-

Kun. Feliksas GURECKAS, 
Staigiai miręs vasario M dieno. 
ChicagoĮe.

kle, negalėjo nei basi, nei 
lopyti vaikščioti, ar akmenų 
skaldyti - jie turėjo atsako- 
mlngesnį darbą. Berneli, 
niekuomet netikėk savo go
džiom akimi Nėra abejonės^ 
kad su minėjimais nūs įgyve
no m, ypač su lapkričio 23-ja 
Juk prieš porą metų "T Z" 
rašė, kad geras karys turi 
būti geras k aįal įkas /pa v. ge
nerolas Želigovskis/.

Nežiūrint, kad visomis 
priemonėmis kovojom Ir te- 
bekovojame dėl laisvės, 
prieš metus profesionalas 
karys ragino kario profesi
jai, kad pasiruošti laisvės 
karui / atse lt, būti drąsiais 
žvirbliais, kariaujant su ka
tinu/. Kariaujantį atsiveria 
pragaras, liejasi kraujas, 
kovojant, atsiveria burna, 
liejasi rašalas, kaujamasl 
su žodžiais.

Motto : Jeigu norime Iš
likti -tėvynei laisvės Ieško - 
tl - nepradėklme kariauti, 
nenustokime kovoti.

B. Bačiūnai?
Slmcoe, Ont.

VADINKIME LIETUVIŠKAI
Neseniai "NL" buvo Ilgo

kas rašinys su daugeliu nau- 
patarlmų meškerio

tojams. Gaila tik, kad auto
rius nepasirūpino parinkti 
lietuviškus žuvų pavadini
mus, o jų yra nemažai Ir 
patiekė cik angliškus.

Atsimenu, dar gyvenant 
Lietuvoje, tekdavo pavartyt! 
Amerikos lietuvių laikraš
čius, gana keista tų leidinių 
kalba atrodė, Bet dabar Is
torija kartojasi - vėl tokia 
kalba į laikraščius ateina. 
Iš kitos pusės, nėra lengva 
s us ir ast l re Ik lamus 1 lėtu - 
vlškus pavadinimus, nes 
mokslinių ir technikinių žo
dynų (š L lėtu vos nedaug gau
nama. Tenka Iš bėdos nau
doti angliškus pavadinimus.

Ruošiant jūrininkystės va
dovėlį "Burės ’r varŪdlal'L 
teko ieškoti įvairių su van
dens sportu Ir dalinai su 
žvejyba susijusių pavadini
mų. Atsitiktinai užtikau R, 
Vaičlo"Naujlenuose" paduo
tus žuvų pavadinimus, kurių 
dalį meškeriojimo mėgė-, 
jam čia patiekiu:eel- ungu
rys, cod - menkė, flounder- 
plekšnė, salmon.- lašiša, 
trout-upėtakis, perch-eše
rys, pike-lydeka, carp-k.ar- 
pls, tench - lynas> mlnnov- 
ralnuotė, sturgeon - aiškė
tas, s m? 11-stinta, chub-ša- 
palas, mackerel-skumbrlja, 
wels-šamas, eel-pout-vėgė
lė, shark - ryklys, whale- 
banginis, seal-rūonls, por
poise - delfinas. Pastarieji 
trys, Iš tikrųjų nėra žuvys , 
o žinduoliai.

Yra eilė žuvų, ypač tropi
kuose, kurių pavadinimus 
tur būt tik Ichtiologai žino. 
Sėkmingo meškeriojimo.

B.Stundžia
Weston, Ont.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ISTORIJOS IŠKRAIPYMAS
LENKU MOKYTOJU NESUSIGAUDYMAS AR BLOGA VALIA 

Stepas Varanka

Imti krlkščionybę, žadėda
mas už tai Įvairių privile
gijų.

Lietuvius apėmė baimė, 
kad jų kunigaikštis pa m? t ė

Kanados lenkų mokytojų 
sąjunga Toronte 1966 metais 
yra Išle Idus l knygą "Ks iązka 
o Polosce". Šioje.apie Len
kiją , redaguotoje Barboros 
Glogowskos,knygoje yra ne
teisingai rašoma apie Lietu
vą ir jos valdovus.

Sąjungos pirmininko W. 
Kočiok Įžangoje jauniesiems 
skaitytojams rašom? : ’’Duo
dams jums Į rankas knygą 
apie Lenkiją, kad dėka jos 
galėtumėte gauti daugiau 
žinių apie kraštą ir giliai 
kultūringą tautą... Stengsi - 
mės perduoti tai, ką norėtu
me, kad mūsų vaikai žinotų 
apie mūsų protėvių žemę. . .

Liudvikas, Vengrijos ka
ralius, karūnavosi 1370 m. 
Lenkijos karaliumi Kroku
voje. Tačiau jis Lenkijoje 
negyveno IT mažai ją domė
josi.Ten jis paliko savo mo
tiną Elzbietą, kuri, galima 
sakyti, valdė Lenkiją. Po 
jos mirties, 1380 metais, 
valdžia buvo pavesta vieti
ninkui Krokuvos vyskupai 
Za vIsz a I. l ludvlko laikais

lankų šlėkta Išsikovojo sau 
Įvairias privelegijas. Vėliau 
karalius be jų sutikimo ne
galėjo uždėti jiems jokių 
mokesčių. Ši priveleglja 
buvo panaši į tai, ką turėjo 
anglai pagal Magna Chaeta 
Llbertatum 1215 m.

Tuo laiku lietuviai vis 
dažniau pradėjo puldinėti ir 
plėšti rytines Lenkijos že
mes. Lenkijoje buvo prasi
dėję neramumai. Karalius 
Liudvikas mlrė 1386 metais, 
nepalikdamas vyriško Įpė
dinio. Po to sekė ne kara
lystės laikotarpis. Neužilgo 
į Lenkijos sostą buvo pa
kviesta Liudviko duktė Jad
vyga.

Jadvyga,kai atvyko į Len
kiją, turėjo 14 metų. Lenki
jos didžponiai, sužavėti jos 
grožiu, savo patarimais sto
jo jai į pagalbą valdyti kraš
tą. Po kiek laiko pasiūlė jai 
vedybas su DLK Jogaila. 
Jadvyga atsisakė. JI, pagal 
tuometinius papročius, nuo 
vaikystės buvo jau susižie
davusi su W 11 he Imu iš

Habsburgd. Apie vedybas su 
Jogaila nenorėjo ji Iš viso 
girdė';l. Jogaila tada buvo 40 
metų vyras. Be to, pagonis, 
barbariškos tautos kuni
gaikštis. ..

Lenkijos ponai Ir Jadvy
gos patarėjai, gerai supras
dami politinę vedybų naudą, 
spaudė ją, kad ji padarytų 
tai tautos labui. Jų prikalbė
ta, ji su sunkia širdimi su
tiko. Jogaila priėmė krikš
tą ir vardą Vladislovą, ve
dė Jadvygą ir po 15 dienų, 
t. y. 1386.2.18 d., buvo ka
rūnuotas. Jogaila tapo Len
kijos karaliumU tuo sujung
damas didelius rusų, lietu
vių ir lenkų plotus po viena 
Jogailalčio karum.

Neužilgo Jogaila su didele 
didikų Ir dvasiškių svita nu
vyko Į Lietuvą, kad ją prl- 
ve rstų pr te kr Ik što. P alygi- 
nus su Lenkija, kraštas at
rodė mažai apgyvendintas lr 
nlūrus, Jogaila, atvykęs Į 
krašto sostinę Vilnių, išdės
tė savo p age įdavimą, ^e įka
la vo mesti pagonystę ir prl-

jų tėvų tikėjimą Ir pradėjo 
garbinti "vokišką dievą". 
Pamatę nuplautą jų garsiau
sią Ir galingiausią dievaitį 
Perkūną, atsikvėpė iš bai
mės. Pradėjo su noru pri
imti krikščionybę. Vietoje 
pagoniškų statulų, pradėjo 
statyti kryžius Ir bažnyčias. 
Pasekmėje to, Vilniuje buvo 
Įkurta vyskupija.

L l e t u v l a m s priėmus 
krikščionybę, turėjo pasi
traukti kryžiuočiai, kurie 
ten vertė lietuvius pagonlus’ 
pr le kr ftšč lonybės. Kryž tuo - 
člams tas nepatiko.Jie pra
dėjo skleisti gandus, kad 
Jogaila priėmė krikščionybę 
apsimetęs, kad gauti Lenki
jos karūną ir atitraukti Len
kiją nuo krikščionybės.

Nors lankai su lietuviais 
skaitėsi kaip broliai Ir lygūs 
su lygiais, takiau daugumas 
lietuvių negalėjo užmiršti 
prarastos savo nepriklauso
mybės ir politinio savistovu
mo. Kurstomi kryžiuočių, 
kurie norėjo suardyti lenkų- 
lietuvių sąjungą,sukėlė Lie

tuvoje sukilimą. Sukilėlių 
vadu pasIdar ė e ne rglngas 
kunigaikštis Vytautas . Kartu 
su kryžiuočiais, su Konra
du Valenrodu, Vytautas pa
darė Į Lietuvą du žygius 
tikslu apiplėšti.

Jadvygai tarpininkaujant, 
Jogaila su Vytautu susitai
kė. Vytautas tapo Lietuvos 
valdytoju, bet buvo nepa
tenkintas antraeile vieta. 
Elgėsi, lyg jis būtų Lietu
vos valdovas, o ne Jogailos 
vietininkas. Priėjo net prie 
to, kad 1398 metais liepė 
karūnuoti save Lietuvos ka
raliumi. Sumanymą pakeitė 
Vytauto karas su totoriais. 
Prie Dniepro įvyko didelis 
mūšis, kuriam? Vytautas 
buvo smarkiai sumuštas. 
Ten žuvo keliolika lietuvių 
kunigaikščių. Tai buvo po
gromas, kokio senai nebuvo. 
Tas pralaimėjimas nurami
no Vytauto karštus užside
gimus. Tada jis suprato,kad 
prie Lenkijos šono Lietuva 
gali tik klestėti. Jadvyga 
dažnai ragino brolius gyven
ti taftoje ir su meile, tačiau 
tik 1399 metais prie jos 
karsto broliai susitaikė ir 
prižadėjo amžiną^ talką Ir 
pagalbą vienas kitam...

1977.1,1.9

Daugiakjjltura ugdo stipresnę 
Kanadą.

