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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Britanijos min. pirm. James Callaghan 
lankėsi Washingtone ir Ottawoje

KVEBEKAS IRGI GALI BŪTI 
PADALINTAS - PASAKĖ 
P. E. TRUDEAU

Kanados premjeras, labai 
griežtai ir aiškiai užsianga
žavęs už nedalijamą Kanadą, 
lankėsi St. Therese Čdllege 
Groulx ir Verdune, susitik - 
damas su liberalų bei PQ 
publika.

"Jeigu Kanadą galima pa
dalinti, tai PQ turi sutikti 
kad ir Quebec, o provincija 
gali būti padalinta”. Indėnai, 
sudarą daugumą Naujajame 
Quebec, e -bet PQ vargu ar 
jiems duotų teritorinę ne
priklausomybę, nors to jie 
dabar reikalauja prancūzams 
kvebekieč iams ?'

Premjeras taip pat kalbėjo 
apie anglų, portugalų ir kitų 
mažumų galimas nepriklau
somybės aspiracijas atsis- 
kyrusiame Quebece.

Kanados konfederacija.pa?- 
brėžė premjeras, yra bazuo- 
ta abipusio toleravimo ir 
meilės idealais.

Šias mintis Trudeau 
kartą ypač pabrėžė, atsilan
kydamas pilietybės baliuje, 
Mont Royal Hotel.Montrealyj

Gallup apklausinėjimų sta
tistika rodo, kadpirmą kartą 
virš metų bėgyje, šią savai
tę liberalų partija pir - 
mauja prieš Konservatorius 
savo populiarumu.

dar

■SįjŠyšŠ;.
• ...

THE NORTHERN QUEBEC INUIT ASSOCIATION.(indėnų genties) įgaliotieji prašo federalines 
vyriausybės, praeitųjų metų rugsėjo mėnesyje, kad būtų atžymėti ju žemių rubežiai Kvebeko provincijoje.

EKONOMINĖS PROBLEMOS
Bernard Lan dry „Ekonomi

nio Augimo ministeris, kal- 
bėdamas baigusiems Ecole 
Polytechni^ue inžinerijos 
stu dentams pabrė žė, ka d tik 
10.4% provincijos gamybos 
įmonių priklauso Quebec, ui, 
— 42. 8% įmonių yra Kana 

dos nuosavybėje ir 41. 8% už
sienio firmų. Kuomet geri 
laikai,tos (iŠ užsienio) esan
čios pirmosios- pasinaudo- 
jančios dideliu pelnu,blogais 
gi laikais-jos pirmosios ap
ie! džiančios provinciją. Mi- 
nisterio nuomone, tos sveti
mosios įmonės yra kaltos 
dėl dabartinio bedarbių skai
čiaus. "Tai yra visai nepri
imtina. .. savo ekonominį 
gyvenimą mes turime suim
ti atgal į savo rankas", - 
ragino ministeris Landry.

Jis taip pat priminė, kad 
nežiūrint tam tikro neišven
giamo nepastovumo ir ne
tikrumo po paskutiniųjų rin
kimų, New Yorko Investavi
mų firma Moody davė AA į - latvių ir kitų- prašančių 
vertinimą Hydro Quebec, o 
įmonei ir Quebec,, o provin
cijai, kas pakėlė Kanados 
dolerio vertę iki 95.25 c. už 
JAV dolerį.

SENATORIŲ REZOLIUCIJA
U Z ŽMOGAUS TEISES
Senatorius Paul Yuzyk, 

vasario 17 d. parlamento se
sijoje pasiūlė sekančią re
zoliuciją:

Kad Kanados vyriausybė 
pareikštų Sovietų Sąjungai 
senatorių gilų susirūpinimą 
dėl paskutiniu metu suareš - 
tu otų Mykolą Rudenko, Alek- 
siy Tykhy, Alexander Ginz- 
berg ir Yuri Orlov ir papra
šytų juos tuojau pat paleisti, 
raginant SSSR laikytis pas! - 
žadėjimų, pasirašant Hel
sinkio susitarimus. Juose 
garantuojamos pagrindinės 
Žmogaus Teisėsi visiems 
piliečiams?

Plačiau iškeldamas mi
nimą problemą, senatorius 
Yuzyk priminė, kad vis 
daugiau sovietų piliečių yra 
suimami ir pasmerkiami 11-

Kanados Jaunimo Sąjunga, 
kartu su Calgary apylinkės 
bendruomene planuoja suor
ganizuoti jaunimo stovyklą 
kuri bus š. m. liepos mėn.l- 
9 dienomis. Šis laikotarpis 
apima ilgą savaitgalį ir pa
sibaigia prieš Calgary 
Stampede (jis prasideda lie
pos 9 d.).

gam kalėjimui už vyriausy
bės kritikavimą, kad nesi
laiko Helsinkio susitarimų 
ir pažeidžia pagrindines 
Žmogaus Teises.

Be to, savo žodyje Yuzyk 
paminėjo kad:". . . Daugelis 
protesto peticijų ir teleg
ramų buvo pasiųsta Kana
dos vyriausybei gyvenančių 
čia ukrain*očių, žydų, balta
rusių, estų, lietuvių .

protestuoti už neteisėtą 
Žmogaus Teisių laužymą 
SFSR.

Kanada, taip pat pasira
šiusi Helsinki susitarimus. 
Negalime likti ilgiau indi
ferentiškais ypač artėjant 
NATO peržiūros konferen - 
cijai Blegrade.

Senatoriai recoliuciją 
priėmė.

GALIMAS POTVYNIS

Netikėtai atšilęs oras ir 
savaitgalio šiltas lietus ver
čia galvoti apie pavasario 
potvynius Ghateauguay , 
Plerrefonds, Roxboro ir ki
tose vietovėse. Savivaldybės 
peržiūri drenažo įrengimus, 
paruošia smėlio maišus už
tvankoms ir vandens pom
pas.

Chateauguay upės ledas 
sprogdinamas inamitu.

Tačiau, žiema dar nepas’- 
baigė.Už kelių dienų numa
toma Quebec, o provincijoje 
temperatūros vėl žemiau 
nulio.

KANADOS VAKARŲ JAUNIMO STOVYKLA
Vieta stovyklai labai gra

ži, Rockies kalnuose, apima 
1000 akrų žemės, kur pušy
nai, miškai, ežeras.

Stovyklą pasiekti galima 
po valandos kelionės nuo 
Calgary miesto, pusės va
landos nuo gerai žinomos 
slidinėjimo vietovės Banff , 
ant pačio Kanados Greitke
lio (TransCanada).

Nakvynės bus moderniš
kuose barakuose ir pačios 
vietovės savininkai gamins 
maistą. Paskaitoms ir už
siėmimams yra įvairūs 
kambariai su židiniais, iš
kloti kilimais. Taip pat yra 
uždengtas baseinas maudytis, 
baidarės, arklių jojimui, iš
kyloms takai, "lacross" ir 
šaudymui iš lanko įrengimai 
vietos laužams.

Lietuviai išnuomavo sto
vyklavietę iš Calgary YMCA 
kuri yra vadinama Yanuius- 
ka Centre. Tai viena gra
žiausių vietovių Kanadoje, ir 
džiaugiamės, kad pasitaikė 

. mums išsinuomuoti tokią pa
togią vietą.

Kpdėl ruošiama stovykla?
Per praeitą Kanados Jau

nimo Suvažiavimą Windsore 
(1976 m. gegižės mėn. ),bu - 
vo nutarta, kad reikia kaip 
nors sujungti Kanados jauni
mą. Kaip visi žinome, dau
guma stovyklų, ateitininkų, 
skautų, sportininkų ir 1.1. , 
vyksta pietų Ontario. Yra 
buvę mažai progų Kanados 
Vakarų jaunimui dalyvauti 
jose ir bendrauti su lietuvių 
jaunimu iš kitų Kanados vie
tų.

Antra, numatytas , tikslas 
supažindinti Vakarų lietuvių 
jaunimą su jų lietuvių kilme 
ir per tai sustiprinti jauni
mo veiklą Vakaruose.

Norime supažindinti Va
karų jaunimą su dabartinė
mis lietuviškomis organiza - 
Gijomis, lietuvių menu, tauto
daile ir 1.1.

Ši stovykla skiriama lie
tuviams 16-30 m. amčiaus . 
Kviečiami ne tik Kanados 
Vakarų ir Rytų jaunimas, bet 
ir JAV, specialiai tie, kurie 
gyvena Amerikos vakaruose 
ir šiaurėje.

Numatytos išlaidos:
Šiuo metu stovyklos kaina 

yra apie $105 asmeniui. Pri
klausys nuo surinktų aukų.

KLJS jau yra davusi paža
dą finasinės pagalbos iš K 
LB-ės. Organizatoriai yra 
padavę prašymus dėl pašalpų 
Albertos provincijos vai - 
džiai. Talkininkams kelionės 
dalis bus užmokėta.

Programa:
Numatyta įvairi programa. 

Sporto užsiėmimai, iškylos , 
tautodailė, tautiniai šokiai, 
dainavimas, vakarinės prog
ramos, įvairios paskaitos, 
laužai ir moderniški šokiai. 
Šiuo metu KLJS ieško talki
ninkų šioms programoms 
pravesti. Jei kas domisi, la
bai prašome susisiekti su 
KLJS centru ( adresas že
miau).

Sov. sąjungos kalėjimų ir koncentracijos stovyklų kalinys J.Kreivėnas pager
biamas vasario 16 minėjime Chicagbje-Cicero ir jaunieji programos atlikėjai.

Nuotr. P.Ma’ėtos

Dalyvių skaičius ribotaa 
Galima talpinti tik 125 žmo
nes. Šis skaičius yra nusta
tytas pačių savininkų. Ragi
name jaunimą, žadantį vykti 
į šią stovyklą užsiregis - 
truoti kuo greičiau, tuojau 
gavus preliminarinius re
gistracijos blankus.

KLJS-ga bandys suroga- 
nizuoti ekskursiją iš Rytų 
Kanados. Bus nuolaida va
žiavimui, jeigu susidarys ga
na didelė grupė.

Prašome stebėti laikraš
čius dėl infomacijų. Jų bus 
galima gauti ir pas šios sto
vyklos organizatorius: Anta
ną Vyšniauską, 1027 North 
Mount Dr. N, W. . suite 6 , 
Calgary, Alberta, T2L OB6 
arba Vakarų Stovykla, KT,JS 
1231 Sandford, nr. 108, Lon
don, Ont.'N5V 2J8.

KLJS Valdyba 
London, Ont.

CHICAGOJE ĮSTEIGTA LŠST 
JŪRŲ ŠAULIŲ RINKTINĖ

Pereitais metais naujai 
išrinktas gen. Daukanto Jūrų 
Šaulių Kuopos pirm-kas Ed
mundas Vengianskas iškėlė 
mintį, Čikagoje įsteigti Jūrų 
Šaulių rinktinę. Pritarus 
Cicero Jūrų Šaulių kuopos 
" Klaipėda " valdybai, Ven
gianskas paruošė rinktinės 
organizacinius pagrindus , 
kurie buvo priimti abiejų 
kuopų viauotiniuose narių 
susirinkimuose. Vasario 6 
d. Cicero šv. Antano parapi
jos salėje įvyko Gen. Daukan
to ir Klaipėdos Jūrų Šaulių 
kuopų visuotinis narių susi
rinkimas, kuriame buvo pa
sirašytas rinktinės įsteigi - 
mo aktas. Jos pirmininku 
vienbalsiai išrinktas jūrų 
šaulys pulk. Jenas Švedas . 
Rinktinei parinktas vardas 
"Nemunas".

Rinktinės tikslas:
"Apjungti visus jūrų šau

lius glaudaus tarpkuopinio 
bendradarbiavimo dvasioje , 
sustiprinti šauliškos jūrinės 
šeimos patriotinę, ideologinę 
visuomeninę ir reprezenta
cinę veiklą Čikagos rajone 
ir už jos ribų.

Rinktinės štabas sudaro
mas iš trijų asmenų, trijų 
metų kadencijai, į kurį įeina 
rinktinės pirmininkas ir du 
vicepirmininkai. Rinktinės 
pirmininką renka visuotinis 

štabo

abiejų kuopų susirinkimas , 
vicepirmininkais į štabą įei
na kuopų pirmininkai arba jų 
įgalioti asmenys. Jeigu 
rinktinės pirmininku yra iš
rinktas vienos kuopos pirmi
ninkas, tai tos kuopos vice
pirmininkas eina ir rinkti
nės vicepirmininko parei
gas. Reikale šie trys į šta
bą pasikviečia daugiau na
rių.

‘Nepažeidžiant kuopų vei
klos savarankumo principų, 
rinktinės vadovybės veiki
mas, vadovaujantis LŠST 
statutu ir rinktinės 
posėdžių nutarimais, reiš
kiasi šia prasme :a) vidaus 
veikloje organizuoja na- • 
riams ideologinius ir narių 
pasitobulinimo kursus, rū
pinasi jūrinės programos 
patiekimu ir tam reikiamos 
medžiagos paruošimu, bent 
kartą metuose, suorgani - 
zuoja ir praveda rinktinės 
individualines artarpkuopi- 
nes šaudymo ir vandens 
spoarto varžybas , rūpina
si reikiamų jūros šaulių u- 
niforminių ženklų ir pačių 
uniformų reikalais, veda 
susirašinėjimą su sąjungos 
valdomaisiais organais ir 
vykdo jų nutarimus. Rinkti
nės apimtyje organizuoja ‘ 
bendrus parengimus, kurie 
nerengiami kuopose, atsto
vauja rinktinę suvažiavi
muose, susirinkimuose ir 
pasitarimuose su LŠST val
domaisiais organais".

Vasario 12 d. pirmą kartą 
rinktinės jūrų šauliai pasi
rodė prie Cicero miesto 
valdybos, kai buvo iškelta 
Lietuvos tautinė vėliava. Ją 
iškėlė gen. Daukanto kuopos 
j. š. Klemensas Vidžius ir 
Klaipėdos Alfonsas Gailius . 
Vėliava ten išplevėsavo iki 
vasario mėn. 19 d.

Stepas Paulauskas

» Kanadės Lietuvių Fondas 
praneša pašalpas gauti suin
teresuotoms organizacijoms 
neatidėliojant a duoti prašy
mus. Prašymai bus priima
mi iki š. m. balandžio mėn . 
pradžios. K.L .F

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ !

