
JAUNIMO
METAI

Pasaulio lietuvių jau- 
n imas, antrojo savo 
kongreso šūkiu pasirin
kęs mintį ’’Jaunimo dar
bas ir širdis — lietuvių 
tautos ateitis’’, įsiparei
goja dirbti savo tautai, 
ją mylėti ir branginti jos 
didžiuosius laisvės bei 
tautinės gyvybės idea
lus.

Todėl P LB valdyba, 
pozityviai vertindama 
lietuvių jaunimo tautinės 
kultūros ir Lietuvos 
valstybingumo pastangas, 
ryšium su 1972 metais į- 
vykstančiu II pasaulio 
lietuvių jaunimo kongre
su, šiuos metus skelbia 
JAUNUMO METAIS ir pa
saulyje pasklidusius lie
tuvius kviečia savo dė
mesį bei rūpestį skirti:

1. jaunimo ryžtui jung
tis į Lietuvos laisvės ko
vą ir atstatyti nepriklau
somą demokratinę Lietu
vos respubliką, 2. tauti
niam jaunimo ugdymui 
mokyklose ir šeimose, 3. 
lietuvių jaunimo organi
zacijų stiprėjimui, dar
bui bei tarpusavio bend- 
dradarbiavimui, 4. lietu
vių jaunimo kultūrinei 
veiklai dainos, tautinių 
šokių, scenos, sporto ir 
kituose vienetuose, 5. 
lietuvių spaudos skleidi
mui ir skaitymui jaunimo 
tarpe, 6. pasaulio lietu
vių jaunimo mastu ren
giamos IV tautinių šokių 
šventės pasisekimui, 7. 
II pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso sėkmingam 
įvykdymui.

Tai darbai, kuriems 
reikia mūsų visų pastan
gų ir talkos, mūsų visų 
moralinės ir materiali
nės paramos. Be jaunimo 
negalima tautinė išeivijos 
ateitis, tad padėkim jam 
jo siekimuose bei dar-

KUNIGAI IŠ 
ANAPUS
Gal tai ir šuolis į ne

savų reikalų darželį, bet 
girdint ir jaučiant nuola
tinius paskatinimus, lyg 
ir ne norėtųsi tylėti. Te
ma ganėtinai jautri ir 
atsargumas reikalingas, 
nors nenorima paneigti 
ir atsakomybės jausmo. 
O jis šiuo atveju būti
nas ..

Neperseniausiai šiame 
kontinente gyvenančius 
gimines ar kitus arti
muosius aplankyti atvyko 
iš sovietinamos Lietuvos 
trejetas kunigų. Gal to
dėl, kad svečiai buvo ku
nigai, o ne šiaip pasau
lietinio pašaukimo ar pa
reigų asmenys, jų vieš
nagė (net nespėjus atgal 
išvykti), buvo lydima 
garsių komentarų, pasta
bų, įtarinėjimų, kaltini
mų, įvairių priekabiavi
mų, įspėjimų. Tie reiš
kiniai buvo matomi spau
doje, privačių pokalbių 
metu, na, ir skleidžiamų 
gandų pavidale, gana sku
biai aidinčių savųjų tau
tiečių tarpe.

Neteko girdėti, kad tie 
dvasiškiai būtų rengę 
koncertus, dainavę sce
noje ar ruošę paskaitas, 
ar pagaliau reikalavę vė
liavų ir herbų nuėmimo 
ar himno negiedojimo. 
Tebūta mažiau ar daugiau 
privataus pobūdžio vizito, 
kokius stebime dešimti
mis ir kurie nebūtinai 
pasiekia viešumą.

Nejaugi imsi ir spau
doje skelbsi kiekvieno 
tautiečių iš anapus atvy
kimą, lyg čia būtų kokia

buose.
Tebūnie Jaunimo metai 

prasmingi, darbingi ir 
kūrybingi.

PLB valdyba 

sensacija. Kažkodėl tų 
kunigų atžvilgiu buvo pa
sielgta kitaip.