Kanada didžiuojasi, kad jos piliečiai yra 
įvalr lų kultūrų žmonės. Įvairios kultūros, 
paskirų asmenų talentai, technikos specla- 
bės, kuo mes kanadiečiai naudojamės, ugdo 
stiprų Ir dinamišką kraštą — Kanadą.

Jūsų Kanados vyriausybė, vykdydama pa
stovias dauglakultūros gaires, skatina jus 
dalintis savo kultūrinėmis gėrybėmis, kad 
visi kanadiečiai galėtų jomis naudotis.

DAUGIAKULTŪROS PROGRAMA JUMS 
TEIKIA, BE KITŲ, ŠIUOS PATARNAVIMUS:

□ Ryšių palaikymo su etninėmis grupė- 
m is /E THNIC GROUPS LIA ISON/ te Ik ia 
pagalbą organizacijos ir ryšių palaiky
mo srityse.

□ Kanados tapatybės programa/CANADIAN 
IDENTITIES PROGRAM/ vykdo kultūrinio 
Įvairumo puoselėjimą.

□ Kanados etninių grupių studijų/CANADIAN 
ETHNIC STUDIES/skyr lūs naudojasi

□ Dauglakultūrlnlų centrų steigimo programa
/multicultural;' centres/.

□ Imigrantų Integravimo programa/IMMIGRAT 
INTEGRATION PROGRAM/te Ik la pagalbą 
naujiems Imigrantams.

□ Projektams remti programa/PROJECT 
GRANTSPROGRAM/skiria lėšas 
savanoriškoms grupėms.

□ Valstybinė filmų vadyba/THE NATIONAL 
FILM BOARD/gamIna filmus Įvairiomis 
kalbomis.

□ Valstybinis žmogaus buities muzėjus/THE 
NATIONAL MUSEUM OFMAN/ renka Istorl-
nę medžiagą apie Kanados daugiakultūrą.

□ Viešasis archyvas/THE PUBLIC ARCHIVES/
renka ir saugoja medžiagą apie etninių 
grupių kultūras. \

□ Valstybinė blblloteka/THE NATIONAL 
LIBRARY/perka Ir renka knygas neoflclallo 
neoficialiomis kalbomis.

Norintieji pareikšti savo nuomonę arba gauti platesne 
informaciją, rašykite šiuo adresu:

patariamojo komiteto gairėmis. Multiculturalism, 16th Floor,
□ Duoda panamą išvystyti neoficialių kalbų 66 Slater Street OTTAWA Cnt.

Vėliau, 1401 metais, buvo 
sutarta,kad po Vytauto mir
ties Lietuva neturės Didžio
jo Kunigaikščio Ir bus ar
čiau surišta su Lenkija. Jei
gu Jogaila mirtų nepalikęs 
Įpėdinio, lenkai Ir lietuviai 
bendrai Išrinktų jo Įpėdinį.

Lenkijos - Lietuvos unija 
sukėlė nerimą kaimynų val
dokuose, ypatingai Ziglm?n- 
to Liuksemburgiečio, kuris 
be ginklo prarado Lenkijos 
naudai daug žemių prie Du
nojaus. Karas su kryžiuo
čiais būtų įvjfcęs daug anks- / 
čiau, tik dėka karalienės 
Jadvygos, kuri sakė, kad ji 
atkalbinėjus (karalių nuo ka
ro, bet po jos mirties, ne
aplenks jų užtarnauta baus
mė.

Kai Įvyko Žalgirio mūšis, 
' po balsaus kryžiuočių puo

limo krito pirmos lietuvių 
linijos. Atrodė, kad niekas 
nebeišgelbės Lietuvos. Pra
džioje pabėgo totoriai, vė
liau rusinai ir pagaliau lie
tuviai. Su sunkumu Vytautas 
surinko tris vėliavas. Su jo
mis jis prisijungė prie len
kų, s u kuria Iš kryžiuočiai 
ne gal ėjo taip le ngvai sus ido - 
roti kaip su lietuviais. Len
kai buvo gerai ginkluoti, tu
rėjo gerus arklius su šar
vais Ir gerą karinį patyri
mą.

Žalgirio pergalė, dar la
biau surišo Lenkiją su Lie
tuva.' Buvo prieita Išvados, 
kad e leant kartu bus laimė“' 
ta daugiau. Nutarta stipriau 
susijungti ir prisiekti sau 
amžiną taftą. Suvažiavimui 
parinktas nedidelis miestu
kas prie Bugo upės, pava
dintas Horobel. Ten atvyko 
Jogaila ir Vytautas su gavo 
palydovais.Tenai lenkai pri
ėmė lietuvius į savo herbus. 
Horodelyje buvo iškilmingai 
pasižadėta niekada lietuvių 
neapleisti, gręslant pavojui 
tetkl.I pagalbą Ir patarimą.

Lietuviam-', kurie prieš 
uniją buvo vergų padėtyje, 
tai buvo didelis laimėjimas. 
Tos unijos kūrėju buvo Jo
gaila, kuris buvo kuklus ir 
nereftalauj intls sau nieko 
p r a š m 3. t n a u ė . Dažniau - 
s lai dėvįs avies kailius. Jo 
yda buvusi nežinojimas Len
kijos papročių. Jis visada 
klausė lenkų ponų patarimo. 
Kai gyveno Jadvyga, klausė 
jos. Po Jadvygos mirties 
klausė patarėjo Zbigniew 
Olesnleki, kuris vėliau buvo 
kardinolu. Jogaila pavedė 
jam po savo mirties a aki ė - 
tl nepilnamečius valkus . At- 
s llyginlmul padovano jo Oles.- 
nlcklul Jadvygųs šllublnį 
žiedą. Jogaila mirė maža
me miestelyje Grodek prie 
Lvovo,kuris vėliau buvo pa
vadintas Grodek Jaglellona- 
kl. v

Paskutinis Jogailaitis Z Igl- 
mantas Augustas, kuris,būr 
damas Lietuvoje, slaptai ve 
dė Barborą Radvilaitę, ne
turėjo sūnaus,kuris perimtų 
po jo sostą Lenkijoje Ir Lie
tuvoje. Jo rūpestis buvo, kad 
po jo mirties prasidės var
žybos dėl karaliaus karūnos 
Ir nutrūks ryšys tarp Len
kijos ir Lietuvos. To laukė 
Lenkijos priešai. Karalius 
Ž Ig tmanė as dė jo past a ngas, 
kad privesti prie unijos. Jo 
rūpesčiu 1569 melais buvo 
sušauktas Liubline bendras 
lenkų - lietuvių seimas. Po 
Ilgų gličių Ir neramių pasi
tarimų buvo sutartos sąly
gos unijai. Visi sudarantieji 
uniją, davė priesaiką. Ka
ralius Žlglmantas mirė 1572 
metais. Tai buvo paskutinis 
Joga daleis... ”

IŠVADA
Kodėl toji giliai kultūringa 

tauta vertė savo nepilnametę 
karalaitę Jadvygą dėl poli
tinės naudos Ištekėti už ph-

(Nukslto į 5 psl.)
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- Argi uodas galėtų turėti šitiek proto ? - suabejoja 
Jurgis. - Sakai, zirzimu nieko nelaimi, tai tyliai pripuo
la? Prie gyvulio gali prieiti Ir rėkdamas, nes jis nesu - 
geba apsiginti, o žmogus Išgirsta, sumrtarupja ranka , 
švyst, švyst, Ir uodas susipranta nutilti, pasirenka kitą 
būdą kovui laimėti. Gal Ir taip.

- Na, o kaipgi kitaip ? Zirzė, zirzė, aptilo Ir jau ge
ria kraują.

- Kažin, - Aleksas dar abejoja, bet Jurgis šyptelia 
Ir tiesia muitas ranką atsisveikinti. -Toks mažas sutvė
rimėlis.. .Ligi šiol aš niekada, turbūt, nė nepagalvodavau 
apie tokį uodo gurdcumą, -kalba jis dabar jau man vle - 
aam. -Taigi, gyveni, amžių nugyveni,pasensil, Ir tada 
Staiga ateina tau į galvą nerami mintis apie uodą ir jo 
protą. Žinai, sekantį penktadienį paklausiu Anicetą, žiū
rėsiu, ką jis pasakys.

- Anicetas, tur būt, apie muses gerai nuslma.no-s a - 
kau Aleksui.

- Kas turėjo reikalų su musėm, tai Ir uodą pažįsta .
-Teisybė, kas kaime gyveno. . .
Tik Iki Urbono restorano uodai, turbūt, neatskris - 

davo, - pralinksmėja Aleksas. - Kad tik neužmirščiau ’. 
Tyčia paklaustu Jurgį Ir Kazimierą, ar uodai zirzdavo 
jiems restorane, ar tik musės burbdavo. Jurgiai, turbūt, 
uodai sakydavo : brolyti, brolyti’. Kazimierui dieną mu - 
sės, o Jurgiai vakarais uodai. (

Iš: Jurgis Šlekaitis
VILNIAUS VEIDAI SNIEGE

Rogėmis skrieja miestas į Naujuosius metus, 
su skambalais liejas laimingas juokas 
Ir, virtęs snieguolėmis, virsta į pusnių patalus. 
Kužda snaigės, šokdamos ties akimis 
VU. n lauš me r ga It ės;
- Alsuok manimi - aš gyvenimas. - 
Žingsniai nežino kelio, stoviniuoja Ir grįžta. 
Žvilgsniai ūleko neklausia Ir viską žino. - 
-Alsuok manimi, aš jauna gyvybė, 
aš tavo didelė ateitis, aš nežinau mirties... - 
Tirpsta sniegas ant laukiančių Lūpų, 
ir aš lūpomis greičiau svaigų tirpimą.
T vlista krūtlaėj galingas tikėjimas - 
kog viskas Vilniuje ir pasaulyje , - 
net žiežirbėlė mergaitės žvilgsnyje , 
net Ir snaigės tylus skridimas , - 
viskas neša savy kaip vaistų nemarią gyvybę, 
viskas paslapčiomis brandina didžiulę prasmę.