NU Bendroves Valdyba yra nutarusi 
I alkrastį_ siuntinėti tik u 1 $5.00 p Ir- 
m uosius po užsisakymo metu s, t, y. 
naujiems skaityto joms.
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L i Lietuvos i ši ai svinimą! U i i štikimybę Kanadai-' 
Pnur in 11 beration de la L i tuani e! Lovaute ait Canada! 
f'or liberation oĮ Lithuania! For loyalt\ to Canada!
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DALYVAUKIME III MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUME

Trečiasis lietuvių Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas į- 
vyks 1977 m. lapkričio 24-27 
dienomis Čikagoje. Simpo
ziumo programoje numatomi 
paskaitų ciklai trijose pag
rindinėse srityse: griežtie
ji mokslai, medicina ir hu
manitariniai mokslai.

Kviečiame lietuvius moks
lininkus prisidėti prie sim
poziumo programos sudary
mo, pasiūlant paskaitas iš 
savo specialybės. Paskaitos 
gali liesti vėliausius moks
liškų tyrinėjimų rezultatus , 
arba gali perduoti iki šiol 
sukauptą mokslišką patyri
mą. Pageidaujama, kad pas
kaitų turinys kokiu nors bū
du atitiktų pagrindinę sekan
čio simpoziumo idėja: uni
versali Lietuvos sąvoka tiek 
humanitarinių, tiek ir griež
tųjų mokslų bei kūrybos 
šviesoj.

Siūlomos paskaitos turėtų 
sutilpti 20-25 minučių rė
muose. Siūlomų paskaitų 
santraukas (vienas puslapis) 
prašome atsiųsti atitinkamų

Dundu, rodos, ryt i Vilnių, 
Dar nuo tanko imu* saukti: 
Duokit žuvį iš Dubingų, 
Leiskit pabučiuoti saulę...

O nulipęs imu verkti...
Daug kryželių, daug aplinkui, 
Kur maži miisu berželiai ?
I mumis galvom palinkę. 

Vaikštom, žvalgomės Tėvynėj, 
Štai jos ateitis ir laisvė ! 
Padai siurbiasi į žvyrą, 
Žeme ašarom, kur laistėm.

Daug kelių, daug miestu matėm, 
Daug patyrėm pagėžos, 
Bet visur, visiem pasakėm, 
Kad kovosim, mušim priešus ! 

Kausimės už tai, kad broliai, 
Krito, kurie gynė kraštą.
Atėjūnai ir grobuonys, 
Na, greičiau i Maskvą, Maskvą !

Mūsų pusėje teisybė, 
Mūsų pusėje ir Dievas...
Kris tamsa, kils laisvės rytas, 
Tad, pirmyn, visi kaip vienas ! 

Nesvarbu, kas mus parduotų. 
Ne vergai mes, paklusim, 
Duodam priesaiką, ir žodi, 
Mes laimėsim arba žūsim 1

Viktoras Vilija

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

DISKUSIJOS SU ŽYDAIS 
ROCHESTERYJE

Sausio mėn. viduryje vie
na Rochester’lo žydų orga - 
nazicija suruošė diskusijas 
dėl nacių "medžiojimo" Va
karų pasaulyje..

Tose diskusijose dalyvavo 
ir dr. P. Vileišis, L. B. žy
mus veikėjas, buvęs Lietu - 
Voje diplomatinėje tarnyboje 
aukštu pareigūnu.

Dr. P. Vileišis per disku
sijas atmetė visus Lietu
viams primetamus kaltini
mus dėl žydų naikinimo vo
kiečių nacių okupacijos metu 
2 p si.

sričių vadovams ne vėliau, 
kaip 1977 m. balandžio 1 d.

Sričių vadovai ir jų ad - 
resai:
Griežtieji mokslai:
Dr. Vytautas Klemas, 
384 Briar Lane,
Newark, Daleware 19711

Dr.Mindaugas Vygantas, 
1720 Central Avenue, 
Wilmette, Illinois, 60091

Humanitariniai mokslai: 
Dr. Janina Reklaitienė, 
7C6 Williams Drive, 
Grown Point, Lidlana ,46307

Sričių vadovai atrinks 
paskaitas, įvertinę siūlomų 
paskaitų santraukas.

Galutinė paskaitų atranka 
bus padaryta bendrame po
sėdyje, dalyvaujant visos 
mokslinės programos vado
vui.

Rimvydas Šilbajoris, 
Trečiojo Lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo 

Mokslinės programos 
vadovas

Siekdami kitų tikslų, komu
nistai per savo agentus, pa
siryžę nuvertinti lietuvius 
veikėjus Vakarų pasaulyje , 
ypač JAV-se, primetant ne
būtus kaltinimus, panaudo
jant žydų tragediją Europoje 
per 1939-45 m. karą. Dr. P. 
Vileišis paminėjo, kad iš o- 
kupuotos Lietuvos Maskva 
pirmiausia išleidžia į Izraelį 
žymius komunistus, NKVD 
agentus žydus. Iš ten jie at
vyksta per protekcijas, "be 
eilės" į JAV ir dirba Mask
vai, nekaltais avinėliais pa
sivertę, kaip Sobol, Fux ir

PANORAMA
•------------------------ - . - ;-

SVETIMI GINA - SAVI PATAIKAUJA
A Iriai,kaip gori katalikai, G.O’Mčhony, ėmėsi lalcla —

ša širdgėla pergyvena pa
vergtos Lietuvos katalikų, Ir 
visų tautiečių persekiojimą , 
kančias ir krikščioniško pa
likimo naikinimą. Airija yra 
daug kuo panaši į Lietuvą, 
Airijos gyventojų dauguma 
katalikai, žemės plotas Ir 
gyventojų skaičius panašus į 
mūsų. Nepriklausomybę Ai
rija Iškovojo porą metų 
ankščiau už Lietuvą, Patyrę 
Ir įsitikinę, kad okupuotos 
Lietuvos katalikai persekio
jami, tikybos Išpažinimas 
varžomas, tikintieji negai
lestingai persekiojami, pra
ėjusių metai pabaigoje, Dub
line, Airijos sostinėje, jie 
prie Sovietų ambasados pro
testavo, demonstravo. Ne
šiojami užrašai reikalavo 
okup. Lietuvos žmonėms 
laisvės Ir tikybos persekio
jimų sustabdymo.

Po demonstracijų .Sovietų 
ambasadorius pareiškė 
spaudos atstovams, kad ai
riai yra suklaidinti. Sovietų 
S-je yra visiška tikybos 
laisvė. Paminėjo Ir Mas
kvos patriarcho Pimin tvir
tinimą, kuris buvo paskelb
tas Sovietų leidžiamam? 
laikraštyje anglų kalba So- 
wlet News. Gerai žinodami 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos paskelbtą katalikų 
airiams viešą lalšką/Kro - 
alkos nr. 23/ Ir girdėdami 
ambasadoriaus oficialų tvir
tinimą apie esamą tikybos 
laisvę, airiams pasidarė 
sunku susigaudyti. Kam pa
tikėti? Tikėti broliams ka- 
tallkams lietuviams, ar
Maskvos oficialiems vai- Austrijos katalikų protes- 
džlos pareigūnams? Viena tai Ir memorandumą! 
geraširdė airė, nieko negaj-
1 ėdama lietuviams padėti- 1977 m. sausio mėn. Aūst- 
nutarė padovanoti
muose buvusią Dievo/ M»- rų S-gos grupė, atidarant o- 
tlnos Marijos statulą, tlkė- kupuotos Lietuvos meno pa
dam?-, kad Marija ats U lėps į rodą Salzburge, protestavo 
lletuvlųperseklojlmų šauks- Ir rašė memorandumus so-
mą. Airijos katalikų centras vietų ambasadai Vienoje. C.PašUys
vadovaujamas-advokato T. C. Grupė dėjo pastangas ne

lietuviu operos - Romeo ir Julija įvykstančios kovo 26", 27 ir balandžio 3 d.d. Cbicagoje, solistai 
repeticijos metu. Iš kaires sol. Gina Čapkauskienė iš Montrealio ir kt.

kiti ankščiau yra darę.
Dabar iš okupuotos Lietu

vos per Izraelį atvykę žydai , 
NKVD agentai, pradėjo"me- 
džioti" dalyvius žydų naiki
nimo karo metu, Svarbiau
sia, kas labai reikšminga, 
tarp latvių, lietuvių ir estų. 
Tuo tarpu, visai nutylima a- 
pie nacius- vokiečius, net 
pasmerktus Niurenbergo 
Tribunole. Ar vokiečiat- 
naeiai jau užmiršti ?...

Dr. P, Vileišis paminėjo , 
kad dabar per Izraelį į JAV 
yra atvykęs vienas žydų tau

tyvos statulą pervežti į Lie
tuvą Ir įteikti Vilniaus vys
kupui J. Steponavičiui. Pa
ruošė planą, kelionės tvar
karaštį Ir 197'3 m.lapk”. 19 d. 
kreipėsi į Sovietų ambasadą 
Dubline, nes buvo šventai Į- 
sįtikinęs apie paskelbtą am
basadoriaus tvirtinimą, kad 
okupuotos Lietuvos katalikai 
naudojasi tikybos laisve . 
Ambasadorius buvo papra
šytas tam? reikale padėti. 
Po suruoštų IškUmlngų pa - 
maldų, statulos pašventini
mo, kelionė turėjo prasidėti 
lapkričio 28 d. ,197'3 m. Ta
čiau, prieš prasidedant ke
lionei nuvežti šiai Marijos 
statulai į Vilnių, advokatas 
O’Mahoiy gavo Iš Sov. am
basados sekretoriaus Trofl- 
mov’o laišką, kuris pranešė 
kad sovietai atsisako bend
radarbiauti Ir neleis statulą 
vežti į Vilnių.

Sekr.Trofimov*as rašė 
’’Pagal SSSR konstitucijos 
124 str., siekiant užtikrinti 
piliečiams sąžinės laisvę , 
Bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės. Todėl Sovietų 
valstybinės įstaigos, įskai
tant Ir ambasadą, negali ap
siimti veiksmų, kurie yra 
bažnyčios kompetencijoje.. .” 
Kada Airijos katalikų centras 
kreipėsi į sovietų konsulatą 
Dubline gauti keliom ės vi
zas į okup. Lietuvą, tat kon- 
sulas Vytas Slrbavlčlus/lle - 
tuvis/ vizų Išduoti ats.lsakč . 
/Europos Lietuvis, 1977 m . 
sausio mėn.ll d./. 

tybės asmuo, milijonieriaus 
sūnus, buv. NKVD departa
mento skyriaus viršininkas . 
Daug lietuvių jis yra mušęs , 
tardęs, nušovęs, organizavęs 
deportacijas.

Dr. J. Kaškells savo kny
goje Komunizmas Be Kaukės 
rašo:"Naujai paskirtas Lie
tuvos NKVD Kaune direkto
rius A. Sniečkus į savo štabo 
viršūnes pakvietė vien žy - 
dus: Dembo, Todesas, Rar- 
zauskas, Finkelsteinas, Sla
vinas, (milijonieriaus sūnus 
Glezeris) ir kt. " (57 psl.). 
Šie ir kiti, jau liepos mėn., 
iš 11 į 12 d. 1940 m. suė
mė virš 1000 aukštųjų Lie
tuvos pareigūnų (58 psl.).

Virš paminėti žydų tau
tybės žmonės, NKVD eg
zekucijų teroro vykdytojai , 
lietuvių žudikai, buvo daugu

morandumą įteikti sovietų 
generaliniam konsului Salz- 
burge, bet jis jų nepriėmė Ir 
neprisileido .Tada raštas bu
vo pasiųstas paštu sovietų 
ambasadai Vienoje. M.vjjiL<- 
r an dūme buvo rašom** kad 
sovietai skelbiasi viešai pa
sauliui, kaip ’’žmogaus teisių 
gynėja”, jos konstitucija ga
rantuoja religijos laisvę, ta
čiau okupuotos Lietuvos ka
talikai Ir visi gyventojai 
yra negailestingai persekio
jami, kalinami, naikinam?S* 
jų krikščioniškasis paliki
mas. Raštas baigiamas pa
klausimu Ir priminimu, kad 
’’Sunku suderinti du nesude
rinamus faktus, kai rodomas 
to krašto menas, visiems 
gerai žinant, kaip tuo pačiu 
metu vyksta sunkus perse
kiojimas, bausmės tos pačios 
tautos žmonių, . .11 
/Chicago® arkivyskupijos 
laikraštis New World, 1977 
m. sausio mėn. 21 d./.

Kovo vietoje- mūsų pa
simetimas ar pataikavimas.

Turime ir mes du sunkiai 
suderinamus faktus. Sveti
mieji talkininkauja Ir perse
kiojamus mūsų brolius gina, 
užtaria, protestuoja, rašo 
memorandumus. Ką darom? 
mes? Protestų Ir memoran
dumų kaip ir- nesimato. Savo 
tarpti susiskaldę, nesugeba
me ar nenorime savo asme
niškoms ambicijoms nusi
leisti vardan vienybės £r 
stipresnio balso prieš ' oku
pantą. Pagaliau, ar tik nebū
sime pasimetę Ir palinkę į 
pataikavimą priešui? Kur 
yra mūsų pagalbos sutelki
mas Ir pave rgtos t autos bro
lių kančių gynimas, rašymai 
raštų Ir memorandumų 
Maskvai ? Mes rašom? ir 
eikvojame energiją savo tar
pe skle is dam I /ka Ip paskirt l- 
nlu. metu Chicago]e/ kiršini- 
mą, taskomės purvais tik 
prieš save pačius, prieš 
vienas kitą, bet negana ke
liame vieningo ir tvirto bal
so prieš okupantą Ir jo per
sekiojimą mūsų tautos.

moje turtingų tėvų vaikai, 
pav., Slavino tėvas buvo mi- 
lijonleri. us. Jis turėjo Kaune 
Vilniaus gatvėje blokus na
mų, šokolado fabriką, auto
mobilių atstovybę ir kt. Jo 
sūnus čekistas, mokėsi Ang
lijoje, Oxford’e, o Lietuvon 
atvykęs, važinėdavo su liuk
susiniu automobiliu. Tėvas 
Slavinas per bolševikmetį 
buvo autotresto valdytoju... 
ir NKVD agentu... Sūnus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" noujom s^oitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

ST. PETERSBURG, Florida. 
Lietuvių klubo biuletenis 
rašo:

Jungtinis Organizacijų 
Komitetas nutarė paremti 
kun. dr. J. Piainskio ruošia
mą išleisti knygą, kurioje 
tilptų lietuvių žudymai, kan
čios, mirtys okupantų rusų 
įvykdytos Lietuvoje, Sibiro 
tremtyje ir kitur. Yra būti
na paremti ir VLIKo išlei
džiamą,dr. D. Jasaičio ruo
šiamą , knygą apie lietuvių 
pagalbą žydams tuo metu, 
kai Lietuva buvo nacių oku
pacijoje. Visus lietuvius, 
turinčius informacijų apie 
rusų ir nacių okupacijas ir 
minėtas kančias bei sute ktą 
pagalbą, prašome nedelsiant 
pranešti Jungtiniam Organi
zacijų Komitetui arba savos 
organizacijos pirmininkui.

RAPOLO KISIELIAUS 
ĮPĖDINIAMS

1972 m. spalio mėn. , Ja
maica, N, Y. , pasimirė Ra
polas KISIELIUS, Amerikoje 
žinomas kaip Raphael A. Ki
sielius. Jis nepaliko testa
mento, bet bankuose paliko 
netoli keturiasdešimtį tūks
tančių dolerių santaupų. 
Pretenzijas į palikimą pa
reiškė Lietuvos okupantų in
teresus atstovaujantys advo
katai New Yorke, neva Lietu
voje gyvenančių įpėdinių 
vardu, bet iki šiol jokių įpė
dinystės įrodymų nepristatė .

Vienintelis žinomas įpė di- 
nis yra Laurynas KISIELIUS, 
kuriam velionis paliko" tau
pomąją sąskaitą ( in trust 
for ) virš vienuolikos tūks
tančių dolerių. Netiesiogi
niai gautomis žiniomis Lau
rynas 1 Kisielius pasimirė 
Lietuvoje ankščiau, negu 
sąskaitos savininkas Rapo
las, kuriuo atveju Laurynui 
skirtoji dalis prijungiama 
prie bendro palikimo. į

Rapolo Kisieliaus giminės 
arba apie juos žinantieji , 
jųalonėkite rašyti Lietuvps 
Generaliniam • Konsulatui 
New Yorke:

Consulate General of Li
thuania, 41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024.

Slavinas buvo kontražvalgy- 
bos viršininkas, tardydavo 
lietuvius (69 psl.).

Dembo tėvas turėjo filmų 
nuomavimo biznį ir liuksu
sinę vilą A. Panemunėje. J o 
gi sūnus- buvo NKVD kvotų 
skyriaus viršininku.

Malcke Chodosaitė, Dimit- 
rovo, kominterno p-ko sek
retorė :jos tėvas buvo Kauno 
turtuolis, namų savininkas , 
Kauno miesto tarybos narys . 
Duktė gi- NKVD pareigūnė, 
prisidėjo prie lietuvių žudy
mų (70 psl.).

Čia būtų galima daugiau
tokių pavardžių prirašyti, bet 
susilaikau dėl vietos stokos. 
Reikėtų tomus knygų prira
šyti, kaip buv. Lietuvos pi
liečiai žydai "glostė”, traiš
kė lietuvių tautą, vardan Sta
lino rojaus.. .

Užtat lietuvių veiksniai tu
ri surinkti panašius faktus 
ir supažindinti JAV Valsty
bės departamentą kas yra 
tikrieji nusikaltėliai prieš 
žmogų.

Reikia pagirti dr.P. Vilei
šį už nebijojimą pasakyti 
tiesos žodį.

"Raganų medžioklė "turi 
vykti iš abiejų pusių.

P, Katkus 
Cleveland, Ohio

f P (tvardė ir varda s)

(Tikslus adresas)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



PO SOVIETINIU LEDKALNIU
of i

į; ?■ '
VERŽIASI SROVELES

(Vasario 16-sios - pošventinėms nuotaikoms) 
Jonas Buteika

“NESULAIKYSI UPES BĖGIMO...,

Pasiklausius jau net ke
liolikos iš anapus atvykusių 
ir tuo reikalu pasiskaičius 
spaudoje bei nuolat girdint 
pasaulines radio žinias, So
vietų Sąjunga alegoriškai 

'i vaizduojama kaip milžiniš- 
t’kas ledkalnis, kurio šlai

tais kartais gana triukšmin
gai nuolat srovena šiltesnės 

^srovelės. Po intensyvių pe
riodų būna šiokie tokie at
lydžiai, kol vėl šaltos sro
velės sukausto. Vienok, apie 

. 20 pastarųjų metų būvyje, 
netgi žemiausios tempera
tūros ledkalnio papėdės vie
tose, atsiranda minėtos šil
tesnės srovelės, kurios su 
milžiniško ledkalnio viską 
naikinančiu šalčiu, bando 
grumtis ir sroventi sau pa
lankia plokštuma. Atlydžiai 
vis ilgėliau užtrunka ir, at
rodo, net giliau siekia negu 
galima pastebėti. Tokia yra 
to ledkalnio centrinė siste
ma. Mažom šiltom srove
lėm su jas šaldančia aplin
kos atmosfera grumtis ne- 
lengva. Tačiau kalno šlai
tuose yra truputį kitaip. Ke
liautojams, aišku, kalnuose 
teko matyti didžiules, nepa
stebimai žemyn slenkančias 
ledo mases - gletčerlus {ar- 
ba skaityti, kaip ’.ur nors 
Grenlandijos pakraščiuose 
ledkalniai nuolat nepastebi
mai slinkdami jūros link, 
vieną kartą nuo bendros ma

(Bus daugiau)
3 p si
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i

1977.111. 1 6

sės atplyšta ir nuplaukia jū
rų erdvėn. i Iš po gletčerių 
išplaukiančios srovelės il
gainiui susijungia vienon di- 
delėn ir gallngon srovėn ir 
sudaro upę, o dideli ir maži 
pakrančių ledo luitai pa
lengva tirpdami, mažina 
bendrą ledkalnio masės tūrį 
ir jeigu iš viršaus vėl ne- 
slinktų naujos ledo masės, 
visai jį ištirpdytų. Su led
kalniu reikalai kitokie. Jis- 
milžinas, pats savaime yra 
viršūnė, upokšniai-srovelės 
teka jo šlaitais; tirpdydami 
jį ir nepastebimai paversda
mi vandeniu ( šiuo atveju- 
gyvuoju vandeniu). Panaši 
jam yra Sovietų Sąjungos 
diktatūra : pamažu, bet ne
pastebimai terorą mažina, 
"atšildo". Laiko akyvaizdo- 
je ledkalnis tirpsta ir upės 
bėgimo sustabdyti neįmano
ma? Laikas keičia ir fijor- 
dų krantus ir upių vagas.. . 
Suprantama, jog to milžino 
sovietinio ledkalnio perife
rijose, nepaisant bendro 
valdžios režimo konserva
tyvumo, vis dėlto, tam tikru 
laipsniu žmonės gyvena lais
viau. Faktas, jog juo toliau 
nuo centro, jrn f.c u sunkioji 
ir šiurkšti meškos- letena 
lengviau slegia.

Po antrojo pasaulinio ka
ro bolševikų valdžia apsi
siautė satelitais ir, stačiai, 

Kanada

turi

naują
pilietybės

aktą

IJK* Secretary
■ ’ of State

John Roberts 
Minister

pavergė eilę laisvai ir ne
priklausomai gyvenusių tai
kių, gabių, darbščių ir kul
tūringų tautų - valstybių. 
Trisdešimt šešerių metų bė- 
bėgyje sovietai viešpatau
ja karo ir pokario metu pa
vergtose valstybėse, išski
riant Jugoslaviją, kurios 
būklė yra kiek kitokia kaip 
kitų. Kitas pavergtas šalis 
sovietai valdo teroru, nuo- 
savyb-?i teisėmis, visoke
riopai išnaudodami jas. Ne
teis* ii ir brutaliai su pa
vergtaisiais gyventojais elg
damiesi, jie nepaiso pagrin
dinių žmogaus teisių, pagro
bė ir tebegrobia privatų jų 
turtą. Jaunimas yra privers
tas sunkiai ir ilgas valan
das, neišskiriant net šventa
dienius , dirbti ir jis yra dar 
verčiamas garbinti savo 
kankintojus. Už tų kraštų 
ūkio produktus ir pramonės 
gaminius, kuriuos beveik vi
sus Išgabena, juokingai men
kai moka, tuo žiauriai 
skriaus darni dirbančiuosius 
pavergtuosius. Dėl paverg
tųjų, dėl jų šventų teisių 
uzurpacijos niekas nedrįsta 
stoti su pavergėju atviron 
kovon. Tačiau "srovelės" iš 
po "ledkalnio", be pertrau
kos srovendamos, savo ar
domąjį darbą, nors ir pa
lengva, bet atlieka. Dėl to 
yra susidariusi ir vis plinta, 
progresuoja, vadinamoji 

"dažno atlydžio" būklė. Pa
vergėjas jaučia tai ir su
pranta. Dėl to, ypač su sa
telitinėmis valstybėmis so
vietai skaitosi labiau negu 
su "išvaduotomis" bei "savo 
noru " prisijungusiomis tau
tomis. Aišku, čia ir tarp
tautiniai santykiai ne men
kiausią vaidmenį vaidina. 
Vengia o gal ir baiminasi 
per griežtai elgtis, bijodami 
tuo nuteikti prieš save nors 
ir savo "globotinius", bet 
vistiek kitataučius, buvusius 
laisvų ir nepriklausomų tau
tų gyventojus. Per 36 metus 
"globojami" nemažai išmoko 
ir pajuto z ir suprato savo 
"globėjų"- silpnąsias puses 
ir nors ir labai atsargiai 
veikdami prieš despotiją, šį 
tą laimi. Nors mažais ga
balėliais, bet jie nuolat ap
laužo to šiaurės-rytų milži
no ledkalnio kraštelius taip, 
kad dažnai sunku būna dėl 
to kaip nors prikibti.

Pajutę "vyr. brolio" kokį 
nors nepasitenkinimą, pa
vergtieji nutyla ir darbui 
tęsti palaukia palankesnio 
momento. Tuo metu "gyvojo 
vandens" upokšniai nuseka, 
bet niekada visai neišdžiū- 
va. "Išvaduotojų" ir "globo
jamųjų" teritorijų gyventojai 
nuo marksizmo oficialiai 
neatsisako, bet su juo nuo
širdžiai nesusibičiuliuoja. 
Elgiasi labai formaliai ir 
šaltai. Todėl sovietų val
džios pastangos ir poveikiai 
į pavergtų kraštų gyventojus 
dėl jų tėvynių su "plačiaja 
tėvyne" suliedinimo, nepo
puliarūs. O vakarams gy
ventojų simpatijos visą lai
ką auga. Žmonės įsisąmoni
no "Ivano" veikimo metodą:

SfS /STATYMO AKTAS ĮSIGALIOJO NUO 
197 7 metų vasario 1 5 dienos.

Diena, kai Jūs tapsite Kanados piliečiu,gausite 
visas piliečio privilegijas ir įsipareigojimus, 
Jums bus pasididžiavimo diena.

Naujasis Pilietybės aktas nepakeičia padėties 
tų asmenų, kurie jau yra tapę Kanados 
piliečiais.

■Naujai atvykę imigrantai, kurie nori tapti 
Kanados piliečiais, turi įsidėmėti sekančius 
naujus pakeitimus:

1. Moterys ir vyrai, neatsižvelgiant į vedybinį 
stovį, yra traktuojami vienodai;

2. Užpildantieji pareiškimus pilietybei gauti, turi 
būti Kanadoję išgyvenę trejus metus;

3. Kandidatas pilietybei gauti turi būti 18 metų 
amžiaus;

4. Imigrantai iš visų kraštų yra traktuojami 
vienodai.

Kaip ankščiau, taip ir dabar užpildantieji pa 
pareiškimus turi sumokėti nustatytą mokestį. 
Valstybės sekretoriaus ministerijos tarnautojai 
be užmokesčio duos reikalingą informaciją bei 
pagelbą pareiškimų užpildymui.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos, raštu 
arba asmeniškai, kreipiatės į Jums artimiausią 
Kanados pilietybės teismo įstaigą. Taipgi, galite 
kreiptis: The Registrar of Canadian,Citizenship 
130 Slater Street Ottawa. Ontario KIA OM5

Secretariat 
d’Ėtat
John Roberts 
Ministre

Pavergtų Tautų minėjimas Los Angeles mieste, California

jis veikia metodingai, ne
skubėdamas ir jauniausiąją 
pavergtų tautų kartą paren
gia per mokyklas, kaip jau 
minėta, vengdamas iššaukti 
vietos gyventojų nepasitenki
nimą ir fizines reakcijas. 
Patirta, kad režimas, pa
jutęs gyventojų kantrybę iš
senkant, nepalankų jiems 
veikimą pristabdo, sustip
rina savas divizijas-užtva
ras, pristato ginkluotų bokš
tų ir tokiu būdu įbauginant, 
stengiamasi užslopinti gy
ventojų protesto žygius. Pa
našiai yra buvę Vokietijoje, 
Lenkijoje, Ukrainoje ir ki
tur (apie tai sovietai nepra- 
sižioja).

Lietuvoje ne tik Kalantos 
ir kitų ( Stonio, Andriuške
vičiaus) susideginimo metu, 
bet ir 1973 m. streikas Kau
ne, privertė "globotojus" 
nuo žiauresnių persekioji
mų susilaikyti. Masiniai pa
vergtųjų protestai, kaip jie 

bebūtų slepiami, anksčiau ar 
vėliau, vistiek pasiekia už
sienio ausis, ko sovietai la
bai nemėgsta ir griežtai 
vengia. Pagal patarlę "vilkas 
šuns kad ir nebijo, tačiau 
labai nepatenkintas, kai šis 
be perstojo garsiai loja" - 
visai anologiniai yra ir .su 
Kremliaus vilkais.

Norom - nenorom su lais
vojo pasaulio opinija jie vis 
dėlto priversti skaitytis. 
Pavergtųjų, tautų dėmesį vis 
labiau ir labiau patraukia 
Vakarai. Jie žavisi Vakarų 

i menu, muzika, tapyba, tech 
nika, ekonomika, pagaliau 
net ir šokiais arba "džin
sais " ir visu kitu laisvu va
kariečių gyvenimu, ko 
Kremliaus despotijos prieg
lobstyje gyvenantieji neturi 
ir net nejaučia, nes kiek
vienas laisvesnis veiksmas 
(kalba arba raštas) yra per
sekiojamas. Piliečiai yra 
"maitinami"niekada neįvyk
domais pažadais, apgaule,
melu... Ten viskas yra da
roma nuolatinėje baimėje, 
labai apdairiai ir nedrąsiai. 
Visi mokslininkai, rašyto- 
tai, žurnalistai yra perse
kiojami iki trėmimo į griež
to režimo vergų darbo sto
vyklas bei psichiatrines li
gonines, kur būna tol, kol 
"pacientas" iš tikrųjų neten
ka proto.