Tolsta tamsoj linksmi skambalai, 
t Ilsta papiltas juokas , 
temsta mylimo mieto veidas. 
Vidurnaktinėj tyloj, po juoda dangum, 
kurio vartai kietai užsklęsti, 
aš klausausi viesulo sieloj, 
burdamas ir spėliodamas:
- Ar ne šmėkšo pūgoj našlaitė - tiesa, 
jos baltas prisikėlimas
iš pusnių kristalinto karsto ?
Kokie bunda balsai - kuždesiai ir šauksmai? 
Šūkiai visų vidų, mojuojančių vėliavom - 
šūkiai, kuriuos seka šūviai.
Kruvini atspindžiai krito ant Neries 
Iš ten, kur saulė teka.
Kruvini iš ten, kur saulė leidžias. 
Ir aukštas dangus, taip noriai bylojęs 
Abraomui ir Mozei Ir karalaičiui Kazimierui, 
tyli tau, Jochell, tyli man, tyli visai žemei. 
Tik kažin kur, už Žalių ežerų, 
gyvo vandens balsu suokė lakštingala..
Tik viską pakėlęs Vilniaus šventasis veidas 
1 lepė tikėt i: viskas. prae Is.

Vilniaus kalneliai, milžinų kapeliai, 
sveikiname jus ’.
Taip, vieną vakarą tirpo sniegas - 
nesilaikė ant Vilniaus mergaitės lūpų. 
Sako, tris žiemas nesUalkė sniegas - 
tirpo jisai Panerių tarpumiškėj , 
kur broliškai, klodas ant klodo, 
sugulė jonkeliai, blaltkal ir gaonal, 
vargo sūnūs vaši:Intais veidais* 
baltos moterys aukso žiedais, turgaviečių 
rabinai, kurių vešlios barzdos sukčiai, 
dengė kūdikių kūnus nuo šalčio. / 
Sako, visiems alkstantiems 
šautuvai sumaitino po švino kąsnelį, 
o nėščioms moterims davė po du.
Ar ne Iš tos glūdžios tarpumiškės 
Iš po žemių prasiveržė šiandien 
Ir tavo balsas, Jochell ? 1
Už vėliavų šilką švelnesnis 
tavo Ir mano nukankintųjų brolių balsas, 
bet aeužgožla jo žvynuoti tankai, 
Už vado trimitą skardesnis balsas, 
už geležinio vilko staugimą labiau pranašingas.
- Kai sambrėškyje man tu nusilenksi..,-

Aš tetik luoši tau iki žemės, 
tavo ir Vilniaus sukruvintam veidui, 
Ir lenkiuos visoms užsnigtom tarpumiškėms, 
nuo dzūkų pušynų Ilgi Sibiro taigų, 
Iš kurių kyla šiandien gyvo vandens balsu 
užslopinta tiesa apie misų gyvenimą.

Lakštlngalėll, pūkasal paukšteli ’.
Našlaitės - tiesos balsu tu suoki kažkur 
anapus Žaliųjų ežerų. Pasakyk nūn, 
nutildyk viesulą steloje; 
kuri tavo tiesa nemeluoja ?
Nes tiesa, kad viskas o viskas pasaulyje 

turi prasmę. 
Ir tiesa, kad ničniekas neturi prasmės.

PAŽINKIME PRAEITI !
v'otctEČtę siautėjimas mano APYhtNKfeJE 

tS4t -r 1544 matais 
/atsiminimai/

Balys Brazdžionis

Čia noriu paminėti vykusį vokiečių siautėjimą 3- 
jų metų laikotarpyje. Jų žiauri okupacija padarė 
musų tėvynei neišskaičiuojamų nuostolių. Ola iš
kelsiu f aktus, kurie parodo ,kalp jie negerbė jo
kių žmogaus teisių ir buvo žiaurūs Ir gobšūs.Vi
si minimi faktai remtasi tikra tiesa. Paliesiu tay 
kas darėsi mano akyratyje ir ką teko pastebėti , 
pamatyti, ar apklausinėti bei pergyventi.

Autorius

IŠ RAUDONOSIOS Į RUDĄJĄ OKUPACIJĄ
Staigus vokiečių užpuolimas mūsų apylinkėje nedavė 

rusams daugiau laiko "atsiškaityti". Suįręs frontas trau
kėsi vos kelias dienas. Tačiau jie ir per tą laiką suspėjo 
įvygdyti žudynių. Skaudi žinia aplėkė kaimus, miestelius , 
kad štai, Panevėžyje, nužudė daktarą Ir gailestingąsias 
seseris, Biržuose rasti miške nukankinti keturi vyrai. Vi
sais keltais šaudoma, vienur kitur gaisrų pašvaistės. ....

Vieną popietį, už kellollkcs šimtų metrų nuo mūsų iš
sivirto Člglšktų kaime kamuoliai dūmų, pasigirdo šūviai . 
Tai nelaimingas likimas Ištiko bent kelias šeimas. Krau - 
juose papledo da nekalti lietuviai: Juozas Petkevičius ir 
Ignas Janušonis. Negi isle st Inga rusų čekistų ranka nutr.au 
kė jų gyvenimo siūlą ir paleido ugnimi kaimybų- Krikščiū
no Ir Petkevičiaus-trobesius, išgąstingai sutikta žinia , 
kad Daujėnų valse. Raudonosios m'lteijos būrys nušovė pa 
rapljos zakrastljoną K. Grlgallonį, suėmė Navaką Smilgių 
km. Šiurpūs vaizdai sukrė tė ne vieną mano apylinkės gy
ventoją; tuo pačiu skatino Imti į rankas ginklą, pastoti ke 
lią žudynėms.

Po šešių dienų nuo karo paskelbimo, Pasvalys susi - 
laukė žaliai uniformuotos kariuomenės. Daug tikėjosi,kad 
ši naujoji okupacija bus ne tiek žiauri Ir nepakeliama.Ra
dijo bangomis nuskambėjus Lietuvos Himnui visų akys su- 
4 psl.

švito. Visą savaimę-ūžė keltais mašinos, sustojo šaudy - 
mai, nes rusai ir taip bėgo dulkėtais keliais. Lietuviai ap
rimo, nes vokiečių kariuomenė nebuvo tokia bais t, kaip kai 
kurie ją atsiminė dar Iš Pirmoje Pasaulinio Karo: neprie
vartavo gyventojų dėl maisto, nekeikė, nešaudė. Be to , 
Kauno radijo .stoties pranešimu, Lietuva buvo vėl paskelb
ta nepriklausoma. Koks didis, neapsakomi-3 džiaugsmas 
sušvito kiekvieno lietuvio akyse’....

Bet.. . praėjo vos keletą savaičių, dingo visas Lietu
vos džiaugsmas. Paskui forttą atvykusi vokiečių hitlerinin
kų partijos sudaryta valdžia nuėmė mūsų laisvės vėliavą 
nuo Laisvės Varpo bokšto. Toji žinia tyliai pervėrė visus 
Lietuvos sūnus Ir dūlias. Mano apylinkės ūkininkai, inte
ligentai, darbininkai, žydai pajuto okupacijos leteną. Ypač 
lyg akmeniu, prislėgė žydus. Nes jie vylės.kad tapus Lie
tuvai neprCdausomal, galės Išlikti gyvi. Daugelis jų tei
ravosi pas pažįstamas kunigus,kad juos pakrikštytų kata - 
Hkais. Farber is, ytenas pažįstamas žydų tautybės žmo
gus atėjo pas mane ir tarė:

-Brolau lietuvi, gelbėk, nes žinios eina liūdnos, mum- 
visiems netolima mirtis- spausdamas dešinę su ašaromL 
akyse, kalbėjo.

Nera miai daužėsi jo širdis krūtinėje. Jis buvo taurus 
Lietuvos pilietis. Įsikūręs gražiai mieste, ant Svalios i Ir 
Kapų gatvės kampo, ramiai gyveno. BolševRmečla nesusi
dėjo su partija, nekenkė nė vienam-. Ir kai Iš Pasvalio 
ankstų birželio rytą NKVD tempė į sunkevežimį Andriaus 
Andževtčlaus motiną senutę, jis verkė jos gailėdamas. Jis, 
būdamas žydas. O tuo tarpu viena lietuvė moteris,komu - 
nlstlnlo raugo prisigėrusi, Iš tos pačios gatvės ; netolima 
kaimynė Paršellūnlenė rėkė: "Gerai, kad tuos dykaduonius? 
Išveža, mums duonos; daugiau bus;’. Aš, stebėjęs ’ tokį 
vaizdą, negalėjau tverti Iš pykčio. Farberls gi užjautė lie
tuvius. .. Ne vienas žy-^as taip jautė. Buvo tačiau ir išda-

PATRIJOTINI5 KARAS
/ SOVIETŲ VERSIJA .Paruošė J. J. / 

/pab a lga/
Vyriausias vadas Stalinas parodytas ne jo buožinėje 

generalissimo unif or m jo, o 1928 metų kaimo švarkuty
je, kada Stalinas dar buvo proletaras ir jo fotografija ne
didesnė už kitų maršalų forografljas. To karo bolševikų 
garsenybė - marš. Žukovas parodytas mažoje fotografijo - 
je kartu su kitais kari i inkais. Tas rodo, klek bolševikai
•įe gerbia savo didvyrį, kurs išgelbėjo Rusiją.

parodyta, kaip lenkas Ir rusas Varšuvoje Iškelia 
lenkišką vėliavą. Ar leidžiama tautinę vėliavą iškel i Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje? Taip pat parodytas sandėlys 
su miltų maišais, kaip ten pažymi. Tai bolševikų dovana 
Vienos gyventoj ims. C kiek maišų miltų ar javų bolševi
kai išplėšė Iš Austrijos gyventojų, - tai neparodo... Įdė
ta nuotrdhka, kaip bolševikų generolai Kote v ir Petrov nu
stebę žiūri.į amerikiečių generolą O. Bradley . Po to ir 
bolševikai generolai atvertėkalalęrlos Ir užsidėjo kakta - 
raišius.

Knygos pabaigoje prašo skaitytojus pasakyti savo nuo
monę apie tą knygą, Ir nurodytas adresas. Žinom', pa
sisakyti gali tik komunistai, nes kitų pasisakymai jiems 
netiks. Galima, tik p .-.sakyti, kad vakariečių Ir vokiečių 
kariniai daviniai labai skirtis: nuo bolšev&ų davl iių.

Knyga labai pigi - 3,5 dolerio. J. J.

vt<ų jų tarpe, kraugerių, kurte sus Ir tesekami gyrė caųdo- 
rąją okupaciją ir jos Idėjas. TC< dalis pabėgo su rusais. 
Likę dorieji žydai tikėjosi rasti prieglaudą pas mus.