Norint ką nors, bet ne pa
gal Kremliaus despotų dokt
riną, padaryti naudingo sa
vo kraštui ir žmonėms, kad 
išvengus bausmės, tenka ri
zikuoti ir ... rizikuojama. 
Pvz : Lenkija apdairiai ir 
atsargiai plėtė privataus 
ūkininkavimo sektorių ir kai 
kuriuose rajonuose dabar 
pasireiškia privačios preky
bos plėtra. Visa tai žymiai 
teigiamai atsiliepė į gyven
tojų mitybą. Rytų Vokietijoje 
ilgai ir slaptai buvo kovoja
ma dėl teisių iškelti į Va
karų Vokietiją nukreiptas 
antenas, kol, pagaliau, vie
tinė valdžia konstatavo be
velk visumoje jau įvykdytą 
faktą ir tokias antenas 
įrengti leido. Dabar gyven
tojai labai patenkinti seka V. 
Vokietijos, taigi ir laisvojo 
pasaulio, radio ir TV trans
liacijas. Lenkijoje sistemin
gai tvirtėja bažnyčios pozi
cija. Nors iš saugump or
ganų pusės pasikėsinimų į 
jos laisvę būna, bet kard. 
Vyšinskis savo autoritetu, 
energija ir kovinga dvasia 
visus puolimus atremia. Ten 
valkams -moksleiviams lan
kyti bažnyčią ir praktikuoti 
religiją nedraudžiama. Ku
nigams eiti savo pareigas, 
kaip tai yra okupuotoje Lie
tuvoje, nekliudoma, nors į 
uoliuosius kreivai žiūrima. 
Kai kuriuose Lenkijos mies
tuose, kabaretuose artistai 
dažnai padainuoja politinio 
pobūdžio (maskuotų žinoma) | 
kupletų ir dainelių, dailiai I 
paironlzuodaml aukštuosius i 
savo valdžios funkcionierius, į

3
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
3TEIATF0RDO FESTIVALIO

Alfonsas
NAS
NAKAS

Martha Henry, William 
Maggie Smith, Douglas 
Marti Maraden, Leslie 
Nicolas Pennell. Alan

-tratfordo Festivalio 
meno vadovas - Robin Phil
lips. Jis režisuoja ir keletą 
veikalų. Aktorių tarpe ran
dame kelias dešimtis dide - 
lio garso pasiekusių žmonių. 
Pavyzdžiui suminėsiu tik 
keletą pavardžių: Margaret 
Tyzack ( anglų televizijos ir 
filmų žvaigždė). Brian Bed
ford, 
Hutt, 
Rain, 
Yeo,
Scarfe, Richard Monette, E- 
fic Donkin.

Bilietų kainos šiemet 
3. 50- 12. 50 dol. Festivalio 
Teatre ir 3.50- 10.50 dol. 
Avon Teatre. Užsakymai 
paštu priimami nuo kovo 7 d 
o telefonu nuo balandžio 18 d. 
Adresas: 
Festival Box Office, P. O. 
Box 520, Stratford, Ont. N5A 
6V2, tel:(519) 273-1600. Vi - 
suose didžiuosiuose Ontario

Stratford* o ' Ontario) 
Festivalis buvo pradėtas 1953 
metų vasarą. Vietoje dabar
tinio Festivalio Teatro tebu
vo palapinė, panaši į cirko. 
Tik scena,toli įbėgusi į are
nos erdvę, buvo tokia , kaip 
Anglijoje William'o Shaeks- 
peare laikais. Už ketverių 
metų, scenos nepajudinus iš 
vietos, išaugo puošnus, mili
jonus kainavęs, teatras. 

Pirmasis sezonas 1953 
metais praėjo per 6 savaites, 
du veikalus suvaidinus 42 
kartus ir sutraukus 68 tūks
tančius žiūrovų. Neturiu 
pereito sezono duomenų, bet 
1975 m. sezonas tęsėsi 21 
savaitę ir 362 spektaklius 
žiūrėjo 437 tūkstančiai žmo
nių. Jei pernai žiūrovų skai
čius dar nepasiekė pusės 
milijono, tai šįmet tikrai tu
rės pasiekti. Jau daugiau 
kaip 20 metų Stratfordo 
Festivalin įkinkyti du arba
trys teatrai, kuriuose vyksta miestuose yra bilietųparda- 
Shaekspeare’, o bei kitų pa
saulio klasikų veikalų vaidi
nimai, koncertai, meniškų 
filmų festivaliai. Kai kurie 
koncertai atliekami ir parke 
šalia Festivalio Teatro.

Šis 25-asis sezonas pra
sidės birželio 6 ir baigsis 
spalio 15 d. Po daugelį kar
tų bus suvaidinta 1O veikalų. 
Šeši jų- William o Shaeks- 
peare: Richard III , statytas 
1953 m. vasarą: All s .Well, 
That Ends Well, irgi staty
tas 1953 m. ; As You Like It; 
Much Ado About Nothing; A 
Midsummer Night s Dream; 
ir Romeo And Juliet.

Pirmieni penki statomi 
Festivalio Teatre, o Romeo 
stnd Juliet-Avon Teatre. Ki - 
ti keturi veikalai: Henriko 
Ibseno Ghosts; Augusto 
Strindbergo Miss Julie; Fe- 
renco Molnaro The Guards - 
man; ir Noel Coward’o Hay 
Fever. Juos visus matysime 
Avon Teatro scenoje.

vim? agentūros. Užsakan
tiems raštu ar telefonu,.visų 
pirma patartina parašyti ir 
paprašyti viso sezono prog
ramos. Ją gavus,bus lengva 
išsirinkti tinkamus spektak
lius ir tuomet užsisakyti bi
lietus.

Ftratfordo Festivalis- 
kanadiečių kultūros perlas . 
Kad jis ketvirtį šimtmečio 
gyvuoja, kad veikalų pastaty
mo išradingumu daugelį did
miesčių teatrų lenkia, kad 
publiką it magnetas traukia , 
reikia tik džiaugtis. Žinau, 
kad Festivalį ypač gausiai 
lanko Ontario ir JAV pak
raščių lietuvių jaunimas. 
Verta Ft r at f orele atvangos 
bei kultūros paieškoti ir se- 
nesniesiems.

J. Kalvaičio "Lietu - 
Miszios", Pranaičio 
kūriniai ir įvairių NATIONAL SOCIETY 

OF PUBLISHED POETS, INC.
P. O. Box 1976

Riverview, Florida, U. S. A. 33569

Balys Braždzionls 
( Tęsinys )

PAŽIBKIME PRAEITI l
vokiečių siautėjimas mano apylinkėje 

UHl 1544 metalą 
/ATSIMINIMAI/

Rodos 1943 m. pavasarį vyrų gaudymą Lietuvoje ėmė 
vykdyti Latvijos FS kareiviai. Latvia buvo sudarę savoSF 
batalionus ■. Lietuvoje vokiečiai apie tokių batalionų suda - 
rymą negalėjo nė pagalvoti. Lietuviai suprato visus rudų
jų įgeidžius, viliojančias dovanas "gelbėjimą" nuo bolše -> 
vikų okupacijos. Lietuva netikėjo į nacių skelbiamą”Naują 
Europą". Lietuviai tikėjo į greitą fronto subyrė ji
mą, Amerikos-Anglijos pergalę. Ne vienas 
lietuvis daržinėje po šienu, rūsyje ar kitur pasislėpęs , 
klaupėsi žinių apie anglosaksų prasiveržimus ir laimėji - 
mus. Tuo tarpu broliai latviai pasidavė okupanto vilionėm 
ir nemaža jų vyrų tapo SS ir Wehrmacht o kareiviais. Iš 
karto mūsų apylinkės žmonės nenorėjo tikėti tokiais, jų 
darbais: ne tik save sukišo į pinkles .bet dar pasišovę ir 
lietuvius gaudyti ?

Štai vieną turgaus dieną Pasvalys išvydo savo akimis 
būrius latvių su mašinpistolėmis, šautuvais, granatomis , 
-man pačiam teko tai pergyventi. Turgus vyko ramiai sau 
šnekučiuojantis, nenujaučiant jokių pavojų. Pilnos gatvės 
ir kiemai žmonių. Tik kai kareiviai , išlipę iš mašinų, u - 
žemė visose gatvėse postus, sūžė žmonės, kaip bitės avily
je. Kaipgi išbėgsi per minutę iš miesto, kai čia sausakim- 
šląi gatvės užpildytos ? Į Pasvalį suvažiuoja beveik visų 
apskrities apylinkių gyventojai. Turgaus dienomis čia ra
si visko, kas tik gyvenimui reikalinga. Jaunų žmonių tą 
kartą, laimei, neperdaugiausia rodėsi.

Paslinkęs iš Vytauto aikštės gatve, atsidūriau savame 
darže. Nepajutau, kaip mano kojos mane atnešė. Širdis iš 
baimės šokinėjo krūtinėje. Atsitūpiau prie savo daržovių, 
manau, čia nusisukęs nuogatvės ,ką nors dirbinėsiu, gal ne 
pamatys, nes toliau nuo mano daržo kelio nebėra. Į kapus 
dar kelios dešimtys metrų. Su savim ture jau portfelį o
jame gulėjo apie trys kg. sviesto „kurio buvau gavęs iš pie
ninės už pieną.. /

4 P si. v

Muzikologijos kaitas, o Klaipėdos Muziko
logijos būrelio nariai de
monstruodavo < J. Novakaus- 
kas, J, Narsutis, AL Mlkuls-- eksponatus, 
kis, K. Baltramiejūnas, J. 
Bertulis, J. Pakalnis, J. Šve
das ir kt.). c’avo bute nuo 
buvusios Dainų šventės Klai
pėdoje buvau atidaręs pasto
vią liaudies muzikos instru
mentų parodą kurioje būda
vo nemažai lankytojų. Tas 
liaudies muzikos instrumen
tų rinkinys buvo išstatytas 
parodose Tauragėje ir Kaune, 
gauta pagyrimo ir padėkos 
lapai. Minėtas būrelis tam 
rinkiniui parinko vardą- 
"Juozo Žilevičiaus lietuvių 
muzikos instrumentų rinki
nys".

1929 m. pradžioje išva
žiuodamas parinkti muziko- 
loginių eksponatų iš JAV lie
tuvių muzikinės veiklos, nu
matydamas pasilikti JAV 
tris mejus, sudėjęs į dėžes 
eksponatus, palikau juos pas 
savo artimą bičiulį kanau
ninką, J. Giniatą, Gargždų 
klebonijoje. Žmonos pata
riamas, pasiėmiau kiek uni+ 
katu ir retenybių su savim , 
kad kartais nežūtų, palikti 
tolimoje tėvynėje. Kiek il
giau užtrukęs, 1939 m. rudenį 
buvau pasirengęs grįžti Lie
tuvon, bet karas sukliudė ;li— 
kau toliau JAV-se. Ir štai , 
vokiečiai, pradėję karą prieš ;

Lietuvių
Archyvo užuomazga laikyti
na 1920 m. kai po karo grįž
damas Lietuvon atsigabenau 
keletą dėžių muzikologinės 
medžiagos, studijavimo me
tu surinktos Petrapilyje. 
Apsigyvenęs Kaune ir su 
jaunuolišku įkarščiu įsijun - 
gęsį muzikinę organizacinę 
veiklą, mažai tegalėjau mu- 
zikologine veikla užsiimti , 
apart parašymo vieno kito 
rašinio spaudoje.

1924 m. persikėlęs į Klai
pė dą talkininkauti St. Šimkui , 
jam ten organizuojant kon
servatoriją, susidūriau su 
arti šimtu jaunų konservato
rijos studentų; tada vėl pra
dėjau plačia^ rinkti muziko- 
loginę medžiagą, tuo labiau , 
kad jaunimo buvo iš įvairių 
Lietuvos kampų. Vasaros a- 
atostogų metu jaunuoliai lan
kydavosi kaimuose rinkdami 
muzikos instrumentus, sura
šydami jų metriką, grojamas 
melodijas, dainas, muziki
nę tautosaką ir 1.1. Būtinas 
išlaidas padengdamas susi - 
laukdavau vertingos medžia- 
gos; buvo surinkta apie 300 
liaudies muzikos instru
mentų, kurių tarpe buvo nuo 
Švenčionių Labanoro dūda , 
daug komplektų trimitų, sku
dučių, ragelių, net "manikar- 
ka" iš Biržų padangės ir d . 
kt. Nemažai liaudies muzi - 
kantų nuotraukų,instrumen
tų dirbėjų, dainininkų ir kt.

Gaidų skyriuje buvo C. 
Sasnausko M. K. Čiurlionio, 
J. Dry ja- Visockio, VI. Pau
lausko ir kitų rankraščių. 
Taip pat;P. Stankevičiaus ir 
dr.V. Kudirkos (abiejų laidų? 
muzikos kūrinių pilni komp
lektai, 
viszkos 
fortep.
nuorašų.

Apie liaudies muzikos 
instrumentus Klaipėdoje ir 

i- Tauragėje teko skaityti pas-

L
The National Society of Published Poets 
is compiling a book of poems. ; If you 
have written a poem and would like our 
society to consider it for. publication, 
send your poem and a self- addressed 
stamped envelope to:

Kareiviai, kaip tyčia, sekė judėjimą kapų kryptim ir 
buvo pastebėję mane jauną įbėgant į daržą. Kiti tuo tarpu, 
jau vedėsi keletą vyrų prie sunkvežimio. Apstatyti sargy
biniais jauni vyrai išsigandę, lyg sušalę, stovėjo, tai pa - 
balę, tai išraudę. Tai pamatęs, pakilau nuo žemės ir no - 
rėjau bėgti į kapines. Bet prieš akis- strakt- du šalmuoti 
kareiviai. Portfelis iškrito iš rankų man ir nuriedėjo e - 
žėmis . Priėję kareiviai prie manęs,taria:

-Halt, Dokument. . . Pass.
Drebančia ranka ištraukiu ne pasą, bet atleidimą nuo 

visokių valdiškų prievolių, kurį buvau gavęs klastotai per 
komisiją, Kareiviai pavertę, pažiūrėję, nusijuokę grąžino 
atgal. Vienas pažvelgė į žemę ir pamatė ten gulintį port - 
felį. Jį atidaręs, net krūptelėjo, pamatęs tiek sviesto. 
Mirktelėjo antram,-padavė man tą portfelį ir lippė eiti Įtar
tu. Aš, lyg nesuprasdamas jų kalbos .kyštelėjau tą svies- 
tą jiems: Imkit sviestą, tik manęs neimkit, tariu lietuviš
kai. Latviai mano norą suprato, priėmė dovaną ir aš Ii - 
kau laisvas. Jie nuėjo tolyn.

Miestas per pusvalandį liko tuščias Kiemuose , prie 
ratų gūžėjo moterys ir seniai. Jauni išsislapstė, kur tik 
rado vietos. Lindo, kur akys nematė. Tačiau . keletą lietu
vių pagavo ir išvežė...

Panašių vyrų gaudymų buvo pakrtota net kelius kartus

Darbininkai ir" banditai "
Plakatai, nacių nuomone, buvo labai svarbūs privilioti 

geruoju darbininkų į karo mašiną. Po tais atsišaukimais 
būdavo pasirašyta ir lietuvių tautą atstovaujančio valdžios 
žmogaus. Bet mūsų dauguma suprato, kad pasirašyta tiktai 
prievartos būdu. Kiti juos kaltindavo už tai ir keikdavo : 
Kam gi būna toje valdžioje ’ Sąmoningesnieji galvodavo, 
kad jeigu jų nebus, kiti stos, gal dar daug blogesni. Toks 
tarnautojas, žinoma, galėdavo teisintis prieš vokiečius li

SSSR, pakely sudegino Gargž
dų miestelį. Čia sudegė ir 
mano visas archyvas.

of Lithuanian Musicology’’’. 
Archyvo perdavimas ir ati
darymas įvyko 19( 0. X. 5 d. 
Archyvo adresas 2345 W. 56 
th St. , Chicago, Hl. 60636. Iš 
Elizabetho N, J.. kur archy
vas buvo pradėtas rinkti,bu
vo atvežta apie 3000 svarų 
medžiagos.

Pradžioje 1929 m. atvykęs 
į JAV, plačiai išvysčiau mu
zikologinės medžiagos rin
kimą, po trijų metų lietuvių 
kolonijose jau turėjau per 
100 bendradarbių-korespon - 
dentų. Tai buvo jpats įsisiū
bavimas kolonijose rinkti 

Kai 1935 m. 
Kaune buvo pirmasis DU LR 
organizuotas pasaulio lietu
vių kongresas, per Amerikos 
atvykusį tos draugijos pir
mininką R. Skipitį pasiunčiau 
parodon virš 3000 eksponatų, rijos pirmininkas, komp. J 
kurie po parodos pilnumoje 
buvo grąžinti. Per tą visą 
laiką, renkant eksponatus, 
pasisekė nepaprastai daug 
surinkti, ypač svarbu, jog tai 
didžiuma Lietuvoje žuvu
sių retų e k s p on atų pa
vyko šiame krašte 
surasti .

Dėl karo nebegalėjęs 
grįžti į savo kraštą sveika
tai silpnėjant, buvau susirū
pinęs archyvo likimu. Nėra - 
dęs New Yorko viešame 
knygyne vietos, taip pat 
Kongreso knygyne Washing
ton, e, nei kur kitur, kad lai
kui atėjus , būtų galima ar
chyvą atsiimti, padovano - 
jau archyvą laisvai nepri
klausomai Lietuvai. Archy - 
vą perėmė Lietuvos genera
linis konsulas dr.. P.Daudž- 
vardis, o patalpas suteikė 
tėvai jėzuitai. Didelio ar
chyvo entuziasto- rėmėjo J. 
Kreivėno rūpesčiu archyvui 
buvo duotas vardas:"Juozo 
Žilevičiaus lietuvių muziko
logijos archyvas" (Library

Archyvo globai, palaiky
mui, plėtimui sudaryta Ku - 
ratorija, į kurią įeina: Ar
chyvo Globotojai- eneralinis 
konsulas dr. P. Daužvardls 
ir tėvų jėzuitų atstovas pro
vincijolas Br. Markaitls, S. J. 
prof. VI. Jakubėnas-kurato-

Bertulis- vicepirmininkas, 
muz. A. Skridulis-sekreto
rius, visuomenininkas Vai. 
Šimkus-iždininkas, lituanis
tas J. Kreivėnas-patarėjas 
ir visuomenininkas J. Naru- 
kynas- archyvaras, Muziko - 
logas J, Žilevičius- organi
zatorius, informuotojas, mi|- 
zikologinės medžiagos kau - 
pėjas.

Archyvui užlaikyti lėšos 
susidaro šiuo būdu: 1. Kai 
kurie lankytojai,pasirašyda
mi Garbės Knygoje, kiek pa
aukoja, 2.II-ios JAV ir Ka
nados Dainų Šventės komite
tas per p. Blinstrubą pasky
rė $500, ir Mos Dainų Šven
tės Patikėtinių komitetas 
per Alice Stephens, Albiną 
Dzirvoną ir J. Daužvardienę 
1962. XII. padovanojo 2000 
egz. išleisto jaunimui daino- 
rėlio "Lėk, sakalėli" platinti 
archyvo naudai.

( bus daugiau )

POEMS WANTED IEŠKO POEZIJOS
The National Society of Published Poets 
ruošia poezijos rinkinį. Jeigu esate pa
rašę poezijos i? rtorite, kad svarstytume 
ją atspausdinti, atsiųskite kartu su sau 
adresuotu ir apmokėtu voku. Siuskite 
žemiau nurodytu adresu:

ga, arba išbėgti iš savo apylinkės ar krašto kur kitur. Bet 
tai įmanoma padaryti tiemsskurie šeimos neturėjo. Su šei
ma gi žmogus; bandė, kiek galima laikytis savo pareigose, 
apeiti okupantinius įstatymus.

Pasvalio apylinkėje be darbo nebuvo nė vieno- visi 
skaitėsi darbininkais. Labai gudriai buvo susitvarkyta. Vi
si ūkininkai, įstaigos prisiimdavo, reikia ar ne, darbinin
kų. Kadangi įstatymas nurodė, kiek turi būti ūkiuose nor - 
muotos darbo jėgos, tai ūkininkai padarė didelį savo kraš-
tui patarnavimą, nors ir rizikuodami tokiu būdu: gausinges
nės šeimos įsirašė pas kaimynus ar toliau į darbininkus , 
nors faktinai jie ten nedirbdavo. Dokumentus iš vokiečių 
"Arbeltsamt" 'o pažymėdavo, kad apdraudos mokestis už - 
mokėtas, ir tuom viskas baigėsi.

Nesusigaudė okupantai, kaip čia pasidarė, kad tiek 
mažai gražiuoju važiuoja į Reichą Ėmė tikrinti ''Arbeits- 
amto pažymėjimus. Veikė geštapas, repatrijantai ir rudie
ji. Radę šeimoje daugiau darbo jėgų įsakydavo atvykti į 
susirinkimo vietą. Čia sunkvežimiais veždavo į Vokietiją. 
Tokių , norinčių^įstatymus vykdyti, nedaug atsirado. Tuo
met rudieji ėmėsi propagaddos ir agitacijos.

Vieną pavasario dieną sušaukė valsčiaus seniūnus ir 
valdžios pareigūnus į mokyklos patalpas. Nors skaičiaus! 
pašalinis asmuo, bet nuėjau ir aš. Manęs niekas iš ten ne
varė, nes visi savi žmonės. Prisirinko veik pilna salė į - 
vairiausio plauko žmonių. Netrukus atūžė liuksusinė auto
mašina su joje sėdinčiu pasipūtusiu rudmarškiniu, bliz
gančia kepure. Svečias išlipo iš auto ir nudrožė tiesiai į 
salės priekį, kur stovėjo staliukas ir nacių vėliavėlė. Pa
sidėjęs portfelį ant stalo, nusimetė paltą ir priėjęs i prie 
tos vėliavėlės, pakėlė dešinę ranką aukštyn, tardamas "Heli 
Hitler". Žodžiai nuskambėjo per salę, bet visų lūpos buvo ’ 
kietai sučiauptos, akys nukrypę į svečią. Galvoje skraidė 
mintys, kaip greičiau išsprukti, jei įvyktų gaudymas. Jis 
gi pradėjo berti žodžius, kaip pupas iš rėčio. Jam, turbūt, 
atrodė, kad čia susirinkę supranta jo kalbą. Po keletos de
šimčių minučių atsistojo prie jo kažkoks nepažįstamas, ė- 
mė šnekėti lietuviškai. Klausėsi rimtai visi, bet juo tolyn, 
tuo dažnyn vienas po kito ėmė eiti iš salės. Einant bildėjo 

, batai ir girgždėjo durys. Nepatiko svečio kalba, kai per - 
skaitė įstatymą, kuriame iš Lietuvos reikalauja 100 . 000 
darbininkų. Pats kalbėtojas paprašė sargo užrakinti duris, 
kad netrugdytų kalbos. Įdomu buvo žiūrėti Į to nacio ges - 
tus Ir piktą veido išraišką. Pagaliau, pabaigė savo misi - 
ją ir laukė klausimų. Leido siųsti juos ir raštu. (b. d.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Šarūnas
Juozas Kaributas

(Pradžia T numeryje)

Šarūnui mokykloje sekasi 
gerai, Priprato ir vieną die
ną pabandė net paišdykauti. 4 raičiusi, ir prie jos, lyg ant 
Nekoks jau tas j epai š dyka vi.- 
mas, bet nemalonumų prisi
darė. Priešais jį suole sė
dėjo porą mergaičių. Abi il
gomis kasytėmis. Na ir už
ėjo noras patampyti. Ir pa
vardės nesvietiškai gundan
čios : Gervaitė ir Sarkutė. 
Kai matematikos mokyte jas, 
į lentą nusigręžęs, aiškino 
uždavinį, jis peštelėjo Ger- 
vaitę už kasų ir pašnibždo
mis pasakė : "Gervė-pervė, 
kliurk-kliurk-kliurk". Ger
vaitė į tokias replikas rim
tai reagavo ir šėrė jam per 
galvą sąsiuviniu. Visi mo
kiniai sujuko, o mokytojas 
ta į eikalą nebe juokais pra
dėjo aiškinti. Ir kai to "klai- 
fraus" įvykio visos aplinky
bės išaiškėjo, mokytojas ta-

vo penkiukės ir ketveriukės. 
Tik jį nervavo ta viena tre
jukė, kažkaip į kuprą susi-

juoko, dar ii' pliusas prilip
dytas. Tai matematikos mo
kytojas jam užtaisė. Gal už 
aną iškrėstą pokštą, kas da
bar žino ?

— e —

■ Žiedimai, kam skriaudi 
mergaitę ? Kodėl ją taip pra
vardžiuoji ?

-Aš nieko - norėjo teisin
tis. Bet Gervaitė ant visos 
klasės atporino, kaip jis ją 
vadino ir kliurkino. Tada kaa 
ir negirdėjo, išgirdo. Klasė 
pasileido kvatotis „ Visiems 
besijuokiant, Gervaitė dar 
pridėjo "durnius". Tai iš
girdęs mokytojas, staiga į 
ją atsisuko ir tarė :

-Ak šitaip, G e r v a J. t ę, 
ir-rš į kampą - abu. Pasto
vėsite per visą pamoką.

Šarūnui iš tos gėdos net 
kojos nutirpo. Jis dar nieka
dos, net ir pradžios mokyk
loje , nebuvo taip žiauriai 
nubaustas. O Gervaitė, lyg 
niekur nieko, tarytum šarka, 
nustriksėjo pirmoji į kampą 
ir dar stovėdama šypsęąi. 
Stovi jis šalia Gervaitės ir 
mato, kaip visa klasė varsto 
šypsenų žvilgsniais; o kai 
kurie patylomis dar repliką 
paleidžia : " Gervė ir gar
nys. .. cha-cha-cha 
juokia.

Nusigando Šarūnas, kad 
jam gali tą garnio vardą pri
kergti. Mokykloje visko ga
lima tikėtis.

Baigėsi pamoka, kuri at
rodė jam tokia ilga, lyg ke
lias į vieną būtų kas sugrū- 
dę. Nuo tada jis jau nė ne
bandė užkabinėti ar išdykau
ti.

Po trijų metų Šarūnas iš 
mokyklos išsinešė keturių 
klasių pažymėjimą. Marga-

Kosti ir kosti Šarūne lis. 
Kad tik nebūtų kokia "kvara- 
ba" prikibusi ? Išbalęs tai 
jis visada buvo, bet dabar, 
va, tas kosulys " rūpinasi 
motina. Bet gal pavargo to
je gimnazijoje - ramina ją 
tėvas, tai ir... jau seniau 
gi, nuo pat pavasario toks 
kosulys prasidėjo. Gal gi 
peršalo per visas tas pava
sario polai džias ? Pamaty
si,. pasitaisys.

Aną dieną išgulėjo. Moti
na pamelžė karvę, košia 
pieną, kuris kvepia vasaros 
gaivumu 
stiklinę,

- Še, 
Šviežias, 
dus.

- Nenoriu.
- Gal blyną pakepti ?
- Kad nenoriu, mama.
- Tai gal kiaušinių ?
- Dėkui, mama, sakau ne

noriu.
- Ir kas gi bus sakau, jei 

taip nevalgysi ?
Tylėjo abu sėdėdami dide

lėje gryčioje, kur ant stalo 
gulėjo primesta "Ūkininko 
patarėjas" numerių, "Ro
muva" ir dar keletas sūnaus 
skaitomų, motinai nebesu- 
prantomų knygų. Motina ir 
lieka motina, ji neatlaidžiai 
vis rūpinasi.

- Tai gal sūrio, vaikeli ? 
Kad va, taip lašinių paspir- 
gyčiau ?

- Sakau , mama, kad aš 
nieko nenoriu.

Lauke ūžauja vėjas, o po 
langu atsisėdusi, visu mo- 

nusi - tinišku atsidavimu ir meile, 
motina neria Šarūnėliui ner
tinį. Šarūnėliui, kurį ji tik 
viena taip ir tebevadina. Ne
ria ir galvoja, kad bus šil
tas ir labai reikalingas, kai 
važiuos į gimnaziją, ten to
li, labai toli, kur ji dar net 
nėra buvusi - į Panevėžį.

- Mama.
- Ko gi, veikeli.
- Jei tau negaila, gal gai

dukui galvą nukirstumei ?
- Ar valgytumel ? - šyp

sosi motina.

ir, pripilusi pilną 
duoda.
ve i keli, Išgerk.
saldus, kaip me-

- Valgyčiau ir pasveik
čiau.

Rūpestingai bėga motina 
nieko nesakiusi pro duris. 
Pasigauna vieną iš tų kana
pėtų ir kerta galvą. Nudorojo 
ir pradžiugusi meta į puodą, 
kad tik jos tas lepūnėlis pa
sveiktų.