Po klek laiko, buvo Išleistas griežtas vokiečių vald - 
žios įstatymas, grąslnantls mirtimi tiems,kurie turės ko
kių nors reikalų su žydais, ar juos užjaus. Nežiūrint to , 
keliolika, žydų pasislėpė Pasvalio vieni:,,pas ūkininką Dap- 
kevlČių Juozą, Paežerių km.pas Vaičiūną.,ir kitai’.

Taip jie Išgyveno Ccl pat antro.slos okupacijos- ’ iki 
1944 metų liepos mėnesio. Kiti, ne pasislėpę, buvo Iššau
dyti: rugsėjo mėnesio dienomis vokiečių kare Ivių vai d iš - 
kame Žadeikių miško pušyne. Į ten buvo suvežti Ir gretl - 
rnų vąlsčlų žydą L

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SKAUTAMS S=
JURU SKAUTU DĖMESIUI

Skautai Ir skautės savo 
nagingumą gali vaizdžiai pa
rodyti savo įsigijimu spe
cialybių. Dažnai skautai sa
vo uniformas nuslsagsto įsl- 
gltų specialybių ženkleliais 
Ir skautai tatai labai v rtl- 
na.

Bet tur būt viena žymiau
sių skautiškų specialybių 
mūsų sąjungoje taip aukštai 
vertinama yra jūrininkystė, 
kad tiek Seserija, tiek Bro
lija turi net atskiras jūrų 
skautų šakas. Tose šakose, 
šalia bendrinės skautiškos 
programos, labai stipriai 
Išeinama tiek teorinė, tiek 
Ir praktinė plaukiojimo jū
rininkystės programa.

Tačiau lietuvių kalba jū
rininkyste besidominantiems 
skautams literatūros turime 
tikrai nedaug. 1952 m. pla
čiai žinomas jūrų vyr. skau
tininkas Bronius Stundžia, 
Išeivijoje gyvendamas To
ronte, yra Išleidęs labai pa
rankų jūrų skautams vado
vėlį’’Buriavimas Ir Jūrinin
kystė”. Bet norint šį leidinį 
įsigyti ar nors pamatyti, su
sidaro tiesiog problema, nes 
laida jau seniai yra Išsibai
gusi.

Be to,po 24 metų daug kas 
pakito. Laivų statyboje Imta 
vartoti naujos medžiagos, 
patobul ėj o e lektrontkos įre n - 
girnai Ir daugumoje pakeis
tos tarptautinės vandens ke
lių taisyklės bei papildyti 
reikalavimai navigacinėms 
šviesoms.

Todėl pirmykščio vadovė
lio autorius B. Stundžia vėl 
paruošė naują leidinį ’’Bu
rės Ir varikliai”, kuris tik
tų kaip vadovėlis burinės ir 
motorinės valties, nedide
lės jachtos ar mažo motor
laivio jūreiviams. Tai bus

ISTORIJOS IŠKRAIPYMAS..;
(Atkelta is 3psl.)

gonles Ir prie to dar barba
riškos tautos atstovo, kuris 
dažnlauš lai dė v ėjo k a U lūs ?

Ar ištlkrųjųllečuvial prieš 
uniją buvo vergų padėtyje ? 
Ar tai yra teisybė,kad Vy
tautas darė Išvykas į Lietu
vą su Konradu Valenrodu 
tikslu plėšikauti ?

Kultūringų tautų papročiai 
neverčia nepilnametes mer
gaites tekėti už barbarų. 
Lietuviai savo istorijoje ne
dės to vaikams, kad Pilsuds 
kis buvo plėšikas, nors Iš- 
ttkrųjų jis savo laiku buvo 
užpuolęs Ir apiplėšęs trau-

-klnį. Aišku,tas buvo pada - /"Wielka Wojna z Zakone m 
ryta Lenkijos labui.. .

Iš lenkų mokytojų sąjun
gos pirmininko pasakymo 
Įvade, nenoromis gaunasi 
Išvada, ko yra siekiama, 
Kočiok rašo. .. ” stengsimės 
perduoti tai, ką norėtume, 
kad mūsų valkai žinotų... " 
Galim?-buvo parašyti, steng
simės perduoti bešališkai 
tai, kas vyko anais Istori
niais laikais. O ne tai, ką 
nor ėtume...

Istorijos Iškraipymas Ir

labai gera medžiaga tik 
jūrų skautams, bet Ir vie
šiems, besidomintiems 
laivais ir plaukiojimu. Nau
jame leidinyje yra atskiri 
skyriai apie laivus, buriavi
mą, variklius bei jų prie
žiūrą, slidinėjimą ant van
dens, valčių pervežimą ant 
priekabų Ir Irt. Nemažas 
taip pat yra skyrius apie pa
krančių astronominę bei 
elektroninę navigaciją,. Bet 
daugiausia visuose skyriuo
se paliečiama praktinė pusė, 
kurt paryškinama daugeliu 
Iliustracijų.

Šį rankraštį peržiūrėjo 
laivų statybos tnž. L. Bal
sys, jūrų kapitonai dr.P.A. 
Mažeika ir A. Urbells, bu
riuotojai H.Stepaitls, S. Ma
kare v Ičius, L. Strlpinis, V. 
Ve acke vlčlas. Viršelis ir 
meninė dalis - dali. M. 
Slapšlo.

Bei šiais laikais knygos 
išleidimas tikrai nėra leng
vas, nes surasit leidėją - 
tiesiog problema. Todėl To
ronte sudarytas Jūrininkys
tės Knygos Fondas, kuriam 
pirmininkauja žinomas med. 
daktaras ir Kanados Lietu
vių Fondo Tarybos pirmi
ninkas A. Pacevlčias. Kasl- 
ninku yra H. Stepąitls, 21 
Cosmo Rd., Toronto, Ont. 
M6X 1Z3. Jūrininkystės Fon
das maloniai kviečia visus 
talkon. Rėmėjais gali būti 
asmenys, paaukoję bent 20,. 
dolerių. Leidėjų vardas su
teikiamas tiems, kurie au
kos bent 1OO dot. Knygos 
prenumerata tik 4, 50 dot. 
Visus mieluosius talkinin
kus prašome rašyti bei au
kas siųsti kasininkui. Ypač1 
lauktina jūrų skautų atsilie
pimo.

v. s. L .E Imantas

FILMU RĄSAUIYJE

.lietuvių niekinimas lenkų 
mok yto ja m? d I de 1 ės garb ės 
neatneš. Mokytojų misija yra 
skleisti teisingą mokslą Ir 
teisybę. Dabartinėje Lenki
joje leidžiamose knygose 
teisingiau rašoma apie Lie
tuvos Istoriją Ir jos valdo
vus. Stefan M. Kuczynskl 
knygoje 1409-1411 metų Di
dysis karas su kryžiuočiais

Krzyzacklm w Latach 14O9-- 
1411”/, Išleistoje Varšuvoje 
1966 metais, lietuviai nėra 
pajuokiami. Toji knyga gavo 
Krašto Apsaugos Ministeri
jos pirmo laipsnio premiją.

Juk nuo barbaro Jogailos 
Lenkijoje prasidėjo garsioji 
JaglelIonczykoTV-Joga Haičiu 
dinastija, kuri Lenkiją iš
garsino. Ir šiandien Jogailos 
vardu pavadintas universi
tetas Krokuvoje yra garsus 
pasaulyje.

Kadaise chicagos Jiiru Skautu budžių Jachta “Perkūnas" lenktynėse.

st. Catharines
REIKŠMINGI POLITINIAI DEBATAI

Jau keli metai, kaip St. Steponas Šetkus. Tad ir jo 
Catharines susiorganizavo pastangomis, 1976 m. gruo- 
Rytų Europos Pavergtųjų džlo mėn. 28 d., buvo suor- 
Tautų Komitetas, kuriam ganlzuotl politiniai debatai 
priklauso lietuviai, latviai, St. Catharines mieste. De - 
estai, čekai, vengrai, ukra- batuose dalyvavo Kanados 
In Iečiai, lenkai. Komiteto Federalinės valdžios MP 
tikslas yra bendromis j ėgo- G Ube r į. Parent ir RegionaiT- 
mls kelti į viešumą sovietų n ės valdžios patarėjas advo- 
vykdomą genocidą, pagrln- katas Trevor Morgan. Me
dinių žmogaus teisių pašei- deratorlus buvo advokatas 
dlmą okupuotuose kraštuo- Ben Doltszny.
se : Lietuvoje, Latvijoje,E s - 
t įjoję ir kitur.

Sovietų okupuotų kraštų 
pabėgėliai pagal esamas są
lygas privalo kelti į viešumą 
sovietų žiaurią elgseną oku
puotuose kraštuose. Jei tie 
pabėgėliai arba Ir čia jau gi
musieji parodys aktyvumą, 
gali daug pasiekti per savo 
kraštų vyriausybes, nes ir 
mūsų Kanadoje Iš '24 mil. 
gyventojų tokių yra 7 mili
jonai.

Dabartiniu meta Ryi.ų Eu
ropos Pavergtųjų Pautų Ko
miteto pirmininkas yra Inž..

Puikus jaunimui ir visų 
amžiai žmonėms filmas 
/’Benjl” apie vienišą .šunelį. Čilės 
įsitaisiusį apleistame name. 
Ten jis turi minkštą, šiltą 
guolį ir šokinėdamas nuke
liauja į miestą stogais, tvo
romis, lankydamas gerus 
žmones, Iš kurių gaunakiek 
maisto užsikąsti. To maisto 
netgi ir namo .atsineša. Tas 
Benjl yra nuostabiai protin
gas. Jis buvo surastas gero 
žmogaus ir Išgelbėtas nuo 
šunelių prieglaudos.Dar yra 
Ir kitų gorų žmonių, kurie 
šunelio Benjl ne įduoda Į 
mįesto šunų gaudytojų ran
kas. Jie jį šeria ir Išlaiko. 
Ir taip vieną kartą Benjl 
parke susiranda vienišą ka
laitę, susidraugauja su jar 
atne ša skanų, minkštą kaulą 
ir ramaus ir‘užtikrinto gy
venimo įrodymui, laiptais, 
stogais ir tvoromis, parsi
veda ją į savo namus. Pakė
lęs lagamino dangtį, paside
da ten atsineštą kaulą - blo
giems laikams, jeigu kada 
tokie būtų.