Keliasi iš lovos Šarūnas 
ir eina prie lango. Verdan
čio gaiduko kvapas užvaldė 
gryčią. Jis atidaro langą ir 
stebi, kaip kelio pusėje tė
vas su broliais ir seserimis 
nirtingai kerta pribrendu-

- sius rugius. Mato, kaip dygs
ta gubos, lyg grybai po lie
taus. Bus duonelės. Toliau 
kiek akys užmato, siūbuoja 
rugiai, geltonos didelės var
pos, nūs vyrusios laukia savo^ 
eilės, kai liemenį pakirs iš
pustytas , aštrus dalgis. Jis 
permeta akimis tėviškės 
laukus. Skaičiuoja gubas ir 
išmetinėja pats sau, kad ne
gali rugių padėti kirsti. De
šinėje sodas. Obelų kamie
nai vargiai išlaiko obuoliais 
apsunkintas šakas. Jis ne
drąsiai praveria duris ir lyg 
vagis, nusidėjėlis, išslenka 
į kiemą. Nespėja nė apsidai
ryti, girdi gryčioje likusi 
motina, jau šaukia :

- Gerai, vaikeli, 
vaikščioki. Kai 
virtas gaidukas, pašauksiu.

Jis, kažkaip nevykusiai, 
lepteli - "Dėkui, mama" ir 
žengia toliau. Dairosi. Gale 
gryčios tebestovi jo sodin
tas klevas, mesdamas vėsų 
šešėlį. Jis stabteli po juo, 
lyg kvapo pritrūkęs. Žiūri 
ir motina sukinėjasi po kie

KReA/1 
I/E/ORoDž/m

mokykloje būdamas, jis pa
siilgdavo savo kiemo, to ke
lio, kuris veda į tėviškę, ku
riuo grūdosi gyvulių bandos, 
sukeldamos dulkių debesis. 
Prisiminė jis irtą skerdžių, 
jo duotą šmaikščią vytinę, 
su kuria jis grąsino gyvu-
liams, sakydamas : "rupttž- w 
galvės, aš jums parodysiu". 4B 
Jam dabar kiekviena anų 
dienų smulkmena tapo bran-1 ? 
gi ir viliojanti, nes tai buvo ® 
išgyventų vaikystės dienų $ 
miražas. Niekados nepakar- A 
tojamas miražas...

BUS DAUGIAU.

sudbu
tiš.
ną,

airių puncas

Airis klausė savo draugą prancūzą:
- Ar tau patinka airiškas punčas •
- Taip, - atsakė prancūzas, - tik, deja, jis 
pilnas priešingybių.
- Kokių priešingybių 7
- Jūs Įpilate ■ viskės, kad būtų stipru;pri
de date vandens, norėdami padaryti jį silp
nesnį; cukrus— dedamas, kad būtų saldu, o 
citrina-,kad būtų rūgštu. Paskui jūs sako
te: "Į jūsų sveikatą * " .bet išgeriate patys.

pasi
tik bus iš

SUDBURIEČIAI LIETUVIAI 
VEIKIA

"Geležinis Vilkas" žūk- 
lautojų ir medžiotojų klubas 
š.m. vasario 13 d. metinia
me susirinkime Tautos Fon
dui ir Kanados Lietuvių Fon
dui paskyrė po 1OO dol. Taip 
pat nutarė birželio ar lie
pos mėnesį surengti gegu
žinę ir visą pelną skirti Ka
nados lietuvių spaudai.

Lietuvos Nepriklausomy- nininkai D. E. Rotkai ir Ged., 
bės atstatymo sukakties pa
minė jimas įvyko š.m.vasa
rio 19 d. Jį ruošė LB valdy- 
ba. Dalyvių buvo mažoka, .
,nes dalis lietuvių (15 asme- 
nų)buvo išvykę žiemos atos
togų į Meksiką. Kiek teko 
patirti, ir jie Accapulko ku-_ 
rorte ,,suruošė mažą Lietu
vos Nepriklausomybės pa - 
minėjimą. Sudburyje minėji
mą atidarė LB valdybos vi
cepirmininkas Juozas Batai-

mo proga 'pamaldos 
š.m. vasario 27 d. , 
the King šventovės 
dalyvaujant vietos 
viams, "Maironio"
uniformuotiems šauliams ir

įvyko 
Christ 
salėje, 
lietu- 

kuopos

Sugiedojus Tautos Him- 
pakviestas paskaitinin

kas, kap. Vincas Skaržins- 
kas iš Saul-Ste-Marie, Ont. 
Jis gražiais žodžiais ir tau
tinėmis mintimis bei pavyz
džiais perkėlė į pavergtą tė- ' šaulėms su vėliavomis. Pa- 
vynę. Taip pat aptarė da
bartines politines painiavas 
laisvės atžvilgiu.

"Sudburio trejetukas" pa
dainavo keletą dainelių. Pub
likai audringai plojant, dai-

■ Canada
Post

Postas
Canada

KAINUOJA: ChicagoĮe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metą — $16.00, 
JAV vietose metams 
— 2.50. Užsieniuo- 
savaitę nemokamai.

trlms mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608

Į Į Siunčiu 2.......... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudą.

PAVARDE IR VARDAS -______ ___________

ADRESAS

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIIC PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietą* 
vįškoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S., 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
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Remeikisbuvo papuošti rau
donomis rožėmis, kurias 
įteikė studentai G. Poderytė 
ir M.Stepštė. Vėliau Zigmo 
Labucko muzikos garsams 
aidint, vyko gražus pasi- 
links mininmas.

Minėjimą ruošti padėjo :t 
Zigmas ir Jadvyga Labuc- 
kai, Anelė Šviežikienė, An
tanas Gatautis ir Vytautas 
Stepšys.

Nepriklausomybės minėji-

maldas laikė ir ta proga 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kunigas A. Sabas. J. Kr.

,LŠST "Maironio" kuopos 
šaulės š. m. balandžio 24 d. 
sekmadienį, 3 v. p. p., Christ 
the King šventovės didžio
joje salėje rengia pobūvį - 
kavutę ( loterija, kava, pyra
gaičiai, šilta vakarienė). 
Programoje - pirmą kartą 
mūsų kolonijoje padarys 
staigmeną meninė grupė 
"Rudens atžalynas". Bus 
gera muzika. Kviečiame vi
sus lietuvius ir jaunimą kuo 
skaitlingiausiai dalyvau
ti, taip pat pasikviesti ir sve
čių. Įėjimas - laisva auka.

Valdyba ------------.---------... - ------------ -i

Pirmos eilės laiškai (iki 1 uncijos) ir atvirlaiškiai Kanadoje 
ir i JAV-bes nuo 1977 m. kovo men. J d. kainuoja 12 centu. 
Užklijuotos sveikinimą korteles pakeistos į 10 centų. , 
Dėl kitu pašto tarifo pakeitimų pasitikrinkite pas savo pašto 
viršininkų. Tikras pašto ženklas laiškui ir pašto kodo 
numeris pagerins jums patarnavimo. |

UŽKLIJUOK ŽENKLĄ. UŽLIPDYK VOKĄ. UŽRAŠYK KODĄ. IŠSIŲSK.

mą. Jam darosi graudu, kad 
motina juo taip rūpinasi. Lyg 
ir viščiukai jai parūpo : ci- 
pu - cipu ji šaukia viščiukus 
ir prideda :

- Perekšlė atsivedė sla
pukus, tai va, visi už tai juos 
ir kapoja. Vėlyvi. Nebežinau 
ir kaip jie beužaugs ?

Klojimas vis turtėja. Su
vežtas . kvapus šienas per 
balkius virsta, kad užlipti 
ir išsitiesti poilsiui nėra jau 
taip lengva. Čirškia, rėkau
ja kregždės klojimo palėpė
se ir pasivėlinusios peni sa
vo vaikus.

Užsikosti Šarūnas ir atsi
sėda ant apversto lovio, ku
riame kadaise tėvas sūdyda
vo mėsą ir visa savo siela 
įsiskverbia į gimtosios že
mės klonius. Jam dabar ypa
tingai viskas miela. Jis nėra 
abejingas net ir šiam, vištų 
nutupėtam kiemui, vėjui 

d drąskomiems trobesiams...
Myli jis savo tėviškę... Ir

1977-IŠVYKOS | 
LIETUVĄDALI Ik. Vienos savaitės kelione į Lietuvą... J naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5

■ naktys Vilniuje, 1 dienos eksku&ija į Kauna ir 1 naktis Maskvoje —
| • Balandžio 24 - gegužės 2... $858. e Rugsėjo 18 - 26. . .$858.

• Spalio 9 — 17. . .$826.

Dviejų savaičių kelionką Lietuvą. Vokietiją ir Angliją. 1 naktis
CZsSZl aJtMaskvoje, 6 dienosiu 5 naktys Vflniuie, 1 dienos ekskursija į Kauną, 

4 naktys Mūenchene ir 3 naktys Londone.
• Birželio 26 — lieoos 10. ,. . $ 1,253. • Liepos 17 - 3 1. . . $ 1,253.

įskaitoma: Bilietas “ekonomy class GIT”, pirmos eilės viešbučiai, po du asmenis 
kambaryje, trys valgymai dienoje; pusryčiai ir pietūs Muenchene ir Londone, 
miestų apžiūra, persėdimai ir bagažų pristatymai.

Kainos nuo J977 m. balandžio 1 d. bus patvirtintos vyri ausybės, suderintos su lėktuvu kainomis
iš Bostono, New York’o ir Montrealio per Pan American World Airways arba IATA linijas.

Daugiau informacijų apie kelionę i Lietuvą gausite pas:
SPECIALI DVIEJU SAVAIČIŲ kelionė i Lietuva,V okieti ja~ Algirdą Mitkų. - Baltic Tours 
ir Prancūziją: 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir Snoktys ® White Oak
Vilniuje su dienos ekskursij a į Kauną, 4 naktys Y» Newton, M A 02168
Muenchene ir 3 naktys Paryžiuje. /Birželio 8—22d,-r $ 1,276. Tel. (617) - 969” 1 190

Žmonių skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubiau I

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

5 p si.

Nekantraudama laukiu prenu
meratos apsimokėjimo N L.

“1 LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki 12 vai nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stapkev«?ius, 1053 Albanai Cr.. Ouvtrnay, P.O. TEL. 669-8834

PI BLISH1NG COM
TEL. 268-307I

PUBLISHERS OP THE LITHUANIAN
636 EAST BROADWAY . SOUTH
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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: pirma<j;eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----- viri $8,000.000

H AMILTONO

Š. m. vasario 27 dieną te
ko būti Hamiltono lietuvių 
Kredito Kooperatyvo -Credit 
Union - narių susirinkime 
Įvykusiame Hamiltono Jau
nimo Centro salėje.

Jeigu Hamiltono lietuviai 
verti užtarnauto pagyrimo 
už lietuvišką ir kultūrinę 
veiklą, tai ir ekonominėje 
srityje jie taip pat iškyla į 
pirmaujančias vietas. Jų 
1955 m. įsteigtas kredito 
bankelis "Talka" vis auga ir 
sumaniai bei našiai patar
nauja savo tautiečiams. Žo
dis "patarnauja" ne šiaip sau 
čia rašomas. Kai daugelis 
Kanados bankų siekia tik ka
pitalo išugdymo ir labai 
dažnai klientui mažokai pa
lankios širdies terodo, Ha
miltono lietuvių "Talka", 
kaip ir kiti mūsų bei krašto 
Credit Union bankai, pirmon 
eilėn teikia prašomą ir 
greitą patarnavimą ir jų 
tikslas nėra riebus pasipel- 
nimas. Todėl, tur būt, "Tal
ka" ir susilaukia visuotinio
prlpažinimo ir pasitikėjimo. 
Dar daugiau, "Talka" didelį 
dėmesį skiria lietuviškai 
veiklai ir mūsų kultūrai. 
Per daugelį metų "Talka" 
dosniai šelpia ne tik Hamil
tono lietuvių iškiliuosius 
jaunimo sambūrius bei jau
nimo mokyklą, bet ir Vasa
rio 16 Gimnaziją Vokietijoje, 
Londono (Ont.) lietuvių mo
kyklą ir kitas įstaigas. Be 
to, "Talka" yra Kanados lie
tuvių bankelis,įsikūręs nuo
savuose namuose.

Susirinkimas praėjo dar
bingoje nuotaikoje. Iš valdy
bos pranešimų paaiškėjo, 
kad 1976 m. apyvarta siekė 
virš 8 milijonų dolerių, o 
pajamų per praėjusius me- 

• tus turėta arti 750 tūkstan
čių dolerių. Gryno pelno liko 
4617,25 dolerių. Užpraeitų 
1975 metų grynas pelnas bu
vęs net 70 tūkst. dolerių. 
Bet tai dar nereiškia, kad 

, 1976 m. veikla buvusi men
kesnė. 1975 m. bendra apy- 

i varta nesiekė nė pilnų 7 mi
lijonų dolerių, bet tai buvo 
gerieji metai ir veikla buvo 

j paaugausi net 27 %. 1976 m. 
veiklos paaugimas siekia 
17,4%, nors bendra veikla 
apyvartoje buvo didesnė.

Kredito išdavimo Komite
tas prahešė.kad per 1976 m. 
išduota net 171 paskola. Vien 
nekilnojamam turtui įsigyti 
išduota virš 2 mil. dolerių. 
Per 22 metus bankelis išda
vė net arti 13 mil. dolerių 
paskolų nekil. turtui 
Duota ir kitų paskolų Ir visa 
tai rodo, kad nariai tinkamai 
kuriasi. Malonu pažymėti, 
6 p s.

MOKAME UŽ: 

depozitus I P.C.A.) 6%
santaupas 7,5 %
term, depozitus 1 m. 8,5 %

IMAME UŽ.
asmenines paskalos 11 % 
nekilo, turto pask. W %

“TALKA”

kad "Talka" neturėjo tokių 
skolininkų, kurie būtų ne
įstengę paimtos skolos grą
žinti.

"Talkos "veiklą tikrina Re
vizijos Komisija, kuri su
sirinkimui pranešė, kad 1976 
metais atskaitomybė veda
ma ir rasta pilnoje tvarkoje. 
"Talka"yra saistoma iš Ka
nados Kredito Unijos nuosta
tų, prižiūrimų valdžios. At
skaitomybę tikrina ir ins
truktuoja ir Credit Union 
Auditorius E. P. Nolan,kuris 
"Talkai" patarnauja jau 14 
metų. Jis angliškai perskai
tė "Auditoriaus" aktą, tvir
tinantį "Talkos"gerą ir tvar
kingą veiklą. Gale jis pa
skaitė pareiškimą lietuviš
kai ir pasidžiaugė jam ro
domu lietuvių pasitikėjimu. 
Nariai už lietuvišką "žodį" 
jam karštai plojo.