Debatuose kalbėjo Iš vie
nos pusės Kanados valdžios 
atstovas G. Parent, Iš kitos 
pusės pabėgėliai nuo žiau
rios, diktatūrinės Sovietų 
Sąjungos, kuri yra okupavu
si ir pavergusi virš 1OO 
milijonų laisvų kraštų gy
ventojų, jų tarpe Ir mūsų 
Lietuvą.

Debatų tikslas buvo paro
dyti Kanados valdžios atsto
vams, spaudai ir plačiai vi
suomene l tikrąjį, ne užmas 
kuotą, Sovietų Sąjungos vei
dą-'

Debatams prasidėjus,pir 
mą klausimą dažė estų at
stovas H. Raud.se pp Kanados 
valdžios atstovui, būtent, 
kai Čilėje įvyko revoliucija, 
kodėl. Kanada (būdama kapi
talistine valstybe, globojo 

pabėgėlius komunis
tus ? Juk jie, būdami komu
nistais, turėjo vykti į komu
nistų valdomus kraštus, ku 
rių labui jie dirbo.

Latvių atstovas P. Vasa
rius Iškėlė klausimą, kodėl

KRe/vi 
VE/DRoDž/ąi

KASDIENINES PASTABOS 
Žmona nebe Išlaikius; nu 

Mūsų spintose yra daugi 
degtinės borikų. Ar nešins 
ten atsirado ?

Atsakė vyras: — Iš kur iš nežinau, aš per 
savo gyvenimą niekad namo neparnešlau 
tuščios degtinės bonkos.

Paruošė V.Š.

Kanada su Sovietų Sąjunga 
pasirašė kultūrinio bendra
darbiavimo sutartį ? Kada 
Sovįetų Rusijos kultūrinin
kai atvyksta į Kanadą, jie 
atsiveža klek tik pakelia 
įvairios propagandinės lite
ratūros ir t. t. Bet kada Iš 
Kanados ten nuvykstamą., ne
leidžiama net Biblijos įvež
ti. Kaip suprasti tokį bend
radarbiavimą ?

Lietuvių atstovas S. Šet
kus Iškėlė atvejį, kada Ka
nados lietuviai gauna leidi
mą Iš sovietų ambasados 
aplankyti savo gimtą kraštą, 
tai tas leidimas buna 14 die
nų, tačiau savo gimtame 
krašte gali praleisti tik 5 
dienas Ir tai tiktai Vilniaus', 
viešbutyje, į kurį pasimaty
mui giminė-; turi atvykti Iš 
kIr.ų Lietuvos vietų.

Kitas klausimas buvo to- 
klo pobūdžio : Kęstutis Joku- 
bynas, būdamas 14 m. am
žiaus, buvo areštuotas ir 
nuteistas 20 metų darbam? 
į vergų stovyklą Ir išsiųstas 
į Sibirą bausmės atlikimu. I. 
Atlikęs bausmę, norėtų at
vykti pas brolį Joną, kuris 
gyvena Hamiltone, tačiau 
sovietai jo neišleidžia. Ar 
gallKanados vyriausybė, pa
gal Hels Ink lo konfe rencljos 
susitarimą, padėti K. Joku- 
bynul įtvyktl pas brolį į Ka
nadą ?

Lenkų atstovas E . Dz Te r- 
zek Iškėlė tokį klausimą: 
kodėl Kanados vyriausybė 
žinodama faktus apie lenkų 
karininkų išžudymą Katyne, 
nepasako apie tai Kanados 
ž mo nėme te is yb ės, būte nt, 
kaip žudymus vykdė? Taip 
pat iškėlė klausimą, kodėl 
sovietai turi laisvas rankas 
Kanadoje skle IstLkomunlstl- 
uės Ideologijos propagandą ? 
Ar Kanados vyriausybė turi 
kokį planą šiai veiklai su
trukdyti ?

Vengrų atstovas N.Mezes 
Iškėlė klaus Imą,kodėl Jung- 
t Inės T autos 1956 m. į ne š * 
rezoliuciją, kad Anglija, Iz
raelis Ir Prancūzija pasi
trauktų iš Sue so kanalo zo
nos ? Kodėl Kanada nepa
naudoja tarptautinės teisės, 
įteikdama Jungtinėms Tau
toms rezoliuciją, kad Sovie
tų Rusija Ištrauktų savo ka
riuomenę iš okupuotų Rytų 
Europos kraštų ?

Ukrainiečių atstovas adv. 
B. Dollszny paklausė, jei 
Kanados vyriausybė įsteigė 
konsulatą okupuotoje Ukral— 
noje, ar Kanados valdžia tu
ri kokį planą Išlaisvinti po- 
1 lt Intus kai In lūs Ukr a I noje Ir 
kituose Sovietų Rytų E uropos 
pavergtuose kraštuose ?

Čia sužymėjau tik svar
besnius atstovų iškeltus 
klausimus, į kuriuos atsakl- 
nėjo Kanados valdžios ats
tovas M P Gilbert Parent. 
Jis smerkia Sovietų komu- 
alzmą ir okupuotuose kraš
tuose vykdomą genocidą, Ra
čiau kas tai liečia politinius 
kalintus komunistų. oku 
puotuose kraštuose, jis pa
tarė viešai kelti triukšmą, 
kad susidarytų stipri vieša 
opinija ir tada yra palan
kesni rezultatai.

Bendrai pažirus, G. Pa
rent parodė didelį palanku 
mą Sovietų Rusijos paverg
tų tautų atstovam? į jų Iš
keltus nūs įskundimus. Be to, 
jis pareiškė debatuose /’Ka
da agi čia esama laikraščių 
reporterių, todėl mano pa- 
s ls akymus 
o kai aš grįšiu į Ottarą, 
tuojau viską atraportuosiu 
Premjerui Ir dėslu pastan
gas Jum? pagelbėti”.

Toliau G. Parent Išreiškė 
pasitenkinimą, kad St. Ca
tharines mieste iš 115 tūkst.

(Nukelta į_7 P»l.)

or duokite,

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

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PA DĖTI.___________ ____________
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Jo labai mylimos šeimos 
vaikučius pagrobia piktava
liai sutvėrimai, grąs lodami 
juos nužudyti, jei negaus pa
geidaujamos sumos pinigų. 
Policija negali surasti nu
sikaltėlių, tačiau juos savo 
sumanumu išgelbstl Benjl, 
tuo užsitarnaudamas žiūro
vų simpatijas.

Tai yra pamokantis fil
mas, nors aktorių valdyba 
lieka stlp na.

Paskutiniais metais lietu
vių spaudoje pradeda rody
tis piktų rašinių apie šunenlų jausmuose

suėda daug 
galėtų būti

liūs, girdi 
maisto, kuris 
vartojamas badaujančių
jų žmonių. Girdi, šunys už
ima perdaug geros vietos ir 
nesą reikalo šunelius gra
žiai palaidoti tr pan. Mano 
nuomone, šuneliai yra ge
riausi žmogaus draugai.

Meilė tvarlnėllams turėtų 
būti visų gerų, padorių žmo-

jie
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- f 
nidis nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas---- virš $8,000-000

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 8 %
term, depozitus 1 m. 9%

IMAME UŽ.
asmenines paskolas 12%
nekilo, turto pask. 10)4 %

PROJEKTUOJAMI LIETUVIU PENSININKŲ NAMAI

Tokių namų kl ausim as Ka 
nadoje jau senai buvo ke 
liamas spaudoje, bei disku-' 
tuo? amas susirinkimu o -- 
se . Betgi iki šiol ne tik na- 
m*!, bet ir statybai planų 
d?,r nesimato.

T 03 Šios los s avo di lum i 
Kanadoje lietuvių kolonijos 
pensininkų klubas "Ramby- 
nas” nutarė tų re fialą mė
ginti išjudinti. Jeigu suly
gęs bus palankios ir priim
tinos - pasistatydinti kokių 
QCf-SO ap ar tire ntą pastatą.

Visas reikalas dar tebėra 
planavimo ir ieškojimo sta
dijoje. Tam sudarytas orga
nizacinis kotr'ttas iš žino
mų ir veiklių hamlltoniečių. 
Sudaryto komiteto pirminin
kė yra L.Skrlpkui ė ? nariai - 
B. Kronas, Alf.Štlinski.3, A.

.Patams W, K. Mešk rask is ir 
A. Jankūnas,

Jei paaiškės}k:id Hamil
tono ir kitų apylinkių lietu
viai šiuo re fialų tikrai do
misi, komitetas tvirtina,kad 
tok; planą galima be dides
nių sunkumų realizuoti.

Yra žinoma, k id tokiems 
projektams galima g auti iš 
valdžias ilgame'ę, žema 
procentu, paskolų, kuri būtų 
atm -kama g a u t o m 1 s i § 
ąpartmentų nuomomis. Nuo

žmų kiekvienas moka pagal 
išgalę, taip kaip darom i čia 
suK mados pe ns intrikiį apart- 
mentals. Pastatas būtų sta
tomas pagal lietuvių norus 
ir pageidavimus: salė /so
čiai room/, virtuvė, dirbtu
vės ir kiti patogumai. Pas 

tatas būtų užimtas vien tik 
lietuvių, bent tol, kol bus 
mūsiškių pakankamai jį už
pildyti. Tuo tarpu kalbam* 
apie apartmentus vieno ar 
dviejų kambarių su visais 
patogume is. Mūsų virš 2OO<-» 
lietuvių kolonija, su apie 
530 šeimų, neturėtų suda
ryti sunkumai tokį pastatą 
pildyti.

Tas namas bus ne kur lau
kuose ar užmiestyje, bet 
miesto centrinėje dalyje,ten, 
kur randasi mūsų daktarai, 
ligoninės, kinai, šventovės 
bibliotekos ir koncertų sa
lės.

Laikraštyje yra įdedama 
anketa jūsų patogumui*; pra
šome ją užpildyti...Ir tškirpus 
skubiai pasiųsti_ komiteto
plrmlnlnlcei L. Skr.lpk2a._- 
tel, 90 Duke St. Apt. 1QO6, 
Hsmllton,__ OnH. Ir prašome
įsidėmėti, kad ši anketa jus 
neįpareigoja tame apart men
te apsigyventi. Tai daroma 
tik dėl projektinės statisti
kos statybos Ir valdžios vei
kai ams.

Ka ip žinome i tokius namus 
jau yra pasistatę estai To
ronte, olandai Oakvilėje, vo • 
kiečiai Kitchener ir kai ku
rios kitos tautybės. Apie to
kių namų statybą kalba To
ronte ir Anapilio korporaci
ja. Hamiltonas yra pakanka
mai dide l ė 1 le tuvi ų kol o ni j a 
ir mums reikėtų patiems pa
rūpinti savo '/yresnio am
žiaus tautiečiams patogų ir 
prieinamą gyvenimą senat
vėje . K. Mile" ls

-------------------------- ANKETA -----------------------------

Vardas ir pavardė............. ............................................. .......

Adresas.............................................................. ..  ......................

• « • • •,•••••• • ••••••••••••••* <•••• *>*

Norėčiau vieno dviejų kambarių

Pageidavimai bei pasiūlymai............. .............................. ..

miršdavo Išeiti.
O dabar štai jau nei neži

nai ką Ir begalvoti. Tiesiog 
galvotrūkčiais viskas bėga. 
Viskas taip skubotai eina 
praeitin Ir vien tik prisimi
nimų Ilgiausia virtinė bepa
lieka. Man ausyse dar ir 
šiandieną tebeslglrdl gegu
tės ralbuolės burtai, tėviš
kės pakluonėje ten girdėti, 
fr lakštingalos taip liriksma., 
melodinga giesmė, griežlės 
neatlaidus tarškėjimas, do
bilienoje. Tarytum dar vis 
tebeskamba jaunųjų klegan
tys šūkavimai, dainos ir juo 
kas, klystantys laukals,-.

R y!; me č la i s te na i vtsuo met 
pas ve įklodavo aukštai virš 
arimų pakilęs vyturėlis, o 
neretai ir pempių "gyvi- gy
vi” (men besakant galvijų 
bandai iš paskos.

Atsimenu, kaip mikliai 
sukdavosi sesučių rateliai, 
švilpė špūlės, lakstė šeivos. 
Ilgesingos dainos lydimas, 
kasdien vis augo, drūtėjo 
baltų lininių drobių rieti
mas. Nesuprantu nei šian
dieną, kaip jos visą tai su
gebėdavo . Jokių mokslų nė
jo, o tiesiog neįtikėtinus 
margumynus sukurdavo.

Tarytum pati saulė savo 
spinduliu palytėjusi(visą tai 
įvairiaspalviai Išmarginda
vo.

Ir ko tik ne Iš galvodavo, ko 
t tk. ne s ūko mb l modavo tie na
gingieji kaimo meistrai. Iš 
balto klevo gražiausius kry
žius, koplytėles išdrožinė
davo ir jas šventaisiais ap
gyvendindavo. Seklyčių duris 
ir langus tulpėmis išmar
gindavo, "žirgelius" ant sto 
go atkeldavo...

Arba^kadir tie kaimo mu- 
zlkontal. Ir ko'jie neišraity- 
davo»ko savo mikliais pirš
tais ne tšdr 3b Indavo. T le s log 
nuo žemės pakildavai, kada 
jie šimtabalsęsavo pirštais 
paliesdavo. Ir smuiko jaudi
nantis verksmas, gitarų ra-į 
mus skambesys ten žadino, 
jausmus, minčių sparnais 
plasnojo.

Ir aš pamiršti to negaliu, 
dažnai mint imis į ten skre n
du. Tai Ir yra pati gražiau
sioji Ir nuostabiausioji ma
no gyvenimo pasaka, jaunys
tės sapnas, mieliausioji pri
siminimai.

O tos dainos (kalnelės ten 
girdėtos,taip mielos, griau
džios dar vis tebeaidi, te
beskamba mano pasąmonė
je. Tat štalko aš daugiausia 
šiandieną čia pasigendu.

Toli paliko gimti namai. 
Daugel pavasarių sutirpo. 
Daug kas keliavo Ir Iškelia
vo, daug nesugrįžo nieką - 
dos.. .

Nei sesers dūzgiančio ra
telio, ne l ko plyt ėl ės šalia 
kelio - nebematau, nebegir
di lu. Dul kėmls aps Ine š ė La
kei lai, dilgėlėmis užžėlę ...

Tokias nostalgiškas aima
nas išklausius sėdintiems 
prie stalo Ir neliko nieko 
daugiau pasakyti, kaip tik 
sutikti šu tuo... .

Re m? Ik Is iš Sudbury, V.E . 
Starkai iš Whitby, dr. K. A, 
Ambrozaičtai Iš New Market, 
Ont., A. B. Rudokai iš T11- 
IsonburgjOnt.^ J. J. Sta
naičiai, M. M.Kubartas, M. 
Kvedarienė, S . V. Bukaičiai 
Iš Hamiltono. Loreta Po- 
dolskytė šventė 12-tą gimta
dienį ir popietės dalyvių bu
vo pagerbta plojimu.

Lietuvių Namu Karaliaus 
Mindaugo menės vidus yra 
dažomas. Šiuo metu jau Iš
dažytos lubos. Neturį darbo 
dažytojai vis dar reikalingi. 
Užlhteresuotl prašomlkreįp- 
tls į LN raštinę.

Toronto lietuvaitė galvoja, 
kad sekmadienį Lietuvių Na
mų popietės metu yra pame
tusi auksinę apyrankę. ŠI 
apyrankė esanti labai ver
tinga, nes yra dovana. Ra
dus le ji, prašomi ją perduoti 
LN reikalų vedėjai A. Skl- 
landžtūntenei. Pametusį at
lygins.

Vasario 19 d. vakare, šeš- 
tadlenį Lietuvių Namiose 
įvyks tradicinis Užgavėnių 
pas Rinks minimas su Užga
vėnių valgiais : mėsos deš
romis, bulvinėmis dešromis 
Ir įvairiais blynais, bei šo
kiais.

Š. m. kovo 6 d. 3 v. p.p. 
Lietuvių Namų Gedimino Pi
lies menėje įvyks metinis 
šaulių Putvio kuopos susi
rink imas .

Svetainė Lokys savo lan
kytojams prim?na,kad pagal 
O nt ar [o L C<e r lo Valdybos 
patvarkymą, Lokyje gali lan
kytis tik LN nariai. Nespė
jus le ji į narius įstoti, turi 
registruotis s večių knygoje. 
Narys, ats i ve dę s s ve č lų, ta Ip 
pat privalo įsiregistruoti.

AR VERTA STOTI I.
LIETUVIU NAMUS 
NARIU ?
Šitokį klausimą rl'.bar sau 

stato ne vienas toromtIškis 
Tik tie, kurie pastarojo dvi
dešimtmečio 1 a ikot ar py - 
je neturėjo jokios abejonės, 
jau yra nartais Ir jais pa- 
sUCks.

Bei kitų, dfir apfce 8 tūles, 
tautiečių iš Ontario provin
cijos, nuomonė ja'a ne nusi
stovėjusi ir ji dažnai nule - 
mlama vienon ar kiton pusėn 
dr augų, bičiulių arba net Ir 
nepagrįstų gandų. Dar rei
kėtų pridėti, kad neigiamą 
atmosferą padeda sudaryti 
ir tam tfcri ’’priešai'’, kuria 
Lietuvių Namų sėkmingam? 
sus Icementavlme ir augime 
įžiūri tam tikrą grėsmę sau 
ar savo valkams, kartais 
religiniu, o kartais ir poli
tiniu atžvilgiu. Lietuvių
Namų vadovybė pakartotinai 
tvirtina, kad čia religijos 
niekas nesmerkta, džiugumas 
bažnytinių parapijų nariai 
priklauso L. Namams. Čia 
jokių ateistinių paskaitų ne
buvo Ir gal ir nebus, tačiau 
žmonės, kurie neturėjo pro
gos čia apsilankyti, kažko - 
dėl vengia, sakydfimi, kad 
jie čia nepriklauso. Kiti net 
pravardžiuoja Toronto L le

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB /a A A JA
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

MOKA:
9’/i % už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
8% už spec, taupymo sąsk.

7’/2% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

914% už asm. paskolas

914% už mortgičius

AKTYVAI virš 14 milijonų 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

•r 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

{vairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ortt. 
Tel. 533-1121, namų 249-2067

VBaČėnaS All Seasons Travel.b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO b<:'l‘ur ’’"'“'į‘„'T™

... ... tel. 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltp.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS .

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

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

ĮVAIRŪS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA: Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais---- nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

jTtT^ Baltic Exporting Co. ?!r2ol°7Z’"“oAv’’‘ 
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir I

ito 4, unrano
F. Janavičiai į

tuvių Namų dalininku, turi
sus įmokėti vieną šimtą do
lerių / mirties atveju tos 
teisės lieka įpėdiniams/.

Siaučiant infliacijai, šis 
mokestis yra labai atpigęs, 
nes dolerio vertė per pasku 
tinį penkmetį labai nukrito, 
o L N nario mokestis nepa- 
s lke lt ė.

prudžlugirikim? savo šei
mą ar draugus nelaukta do-

toronto

KO AŠ DAUGIAUSIAI
PASIGENDU
Tik pagalvok tu mm. Tas 

gyvenimas, tai tik akimirką 
daugiau nieko. Suriku net ir 
suprasti, kodėl taip greitai 
ir skubotai viskas prabėga- 
kalba popietės dalyvis prie

6 p s J. 1

susigrūstlnal apsėsto stalo..
Prisimenu, kai mažas bu

vau, kaip lėtai Ir nuobodžiai 
tas laikas eidavo. Tiesiog 
negalėdavai net sulaukti,ka
da ta diena pasibaigs, kada 
savaitgalis ateis. O žiemos, 
žiemos būdavo be galo Ir 
krašto. Jos ateidavo Ir pa

USU LIETUVIU NAMAI
——l 1 i.n, nu———

P rae itą šeštadl-enį, sauslo 
29 d. įvykęs Lietuvių Namų 
vyrų šoklų vakaras, pąsise- 
k ė. Moter Ims ne mokamas 
įėjimas, sutraukė apie 300 
asmsnų. Dalyvių nuotaika 
buvo gera. Atžalyno šokiais 
Ir P. Lukošiaus kupletu bei 
turtinga loterija susidomėji
mas buvo dudells.