"Talkos" valdyba, Kredito 
Komitetas ir Revizijos Ko
misija yra renkama 3 me
tams rotacine tvarka. Šį 
kartą valdybon perrinkti : J.
Krištolaitis ir J. Pleinys, 
Kredito Komitetan :A. Stane
vičius ir Revizijos Komisi- 
jon : A. Meškauskas.

"Talkos" narių skaičius 
nuolat auga. Šiuo metu turi
ma 1949 narius.

Susirinkimas valdomiems 
organams davė kelis pasiū
lymus zateityje valdyba rink
tina iš 7 narių. Prašyta 
slaptiems balsavimams pa
ruošti tikslias korteles, nes 
šį kartą, tur būt, dėl neži
nojimo, sugadinta ir Komi
sija nepripažino net 1O % 
balsavimo lapelių. Siūlyta 
valdybos narių nerinkti dau
giau, kaip dviem kadenci
jom. Kai valdybos narys pa
sitraukia neišbuvęs viso lai
ko, valdyba turėtų kviestis 
tik susirinkimo pastatytus ir 
daugiausia balsų gavusius 
kandidatus.

"Talkos"veiklai plėsti yra 
įsteigtos bankelio agentūros 
St. Catharines ir Londono 
miestuose. Dabar jau yra 
sumanymai Londono-Tilson- 
burgo rajonui atidaryti pilną 
savarankišką "Talkos" sky
rių. Susirinkime dalyvavę 
lėndoniškiai šiam sumany
mui karštai pritarė.

L. Eimantas

>•
W.I, |
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SI DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Guriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoarptioge-Lotlon“ preparatas sulaiko 
plauku slinkime, naikina pleiskanas, palatine nleU;hne, plauku skilimą, 
stiprina plaukų Šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įralytl vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB'Medicine Lla S uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mųsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. As

VYRAI, PAJUDINKIM ŽEME
Kas yra tas vyrų būrys, 

čia, šiuose namuose, apie ku
ri vis daugiau ir daugiau 
girdisi ?-teiraujasi šio Sek - 
madienio Popletėn užklydęs , 
rečiau matomas tautietis.

-Atrodo, kad pats čia per- 
retai atsilankai, užtai nedaug 
ką ir žinai,-lyg ir visų var
du atrėžia vienas užkalbin
tųjų.

-Na, tai sėskis. Čia bro
lau viską sužinosi.

Tas būrelis, oficialiai va
dinasi Lietuvių Namų Vyrai. 
Tai žinoma, nėra kokia ats
kira partija, organizacija, ar 
panašiai. Jie veikia kaip šio 
lietuviško centro, šių namų 
pagelbininkai visuose svar
besniuose šios, plačiai api
mančios organizacijos, rei
kaluose .

Visi mes sakome, kad štai, 
šie namai- tai mūsų lietu
viškoji tvirtovė, mūsų kultū
ros centras, gyvenant toli už 
Tėvynės ribų.

Taip, tai teisinga, taip ir 
yra iš tikrųjų. Bet nepriva
lome pamiršti vieno labai 
svarbaus dalyko. Šie namai , 
šis pastatas, tai nėra vien 
tuščios sienos,koks nors pa
minklas su puošniomis sa
lėmis ir gražiais įrengimais.

Iš tikrųjų, tai veiklus, jud
rus, gyvybe pulsuojantis, lie
tuviškas iinys. Kaipo kiek
vieno; tvirtovėje- pilyje-be 
vadovybės dar randasi įvai
riausi pagalbiniai daliniai, 
skirtingų paskirčių vienetai. 
Reikalingi ne vien tos tvir
tovės gynėjai, bet ir nuolatos 
budintys sargai, tvarkos pa
laikytojai, tos pilies stlpriir- 
tojai.

Šis vyriškasis vienetas , 
tai panašiai, kaip ir Moterų 
Būrelis, veikia šių namų 
veiklą apimančiuose rė - 
muose, ir be abejonės, rei
kalingas, net būtinas šiam 
dideliam centrui.

Tą Būrelį įsteigė labai 
apsukrus, gabus ir energin
gas , daug savo brangaus lai
ko šiems namams paskyręs , 
jų valdybos narys Teodoras 
Staniulis.

Jame yra susibūrę apie 
pusšimtis, dar ne taip blogai 
atrodančių vyriokų. Visi dar 
prisimename heseniai jų su
rengtą jaukų, nuotaikingą pa
rengimą šiuose namuose 
Iš jo turėta dar ir gražaus 
pelno ir prisidėta prie šių 
pastatų skolų mažinimo.

Ateičiai užplanuota ir šis 
tas daugiau. Vasaros pra
džioje numatoma šiai kolo
nijai surengti nuotalkingį ir 
jau daug metų nebuvusią.ge
gužinę gamtoje.

Šiuo metu bandoma suras
ti ne tik mums, bet ir kaimy
nams patogią vietą šitokiam 
suėjimui. Sakoma, kad net 
jaučiai, ar kokie dideli avi
nai bus kepami ant laužo su
sirinkusių malonumui.

Planuojama surengti ir 
visą eilę paskaitų mums vi
siems rūpimais klausimais, 
pasikviečiant atatinkamus 
kalbėtojus.

Taipogi nutarta lankyti 
sergančius arba ligoninėse 
esančius Lietuvių Namų na
rius, parūpinant jiems pa

geidaujamos spaudos, sutei
kiant informacijų ir t.11.

Atsiranda galybės ir kitų, 
šią koloniją liečiančių, rei
kalingų ir kultūrinių darbų.

Vyrų Būrelio Valdybą su
daro: pirm-kas T. Staniulis , 
vicepirm. - B, Jackus, sekr. - 
V. Kulnys, ižd. - M. Račys , 
parengimų vadovai-V. Rūbe
lis ir J. Laugalis, ligonių 
lankymas - J, Dambaras, ry
šininkas- H. Chvedūkas.

Į šį Būrį yra kviečiami ir 
visi geros valios vyrai lie
tuviai. Čia nesijausi vieni
šas ir tuo pačiu atliksi savo, 
kaipo lietuvio išeivio tau už
dėtą pareigą. Bus ir sąžinei 
ramiau, dienos bus įvaires
nės, gal net turėsi daugiau 
progos ir pats save pažinti .

O ar iš tikrųjų įmanoma 
pajundinti žemę? Stabtelėki
me truputį mus nešančios 
srobės sriaute, pasukime 
žvilgsnius atgalios .pamasty
kime. Pro mus, kaip filmoje 
prabėgs vaizdai ir mes su
prasime.

Pamatysime, kad net pilki, 
basi, vargingi mūsų šalies 
artojėliai ne kartą tai pada
rė praeityje. Jle-sudrebino 
žemę ir mums paliko pavyz
dį. Didysis mūsų kunigaikš
tis Vytautas pajudino žemę, 
sutriuškinęs kryžuočius ties 
Žalgiriu.

Vinco Kudirkos,Basanavi
čiaus pranašiškai nuskambė
ję Varpo ir Aušros dūžiai , 
sujudino visą Baltijos pak
raštį. Basi ir kaimo sermė
gomis uniformuoti savano
riai, mums laisvę parneš- 
dami, pajudino žemę.

Maironis savo dainomis , 
Darius, Girėnas drąsa, E uro
pos krepšinio meisteriaf- 
ištverme- visi jie-pajudino 
žemę.

M|ško broliai išdrįso atė
jūnams pastoti kelią, laisvės 
kankiniai Simas Kudirka , 
Bražinskai, Kalanta-jau mū
sų akyvaizdoje sujudino že - 
mę.

O kaipgi su mumis ? Nieko 
neveikimas yra didelis nu
sikaltimas prieš mūsų kry
žiuojamą tautą.

Vincas Kudirka pasakė: 
"Nepraeikime pro šį gyveni
mą nepalikę net ženklo, kad 
žmogumi buvę". Arba: "Jei 
praeiti pro gyvenimą miglo
tu šešėliu, tai geriau iš viso 
negyventi".

UE5U LIETUVIU NAMAI
Pereitą sekmadienį, kovo 

6 d., LN popietėje dalyvayo 
apie 240 dalyvių. Palyginti 
daug buvo jaunų svečlų.Kny- 
goje pasirašė :Ginas, Gailutė 
Skučai. Nijolė ir Vaidis 
Draugeliai iš Rochesterio, 
N, Y., Povilas Markevičius 
iš Worchester, Mass. .Vincė 
ir Stasys Kneitai iš Oshawa, 
Ont., Juozas Gudins kas iš 
Hamilton o, Ont., Laimutė 
Mačionytė - Rowe ir Chris , 
Rowe iš Halifax, N, S.

LN Vyrai š. m. kovo 5 d., 
savo valdybos posėdyje nu
tarė globoti Šachmatų žaidi
mus. Dėl to kovo 20 d., sek
madienį, 1 vai. p. p. LN šau
kiamas . šachmatų mėgėjų 
susirinkimas. Visi prašomi 
dalyvauti.

Kovo 6 d. .Koncertinio 
Fortepijono Vajaus glo
bėjai priėmė Vajaus vykdy
tojų atsiskaitymą. Buvo su
rinkta $4. 734. 69. Už forte
pijoną sumokėta $4. 710. Li
ko $24.69.

Kredito Kooperatyvo PA
RAMA aktyvai vasario mėn. 
pabaigoje pasiekė 15 mll.do-

T o u p y k i r s kol inkis

PARAMAPirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: ' 

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.)

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir 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 —i 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 
{vairių 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 
Mik 1X6

lerių.
J, Gustainis, Lltho Art, pa

dovanojo L N Bibliotekai la
bai vertingą knygą Lithuani
an Bibliography . U ž dovaną 
J, Gustainio! biblioteka dė
koja.

Per paskutines dvi savai
tes nario mokesčius įnešė: 
Sturm Chris $1OO, Kiaunė 
Kazys $50, Kaminskaitė Ra
mutė $25, Butrimas Vincas , 
Karalius Bronius ir Nasta- 
jus Ignas po $20, Savickas 
V, ir Underytė : Snieguolė 
po $ 1O.

VI. Putvio ir Baltijos kuo
pų šauliai kovo 19 d., šešta
dienį, 7 val.v. LN Gedimino 
Pilies Menėje Juozų-lų pa
gerbimo vaišes. Visus kvie
čia dalyvauti. Už kavą ir 
užkandžius nereiksią nieko 
mokėti.

Teatras AITVARAS vis 
dar laukia naujų vaidintojų.

Skambinti Aldonai Dargy
tei-Bys z kewicz 533-9030.

---------------------------------—---------—■------------------------------—— •

TORONTO LIETUVIU NAMU METINIO SUSIRINKIMO 
PRANEŠIMAS

Pranešame, Kad Toronto Lietuvių Namų metinis - vi
suotinis SUSIRINKIMAS yra Šaukiamas 1977 m. kovo m. 
27 d., sekmadienį, 3:00 p. p. LIETUVI^ NAMUOSE, Kar 
rallaus Mindaugo Menėje, 1573 Bloor St. W. .Toronto.

Nariai prašomi dalyvauti asmeniškai, nes pagal To - 
ronto Lietuvių Namų įstatus narių Įgaliojimai (.proxy ) , 
nenumatyti.

Šio susirinkimo darbotvarkė yra sekanti:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Pereito susirinkimo protokolo skaitymas,
4. Valdybos, revizijos komisijos ir auditoriaus 

pranešimai,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. 1976 m. Toronto Lietuvių Namų metinės apyskaitos 

tvirtinimas,
7. Auditoriaus tvirtinimas,
8. 1977 m.Toronto Lietuvių Namų sąmatos priėmimas,
9. Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai ,
10. Įstatų pakeitimas,
11. Einamieji reikalai,
12. Susirinkimo uždarymas.
1977 m. vasario 17 d. Toronto Lietuvių Namų

Valdyba

IMA:

9’/a% už asm. paskolai

9’/a% už mortgičius

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti -

tel. 533-3531*
Šio laikraščio leidėjai prįa- 

nęŠa, kad nuo dabar šis 6aj- 
vaitraštis pasiekia Torontą 
labai greitai, sekančią dieną 
po išleidimo t. y. ketvirta
dieniais ir nevėliau penkta - 
dieniais.

Toronte jį galima įsigyti 
šiose vietose:
Lietuvių Namų svetainėje 
Lokys ir Sekmadienio Po - 
pietėse 1573 Bloor str. W.

Lietuvio Margio vaistinėj, 
408 Roncesvaller avė. , tel : 
533-1944

Parkside Meat Market , 
lietuvių krautuvėje 335 Ron- 
cesvalles avė, tel:! 535-1258

Astra Meat Produce, eu
ropietiška krautuvė, 2238 
Bloor st. W. tel: < 3-1093

Prisikėlimo parapijos 
kioske sekmadieniais 1021 
College st.

Lietuvos Kankinių parapi
joje Anapilyje sekmadie
niais 2185 ctavebanl Rd. . 
Mississauga Ont.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



■£E5o.

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS (»>*,.) VILNIUJE

irontreali

Dalyvis

PAMINKLŲ GAMYBA LO
Tel. 767-6183

Highland Auto Body
FUNERAL HOM,

365-7146

7576 CENTRAI!
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dailininkų
Tamošai- 

paveikslai

Skubiai 
išvalome

'Lietuvos 
su didž. 

dėl Klai- 
pradžios 
d.". Kny-

& Sons /nei
5784 VERDUN AVE- 

VERDUN, QUEBEC 

TEL. 767 9956

Po pranešimo A. Lyman- 
tas dar paskaitė priekuliškių 
tarpe jumoristinę apysakaitę 
iš Klaipėdos krašto.

Šiupinio vakarai baigian
tis, buvo dalinami išloštiTEL.: 694-1037

agence , . ,(S
craasurahce generate

CONSTANTIN!

• Elena Bukauskienė savo 
draugių tarpe gražiai at
šventė savo vardadienį. Su
sirinkusios viešnios ją apdo
vanojo dovanėlėmis.

linkėjo energingąjai moterų 
būrelio pirmininkei Elzei 
Jankutei sveikatos ir dar il
gai pasidarbuoti savo tėviš
kės tradicijų palaikyme. Kun. 
ŽilinsKui sukalbėjus maldą, 
visi sėdo prie stalo šiupinio 
valgyti.