Pereito sekmadienio po
pietėje dalyvavo virš 2QO 
asmenų. Popietėje dalyvavo 
Ir svečių. Knygoje pasirašė 
šie svečiai; A.M.Jocytė, ku
ri šeštadienį koncertavo 
Anapilyje ir jos mama A Jo
de nė iš Argentinos, dr. R. 
Baltrušaitytė iš Detroito, J.

tuvių Namus, juos vadinda
mi ketvirtąja parapija.

Kuo nevadinsite, vistlek 
nepagadinslte, nes LN kvie
čia visus tautiečius, kur lems 
dar rūpi Išlikti pavergtos 
tautos nariais. Visi yra lau
kiami ir gali jaustis kaip na
rni?, noi's dar ir nėra LN 
nariais. Okai įsitikins, kad 
č ta,' š tose patalpose, vyksta 
naudingas tautai lietuviškas 
darbas, patys įsirašys na
riais.

To palengvinimui, įstoji
mui yra pagaminti tam tikri 
pažymėjimai, kurių kaina 
yra $1O ir $ 25 [r jie atrodo 
lyg ir ’’traveling cheques”.

Kas nori iš karto tapti 
pilnu ir amžinu Toronto Lie

vana kokių nors švenčių 
proga, padovanodami tokį 
’’čekį". Jum5 atpuls berei
kalingas, nemalonus lan
džiojimas po krautuves Ieš
kant dovanų, kurtos būna 
dėl greito pirkimo dažnai be
vertės. GI ši dovana tat bus 
lyg raktas į lietuvišką bend
ruomenę ir ji liks tautiečiui 
amžina. Jei tai teks jauna
me čiul,i tai gal jam bus pir
masis organizuotas vie
netas, kurio nartu jis taps 
Tuo pačiu šiam naujam na
rtui gal būt bus j nlrmoji 
proga pamatyti šį lietuvišką 
židinį, o jam pageidaujant, 
bus supažindinta ir painfor
muota apie visas patalpas 
bei jų paskirtį, kurių daliniu

savininku šitas narys tam
pa.

Tokią dovaną labai leng
va ir paštu pasiųsti, nes ji 
gražiai telpa į voką, o na
riais gali rašytis visi ne 
tik Toronto, bet Ir Ontario 
provincijos lietuviai. Jei tas 
naujas narys dėl vienokių ar 
kitokių prležąsčių Ir nebaigs 
pilnai sumokėti nario mo
kesčio, tačiau tėvams bus 
rami sąžinė, kad jie savo 
pareigą atliko. Ir vis dėlto, 
kai pradžia yra, pabaiga vi
sada yra lengvesnė.Gi mūrų 
tautos vienas, labai neigiu 
map charakterio bruožas 
yra neprls įrengimas. Je l kas 
mums įžiebia pirmąją kl- 
blrkšlį, mes toliau lengvai 
sukuriame laužą.

Gunda Adomaitienė

• Sudarytas Lietuvos Kan
kinių šventovės statybos fi
nansinio vajaus komitetas Iš 
J. Žiūraičio,kun.P.Ąžub altą 
R. Celeje wsklenės,P,Linke
vičiaus, J.Petronio, A.Rin - 
kūno, G. Kurpia, St.Petrai- 
tlenės, A. Aullnsko,P.Kur- 
pienės.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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REIKŠMINGI POLITINIAI.,;
(Atkelta iš 5 psi.) 

miesto gyventojų, komunis
tai per rinkimus negavo nei 
2OQ balsų.

Šie politiniai debatai buvo 
reikšmingi, nes juose daly
vavo liberalų Ir konservato
rių partijų atstovai Ir jie, 
Jbe abejo, atkreipė dėmesį į 
tal,kadKanadoje gyvena apie 
7 mil. ateivių, Iš Sovietų Ru 
sijos okupuotų kraštų Ir ki
tur, kurte savo balsais gali 
nule mt l Kanados r Ink imasi.

De bata ms pas Iba Igus, Si- 
Šetkus, šių debatų organiza
torius Ir Sovietų Pavergtų 
Tautų komiteto pirmininkas^ 
Išreiškė pldėką visiems už 
dalyvavimų. Ir kvietė etninių 
grupių atstovus stiprinti sa
vo veiklą Ir nepalikti brolius 
ir seses vienus kovoje prieš 
okupunta*

Debatuose dalyvavo Ir The 
Si. Catharines Standard 
dienraščio repoi'terls M. V. 
Nterop, kuris apie šluos de
batus sekančią dieną patal
pino Ilgoką straipsnį. Aš jam 
įteikiau anglų kalba brošiū
rą apie sovietų okupaciją 
Lietuvoje.

Debatų atgarsiai buvo ge
ri ir Brock universiteto po
litinių mokslų dėstytojas dr. 
Victor Fle pareiškė* kad 
pradžia gera Ir šia linkme 
žengsime dar toliau.

[nž. Si. Šetkus Iškėlė rei
kalą sustiprinti šią veiklą, 
ne vien per posėdžius gra
žiai pakalbant, bet Ir aplan
kant šiam komitetui priklau
sančias tautybių grupes ir 
supažindinant jas su šios 
organizacijos veiklos reikš 
me. Norint į save atkreipti 
dėmesį, mes ne tik tai gall-

KRONIKA
• A, a. pulk.Aleksandro La
pino atminimui įamžinti 
šeimos pageidavimu vietoje 
gėlių į Kanados Lietuvių 
Fondą buvo suaukota $ 755., 
a. a. Kotrynos Taujetilenės 
atminimui įamžinti į tą patį 
Fondą suaukota $1QO.

montrealis

-Name.

City.

Antanas ir Marcelė Čepuliai

Neseniai pastatyta rezidencija 
gražiame miške, netoli slidinėji
mo kai vos? Lake Millette. Tie 
namai turi 4 miegamuosius, 2- 
vonias ir “playroom”. Puiki 
vertybė: $69.000.

Walter TRUMPA

me padaryti, bet privalome. 
Nuo savęs palinkėjau Inž.Si. 
Šetlkul .sakmės šioje reikš
mingoje veikloje.

J. Šarapnicka

• Gautomis žiniomis Iš Lis 
tavos, Ukmergėje sau
sio 12 dieną 1976 m. mirė 
Jurgis Akstinas. Jis buvo 
žinomo aktoriaus ir ražtso- 
rlaus Montrealyje a. a. Juo
zo Akstino tėvelis.

Lietuvoje liko vėllonles 
Jurgio našlė Sofija ir sūnus 
Daumantas su šeima.

Palaidotas sausio 14 dieną 
Ukmergės kapinėse„
• Klemas Strausas Kalėdų 
švenčių metu buvo išvjkęs į

Red Estete "A La Carte
In The Laurenticws

Dideli s posirinkimas nuosavybių, patraukliomis kainomis 
ir pu i kios vertės.

Dėl geresnio patarnavimo, prašome užpildyti čia pat že
miau pridedama anketą.

Jei turite nuosavybe ir norite jq.parduoti, pasitarkite su 
mū sų_ tarnauto j ai s. Tinkamai įvertinsime ir konfidencialiai 
aptarnau si me.

House of the Week’:

Poetui Henrikui Nagiui,
jo TĖVUI AUGUSTINUI

Address.

487'5820

p , 
o ■
o ! 
o =

Approximate price S..................
(to serve you more efficiently)

MONTREAL DIRECT LINE 

<30-3516 
STE-ADELE 

229-3186

Prov.

Telephone: Hoin®
Office

GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

(Storage)"'

Tel. 767-6183

Highland Auto Body
FUNERAL HOME

IR
^MODERNIOS

6396 Bonnantvne Avė. Verdbn, Montreol.

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389-0571.

Near Auioroute 
Lakeli ont 
Downhill Skiing 
fits! Residence 
Second Residence'o ■ 
2 & 3 Bedrooms 
4 & 5 Bedrooms 
Canadian style 
Swiss style 
Conventional

mainville-poirier i
REALTIES C

795 Ste-Adėle Blvd.
STE-ADELE, QUE. C.P. 1315, J0R 1 LO

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 Cttl’tRALE LASALLE

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir kornerc inė statyba ir dažymas. Darbas 
otl i ekarvas sąžiningai ir pr iein amomi s kainomis.

- tel. 366- 6232/3896____________________________

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richardu kuris jau seniai I ietu vi am s p otarn auj a. D arba atl teka s gžin ingai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS

IŠVYKIMO

DATOS:

DIENOS (finaktys) VILNIUJE

mirus Chicagoje, giliai užjaučiame artima
draugą, jo žmoną ir sūnų. -

Leonas, Juozas, Jonas, Jonas,
Dainius, Pranas ir Kazys

Gegužės -May 19 ir 26 dienomis 
Birželio-June 16 diena 
Liepos-July 7 diena 
Rugpjūčio- August 4 diena
Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.

14
DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

VILNĮ AUS, - MINSKO - MASKVOS -
1 Kaina: nuo $ 1,065.00 į 
i (laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS I Šį 
KRAŠTĄ^ - KANADĄ, ,

Jeigu keliauji į Miami ar Fort Lauderdale ?. . .
— Užsirašyk pas mus, tik $ 145.00 su 

sugrįžimu.
Rašyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd.,:
Montreal, P.Q. H2W 1Y7

(Licence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

694-1037

(MIKE RUTKAUSKAS!

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

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

agenee
d assurance generale 

CONSTANTINI 
general insurance 
agency, ltd.

iu siuvėjasKaili
N • Siu

ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

, (Lietuviams duodame spec i al i q nuo I ai d a)

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Sle Adėte O
Sf-Sauveur o
Fslėrel p
Vsi-Motin o
Vai David o
Sfe-Agathe o
St Donat o
Belief euille n
Other...............

Quebec Credit Union League Buildind

17 ronald drive 
. monlreal west.pq. 
h4xlm9

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

F. Wilson & Sons I
123 MAPLE BLVD 5784 VERDUN AVE

CHATEAUGUAY VERDUN, QUEBEC

TEL 691 4/60 ’ TEL 767 9956

Mylimam tėveliui AUGUSTINUI NAGIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame Henriką, Birutę, Gintarų 
Ir kitus artimuosius —

R. J. Piečaičių šeima
D. B. Staškevičių šeima

Kun. FELIKSUI GURECKUI staigiai mirus 
Chicagoje, jo broliui Leonui Gureckui su šeima, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime —

Vokietiją, aplankyti savo bro- mentus?. J. D.Gražiai taip pat 
lį gyve narttį Ba n-Bade ne, į3 lgųo te n namus.
• K. Žižiūnlenėbuvo Išvykų 
si į Angliją. Dabar besiruoš
dama Išvykti į Florida nelai
mingai susižeidė ranką.
» Poilsiui į Floridą .yra Iš
vykę K. Miirtlnėdas 
bukas, E. Masionio nė, M. 
Mač ionionė, J. Mllerle nė, K. 
Gudž lūnas, J - Saite nl.3, A .O. 
Snapkauskal, P.A.Skriilblal, 
Jonas Ir Kazė Petrui lai, J, ir 
Dana Gražiai, A.Ruzgą Ir kt. 
Mykolas Guobys Jau antrą 
kartą trumpam buvo nuvykęs 
į Floridą, nes ten turėjo su
tvarkyti įsigyto namo doku-

T EL. 575- 8971.
T. L»<ltin*ltis

D E M E s I .0 I 
Moteriš norėtu susipažinti vyrtįSO-60 
metu amžiaus, geros valios lietuvi — 
rimtam gyvenimui.

Kas domėtasi, malonėkite rašyti NL 
laikraščio redakcijos adresu, pažymint 
Bronei.

zlnzaz
f Mike. Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KlLMS

477-G Delmar Ave..

pointe Claire. p.Q. H9R has

Tel. 695-0370

to

680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRtKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

Skubiai
išvalome.
paimame, 

pristatome
365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALS 

coin/ corner 5e svo 365-7146 
495-90e AVĖ

coin I corner Bayne 365-1143

365-0770

5

2977. I I. 9

cas moderniems nariams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktori us.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE

/psi.

7
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žentu, Kanados kariuomenės 
kapitonu, Laisvydu Baršaus
kų Floridos vandenyse. Jie

jauta mieliems bendrajai -ten vasarodami išsinuomavo
- - - - - , žvejų laivą ir už 35 mylių

_____________________________ o ypač Birute i Nagle ne I veda-auo Gulf of Mexico ši laimė
mirė irai laikraščio kultūrinį pus- j ferns pasisekė.

praeitoje savaitėje. Tad į lai- lapį ir kas savaitę dalį laiko Sis jūrų plėšrusis gyvūnas 
dotavęs įšvyko su visa šeima, praleidžiančiai prie la^raš-svėrė svarų ir turėjo 
B. Nagle nė tik prieš kelias 
dienas buvo sugrįžusi, kuri 
apie 2 savaites padėjo alau - 
gyti ligonį vienoj OhlcagosJ.1- 
gonlnėje. Velionis Iki numigi
mo buvo kankinamas šių die
nų Išradlngumi - dirbtinomis 
priemonėmis nutęsti gyvybę. 
Taipgi, Leono Garecko bro
lis kun. F. Gareckas stalgiai 
m ir ė hekalb ėda iras "Dukterų" 
draugijos sus Ir ink ime, pe nk - 
tadlenlo vakare Chieagoje. Jis 
laidojamas šią savaitę.

NL redakcijos Ir bendrovės 
valdybos vardu nuoširdi UŽUO

DĖ MS S8O LIETUVIAMS
Platesniu mastu žinomo 

mokslininko medicinos dr.V. 
Pavtlanlo ir dr. LPavtlante - 
nės sūnus dr. AlanPavtlanls 
dirba kllntkoje/Brome-Mlss- 
Isq uol/Cowans v-tlle, P,O. Jam 
Išvykstant atostogom^ į Klnįją 
pavaduos jį dr. Vidas Guro c - 
kas, kuris praeitais metais 
baigė medicinos mokslą ir 
dirba Montreal General Ilgo - 
minėje. Tad šia proga prime
name savo skaitytojams gyve
nant le ms toje apyl ink ėję, pa- 
s (naudot t lietuvių daktarų pa
tarnavimais dabar ir ateityje.

Taipgi, į tą pačią pusę va
žiuojant, St. Jean,P.O. gy
vena, dirba ligoninėse Ir turi 
savo priėmimo kabinetą dr.J,, 
Se atkas. Jis ten verčiasi me 
dicinos praktika jau kelintas 
dešimtmetis. Paskutiniuoju 
laiku su juo kartu dirba ir jo 
sūnų:-.! medicinos daktaras — 
226 Longue u 11 Street,St. Jean.
• LK Mindaugo šaulių kuo
pos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. kovo mėn. 6 d.
12 vai, .Aušros Vartų para
pijos salėje.

NL REIKALAI
Mūsų artimieji, netekę sa

vo artimųjų Išvyko į Chicago: blams ir jų šeimos nariams, 
Dr. He nr&oNaglo tėvelis Aux < 
gust Inas ilgiau sirgęs. :

člo paruošimo. NL

Alfonsas Gudas prie tik išimto iš laivo 
Ryklio, kurio nasrus su 13 eilių dantų 
matysime ši šeštadienį pobūvyje,

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO MINĖJIMAS

PROGRAMOJE: PO MINĖJIMO OFICIALAUS 
AKTO, MENINI DALĮ IŠPILDYS HAMILTONO 
LIETUVIU DRAMOS TEATRO "AUKURAS* - 
AKTORIAI, MONTREALIO "GINTARO* 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR 
RASA LUKOŠEVIČlOTĖ.

KLB Montrealio Apyli nkės 
Valdyba

Vasario 20 d., sekmadienį' 

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

9 Vasario 16 dfeuos mlnėjl- Juozas Vekterls, gyvenau- • Aušros Vartų parapijos 
mas Montrealyje ruošiamas tts Maseoūche. Visokiam na-klebonas, kaip klskvtenais 
vasario 20 d. sekmadienį. mų remontui galima pašauk- metais taip (r šiemet, išvy- 
Aušros Vartų bažnyčioje bus 
11 vai. iškilmingos pamaldos, 
kurių meta oi'ganlzacljos 
yra prašomos dalyvauti su 
vėl tavomis. Po pistų Plateau 
salėje įvyks minėjimas.

. LK Mindaugo šaulių kuop'/ 
dar atskirai kviečia šaulius 
Ir šaules dalyvauti su uni
formomis pamaldose o taip 
pat ir minėjime Plateau sa
lėje,
' J. V. RE NO VAT (ON CO NS - 
TRUCTION vardu verčiasi

t i jį tel. 474-277'7. ko ilgesniam laikui poilsio. 
Į Montrealį sugrįž kovo 14 d.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS

999 College Street, TEL. (416) 53 2 -3 4 00 
TORONTO, Ont, M6H 1A8

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine (Duest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

• Ateinantį šeštadienį, va
sario 12 d. 7 v. v. Aušros 
Vartų parapijos salėje Žve
joto jų - Me d z. foto jų klubas 
’’Nida” ruošia pobūvį, kurio 

metu Išgirs ImeSudbur to"jau~ 
nlmo Garsus''—Gedimino Ro
me tkto, Danguolės Ir Eriko 
Rootkų malonias dainas Ir 
matysime Gintaro grupės 
tautinius! šoklus.

Gros orkestras "Malinka’,' 
kurto vienas dalyvis yra Jo
nas Re me tk Is. J is 1 letuvtams 
ypač Šv. Kazimiero parapi
jos ribose, pažįstamas kaip 
jaunas ir gabus akordeonis
tas.

šiais metais Žvejų ir Me
džiotojų baliuje dalyviams 
bus staigmena pamatyti di
džiojo vandeny jo seniausio 
gyvūno ryklio /shark/ nas
rus.. Jį pagavo praeitą vasa
rą Alfonsas Gudas su savo

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI l‘

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS 1

• UŽEIKITE 1 ĮSITIKINKITE } 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU.
-Managariu ■■■■w ncauaal

LEO GUREKAS ------------------------- ------------>

LEONAS GURECKaS 
Sole. Monoger 

(Lietuvis atstovus)

GM

muj montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the yno of Sherbrooke Street West)______  ,

DR. V. GIRIŪNIENK 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L'Asjomption Blvd.

Montreal.

Tel. 265-3535

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

• — • — 
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 f 
MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

aa WALTER TRUMPA B. Sc.

LES IMMEUBLES

m a i n v i I I e - p o i r i e r j 
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemės sklypus ar kita nekilnojama 
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.O. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio - 430-3516.

JONAS teCOTE^ĘALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST, MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIECAITIS
VISAKERIGPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

. Tel: 482-0772. namu 366-7041

AKTYVAI - virs

M O K A U Ž : j
term, indėlius 2 metų. į .9%% j 
term, indei ius 1 metų.., 9 % i 
pensijų ir namų, s-tas.. .9 % 
taųoomasias s-tas..... 7!6% 
čekių-depozitą s-tas, . 6 % j

10 milijonu

DUODA PASKOLAS:

4...9’/2%

,».,9’/2%

.,..11%

asmenines..» 
nekiln. turto, 

investacines.

o
Nemokama visu narių gyvybes drauda pagal santaupų dydį čekių ir 
taupomose sąskaitose iki $20 00, asmeninių paskolų Ir invalidumo 
atvejais - iki $ 10.000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patam avim as. 
Mu su tikslas — ne PELNAS, bet sąžiningos P ATARNAVIMAS.

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

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

GAISRAS •
ADAMONIS

C. 1. B.
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBS 

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

LEFEBVRE & ROBERT
INCAMfUaifMfMr - FURNITURE

P A R D A V I M A S

ĮVAIRIUv-

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.fc'

f Suite 215, Montreal 109, Que.£... .. __ .

PHARMACIENS PHARMACISTS

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

7626, rue Central, St., Vili e LaSalle

366-9742

365-0505

------------------------------ -  - Į
ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bo.
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 

' Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.A, b.c.uA c *
168 Notre Dame Street E.^Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064 
_________ i____________ i___________ ____ i_____
8 psi.1

@ Royal Trust (ft
Atstovas J. Skučas, **'"•'* 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė - sklypai ir žemė )

GALVOJATE PIRKTI.AR PARDUOTI? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. B ALT R U K.0 N l S
Sylka Realties Inc.

sSgyj 445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181 - 2-3, Res. 737-0844.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L.l 0 N AS , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

o Dideli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::r4e AVENUE LASAU! 363-3887

1465 DE SEVE STREET, MONTR 
Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8%
V t pensijų planą 8,5 %
Terrain, ind. 1 metams 9.5%
Terpini, ind. 2 metams 9,5 %
Tervuin. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.25%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10,5%

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

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

------------------------- ----------—
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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