Labai kilnu ir j pavyzdinga 
kad Toronto Maž. Lietuvos 
Moterų Draugija ne tik iš 
laiko gražius Maž. Lietuvos 
papročius, bet ir iš gauto 
pelno skiria pinigines para
mas kultūriniams reikalams, 
kaip tai Vasario 16 gimnazi
jai, įvairiems fondams ir 
spaudai.

Kaina: nuo $ 1,065.00 
(laukiama patvirtinimo)

imat LEiamcc a
Mike Rutkauskas )

paimame, 
pristatome

Svečiams pasistiprinus, 
prasidėjo vakaro programa. 
Ji šiais metais buvo ypatin
gai įdomi ir įvairi. Ponia 
Juknienė paskaitė ištrauką 
iš Donelaičio "Metai" ciklo, 
Šatrijos tunto skautai pa
dainavo tris dainas, R. Šer- 
naitė - Miklejohn gražiai pa
skambino sonatą, L. Nekro
šienė, V. Balčiūnaitė ir S. 
Ramonauskas profesionaliai 
suvaidino ištrauką iš A. 
Bryskevlčienės pastaty
tos ir režisuotos komedijos 
"Kopūstai", gražiai pasiro
dė tautinių šokių šokėjai, ku
riems akordeonu akompana
vo D ir M. Balai šiai.

vakarą buvo atvykęs A. Ky
mantas su ponia. •

Šiupinio vakarą atidarė 
TMLMD-jos pirmininkė ir 
Mažosios Lietuvos Patrio- 
archo Martyno Jankaus duk
tė Elzė, kuri trumpu žodžiu 
pasveikino atvykusius ir 
kvietė paragauti Donelaičio 
laikų prūsų lietuvių mėgs
tamų valgių.

A. Lymantas Montrealio 
mažlietuvių vardu pasveiki
no draugijos valdybą ir po
būvio dalyvius. Jis apgailes
tavo, kad dėl laiko stokos ir 
didelių nuotolių, visas mont- 
realiečių būrelis negalėjo 
atvykti pssilabinti. Jis pa-

Programai baigiantis, A. 
Lymantas paakino svečius į 
a. a. Maž.Lietuvos veikėjo 
Martyno Anyso parašytą at
siminimų knygą 
vyriausybės kova 
Vokietijos Reichu 
pėdos krašto nuo 
iki 1939 m. kovo 22 
ga žada būti labai įdomi. Ji 
bus Iliustruota ir apims 
300 puslapių. Knyga jau bai
giama spausdinti ir kainuos 
1O dol.

'ony
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS I ŠĮ
KRAŠTA - KANADA. ,

DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS, - MINSKO - MASKVOS

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive 
monlreal wesl-.pq. 
h4xlm9

K/. F. Wilso
I 23 MAPLE BLVD. 

CHATEAUGUAY 

TEL. 691.4760

- MONUMENTS MANUFACTURER 
T0D0R0 & BIGRAS LTD.

6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HIN 1C9 • Tel. 255-4076

Donna Welburn, A .I.B .
Beatrice Oliver, A.LB.,B.A.

GILBERT L. CONSTANTINl, C.I.B

Viskas moderniems nariams 1
T Visi kiti vandentiekio ir i

šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- 
monių pardavimas ir iren- i ii
girnas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec ižnuoma-H j
vimui karsto vandenstie- Ą

< kimo. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontr ak tor i u s.

140 - 2e AVENUE 
U V366-O33O LASALLE,

T EL. 525- 8971.
T. Lauundtis

Canadian Government Office de tourisme
Office of Tourism du Canada

Š. m. vasario 22 d. darbš
čios Toronto Mažosios Lie
tuvos Dr- jos narės suruošė 
savo tradicinio šiupinio 
pobūvį. Nežiūrint, kad tai 
buvo darbo dienos vakaras, 
Prisikėlimo parapijos salė 
buvo pilna svečių, taip kad 
reikėjo dar ir papildomai 
stalų pristatyti. Svečių tar
pe matėsi Lietuvos Konsu
las Kanadai dr. J. Žmuidži
nas su ponia, Kanados Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas J. Simanavičius, vi
cepirmininkė I. Šernaitė- 
Meiklojohn, liet. ev. kunigas 
A. Žilinskas ir kiti. Iš Mont
realio specialiai į šiupinio

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

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

Richard!, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

- ■■■ bddt

(MIKE RUTKAUSKAS)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTECLAlRE

o ATLIEKAME AUTOMOBILllį IŠORĖS (Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodehuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)’'

loterijos fantai :gražūs mez 
ginial, žinomų 
( Žmuidzinienės, 
tienės, Dargio) 
ir kt.

11IIRFMT nSIOHFSIILT ...

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

sugrįžimu. ;
Rašyti anglUkai:

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

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

general insurance 
agency, ltd.

Canada 
tiek daug Įdomybių.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir kamera lnė statyba ir daiymas. Darbas 
atl i ekamas sąžiningai ir or ieinamomi s kainomis.
- tai. 366 - 6237 / 3896_________________________________

M. PHILIPPE IZZI
Prop.

SKAMBINKITE

NETTOYEURS CLEANERS 
__  766I-A CENTRALE

corner 5e bvo 365-7146
ffįOjįjK) 495-90e AVĖ

coin / corner Bayne 365-1143

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
,-x l'EO RATNER, 8.P.H. L. PH. 

nieko nekainuojantis ir greitas

7 PRISTATYMAS

d___ 3 VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

LASALLE - 365-0770

Šiupinio Vakaras 
Toronte

|ums
Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena provincij a, 

kiekvienas miestas, kiekvienas mieste
lis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji

Rockie kalnai vakaruose ir už jų.
7'ai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo;
su plačiausiom atostogų galimybėm, kuriu 
‘ neturi jokia kita šalis.

Ryžkitės šiais metais pažinti naujų K an ados dalį

KRONIKA
® VAIVORYKŠTE.: susiren- 
ka kiekvieną antradienio va
karą , pašvęsti juostų audi - 
m ui, gobelenų rišimui ir ma- 1 
loniam pabendravimui.

; ;’S • f'■‘fff'oh

Chrysler • Monaco e Charger e Dodge • Dart 
Sport • Swinger • Special • Sedan • Trucks 
7635 Doul. Lasalle, La Salle. P.O- . . .

B.

7
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NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužės 7 d.
Šių metų NT, laikraščio 

Fpaudos Balius įvyks gegu
žės mėn. 7 d. , šeštadienį 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Prašome visų montre- 
aliečių šiai datai laiką re
zervuoti, nerengti kitokiųpa- 
rengimų bet visiems atvykti 
į šį laikraščio naudai ruo
šiama, vakarų.

Laikraščio rėmėjai:
NL laikraščiui remti au

kojo:

Cirevičius.
Iš Ont. - J. Paužuolis, T 

Bartkus, dr. £. Malkus, A. A- 
lišauskas.

Iš Brooklyn o-A. Mickevi
čius. Iš Aurora- J. ir M. 
Vizgirdai.

Visiems-nuoširdus AČIŪ !
NL.

ALFONSO VAZATINSKO 
SUKAKTIS

AV parapijos salėje š.m. 
kovo 12 d. šaulių iniciatyva , 
Ignui Petrauskui vadovaujant 
gražiai pagerbtas Alfonsas

Hamiltono Kredito Koopera- Vazalinskas 65 m. amžiaus kaĮS.

LITO SUSIRINKIMAS įvyks 
ši šeštadieni, kovo 19 d., 4 vai. 
po pietų Aušros Vartų parapijos 
salėje, 1465 DeSeve St.MontreoL

• "Neringos” jūrų šauliu 
kuopa maloniai kviečia visus 
dalyvauti Juozų pagerbimo 
pietuose kovo 20 dieną Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
Jaunoji G intaro atžąla GIN
TARĖ LIF yra paruošęs savo 
programėlę šiai dienai. Pa
vo dalyvavimu pagerbsime 
mūsų kunigą Juozą Aranaus- 
ką, visus atsilankiusius Juo
zus o taip pat pasigrožėsime 
mūsų jaunaisiais kanklinin-

tyvas TALKA-100 dol;pc 25 
dol. -KLB Winnipeg'© A-kė , 
Fault St. Marie Medž, ir 
Mešk. Klubas BRIEDIS^ 
Montrealio Žvejų-Medžiotojų

sukaktuvių proga.
Platesnis aprašymas bus 

kitame numeryje.
• Priešvelykines rekolek
cijas Šv. Kazimiero parapi-

• Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos "Ramovė" Montrea
lio skyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą-posėdį, ku
ris įvyks 1977 m. kovo mėn.

LITO prieŠsus irink imlnė registracija: 
kuria vykdo Aug. Kudzma ir Kazys Gu- 
d ii ūn as (i £ kai re s): B r. Niedvaras, K. 
Rimkevičius, Juozas Gražys, B r. S ai
di un as ir kt. ...roto: J. L aitrinai ti s.

Klubas NIDA.
- Aukotojai: $ 20- Juozas 
Dilys $10- Birutė Gedvi
lienė. Po $6- VI. Mockus ir 
P. Girdžius. Po $5- A. ir V. 
Daugelavičiai, Myk. Guobys. 
Po $2, 50- V. Skaisgirys, J. 
Kuprevičius. $ 1, 50- J. Pa
unksnis.

? Rėmėjo prenumeratą, ne
mažiau 15 dol.,sumokėjo: 
J Iš Montrealio - J. Bab- 
rauskas, dr. J. Daugirdas,St. 
Kęsgailą, J. Valiulis, V. Ba
rauskas, A. Jurjonas, St. 
Jaugelis, J. Laimikis,V. Ker- 
belis, Z.Barysas, J. Oscila , 
VI. Juodis, P. Latvaitis, P.
Effertas.

Iš LaSalle: - L, Balai^is , 
Emilija Szewzuk, A. Čepulis, 
P, Verykis.

Iš Longueil -Pr. Mickus . 
Iš Que.-D. Ralys .
Iš Toronto - M. Petrulis, 

P, Dabkus, J, Astrauskas, S. 
Banelis, J, Pikelis, M. Aukš- 
taitė.

. IŠ Hamiltono-A. Petraška, 
Ant. bukaitis, J.Pakalniškie
nė, L. Skripkutė, St. Dalius, 
K. Mileris.

Iš Ft. Catharines - Iz. 
Paukštys, P, Polgrimas.J.

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas 

— ė —
1440 r ne Ste-Catherine Onest 

Siute 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 852 8

jos bažnyčioje kovo 24-27 
dienomis praves kun. Leo
nardas An driekus, OF M ir 
Aušros Vartų parapijoje - 
kun.J. Kidykas PJ,kovo 29-31 
dienomis.
• Sol. Gina Čapkauskienė prar- 
eitos savaitės trečiadienį dai
navo Baltijos Valstybių vaka
re Ottawoje. Iš čia solistė iš
skrido į Chicago baigiamam 
pasiruošimui operos spektak
liui —Romeo ir Julija, kuris 
įvyks kovo 26, 27 ir bal.3 d. d.

• Advokatas Romas Išganai - 
tis išvykęs atostogoms į Flo
ridą. Taipgi, išvykusios Kazi
miera Jokubauskienė ir Ele
na Michell.
© Andrius Jonynas išsikėlė 
į Ottawą dirbti Tiekimo Įs - 
taigoje, kuri yra ( valdžios 
žinioje.
• Montrealio lietuvių žve
joto jų - medžiotojų klubo 
"Nida" visuotinis metinis 
narių šauktas susirinkimas 
įvyko š. m. kovo mėn. 13 d.. 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje, kuriame aptarė tolimes 
h? klubo veiklą.
• Stasys Rentas, staigiai 
susirgęs, buvo paguldytas į 
ligoninę. Grįžęs į namus, 
pamažu sveiksta.
J U SU INCOME TAX, pensininku I 

priedu ir kitas valdiškas formas — 
jums užpildys , šiuo reikalu turįs 
patyrimą — Kazys Gudžiūnas.

Skambinti 728-0343.

27 d. , po 11 v. pamaldų. Auš
ros Vartų parapijos salėje.

Buvę kariai ir skyriaus 
nariai nuoširdžiai kviečiami 
minėtame posėdyje dalyvau
ti' Skyriaus Valdyba

IDĖJOS - SI: S8.
S ako, kad jaunam žmogui 1 doleris vertes 35 centų, pensininkų 
porai — 5 doleriai, o našlei —8 doleriai.

Ar nori užsitikrinti sau tuos 8 dolerius vietoje 1 dolerio ? 
Jums paaiškinsiu kaip — skambink 937- 6341 arba 
366-9916 — Vytui P t aš in s k ui. f

C MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Soler Manager 
(Lietuvi • atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Wnnageriu

LEO GUREKAS

GM

muu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 

_______________________IAt the ena of SherbrQoke Street V/esl)

1

Pirmadieniais

Skyrius

Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

m’hSaI96 St- Toronf°' °"'- • Tel. 532-3400
AKTYVAI — viri 11 milijonų

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 
10-3 E term. indėlius 1 metų 
10 3 = pensijų ir namų s-tas 

E taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

9%
.... 9%
.714%

6%
10 8 E
10 8 = DUODA PASKOLAS: 

= asmenines 9’/z%
9-1 = nekitn. turto.........................  9’/z %

9.30-1 = investacines .......................10!/z%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.
Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių žekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamus čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams. 
J

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

I

DR. V. GIRIŪNIENK 
Dantų gydytoja

5330 L*Assomption Buvo. 

Montreal.

Tel. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENfe 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; namą 737- 9681.

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9a.m. d-to 10 p.m. Open,
Samedi: 9 a ,m. 4 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery

366-9742

365-0505

LaSa11II ee
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

St

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

mainville - poiriers
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus .ar kita, nekiInoįama 
turtų Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

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

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 . Tel: 482-0772. namų 366-7041 ___________

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME !

( Specialybė - sklypai ir žeme ) j

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS")

• D.N. BALTRUKONIS
ĮMjSjjl Sylka Realties Inc.
i®®? 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 NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LEFEBVRE & ROBERT
AMtUtllMfNT - FURNITURE

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

o Didėliu pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE ::r 4e AVENUE LASALLE 363-3887 
j 7043 CKNTRAL8 360-1288 (PKCORATION) Į

IHlIfeLVI
Montrealio Lietuviu Kredito Unija

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas / 8%.’.
U ž pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. Imetams 9.5%
Ter.nin. ind. 2 metams 9,5 %i
Tetvuin. ind. 3 metams 9.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

A'I

j
DUODA PASKOLAS:

Asmenines 11.0%
Nekilo, turto 19.25%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo w.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais kr penktadieniais puo 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 penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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