Atrodo, kad būta suin
teresuotų, kurie stengėsi 
veikti taip, kad tik tie 
trys atvykėliai negalėtų 
jaustis laukiamais savųjų 
tarpe. Dalinai išties pa
vyko pasėti nepasitikėji
mo sėklą ir paruošti sa
votišką įtampą bei nesve
tingą nuotaiką ar net at
virai reiškiamus nepasi
tenkinimo ženklus. Ši 
dirbtinai sukelta akcija 
vargiai ar buvo nuoširdi, 
greičiausiai ji buvo pa
diktuota kurių nors sveti
mų ir nekiekvienam su
prantamų motyvų. Klau
simas telieka vienas — 
kodėl?

Išties, kodėl svetį ku
nigą iš ten traktuoti kaip 
kokį nusikaltėlį, kodėl į- 
tarinėti jį esant svetimų
jų agentu, neištikimu sa- 
vąjam pašaukimui?

Tas visas atsitikimas 
neskanus dar ir tuo, kad 
gal ir nejučiomis skatina 
nepasitikėjimą likusiais 
Lietuvoje. O ten viso vie
šojo gyvenimo tvarkytojai 
taipogi nesnaudžia ir 
kiekviena proga bando in
kriminuoti lietuviškąją 
išeiviją. Taip ir tęsiamas 
abipusio nepasitikėjimo 
ar. ir kaltinimų darbas, 
lyg iš to būtų bet kokia 
nauda visos mūsų tautos 
interesams. Nepasitikėti 
vienas kitu, įtarinėti 
viens kitą, tai dar, tu r 
būt, kasdieninio sovieti
nio gyvenimo prerogaty
va, bet ką mes čia gy
vendami turime su tuo 
bendro?

Tiesa, girdime apie ten 
išdavusius savo pašauki
mą kunigus, turime me-

LIETUVOS MOKSLO AKADEMIJOS RŪMAI VILNIUJE

tusių kunigystę čia, bet 
ar tikrai esame ir jau
čiamės tokie jau tyrūs ir 
skaistūs, be dėmelės, 
taip narsiai svaidindami 
akmenis (gal net uolie
nas?) s a vų jų b r oi ių pu
sėn? Čia, mieli skaity
tojai, ne evangelija, bet 
kasdienis mūsų gyveni
mas, jo trupiniai...

Žinome gerai, dabar 
kaltinamieji tik jau nesi- 
gins ir nes įteisins, nei 
čia, nei ten. Jie tylės, 
gal ir kentės savyje, kaip 
jau eilę metų kenčia ir 
neišsiduoda. Rasi, ap
linka ir supratimas ir 
solidarumas tarpusavy, 
gal net tvirtesnis namuo
se, nei pas užjūrio sa
vuosius. Bendras liki
mas, nedalia, dažnai 

žmones jungia, artina.
Tuo tarpu prabanga 

neretai veda į ne tik fizi
nį, bet ir dvasinį ištiži
mą. Ar tie, pastarieji, 
mažai kuo pagrįsti mus 
aplankiusių kunigų kalti
nimai, tikrai jau reiškia 
mūsų dvasinį pakilimą?

Čia įdomiausia būtų, 
kad visos šitos nepasto- 
ralinės istorijos minori
nės gaidos išėjo ne iš ko
kių ten muitininkų ar fa
riziejų tarpo, bet iš pa
čių koafratrų pusės. 
Nors, kitą vertus, visa 
eilė mūsiškių kunigų at
silankiusius Lietuvos 
dvasiškius priėmė ir su
tiko krikščioniškomis at
viromis širdimis ir lie
tuvišku vaišingumu.

Al. Gimantas



DIENOS TEMOMIS
Lygiai prieš vienerius metus visą Kana

dą sukrėtė ir maždaug viso pasaulio dėme
sį patraukė vadinamoji Kvebeko ’’spalio 
krizė". Tautinės prancūziškųjų kvebekieeių 
aspiracijos, politiniai streikai, uiiversite- 
tų ir kolegijų studentų demonstracijos ir 
riaušės, protarpiais kur-ne-kur sproginė- 
jančios bombelės staiga išsiveržė į kraštu
tinę, teroristinę, tupamariško pobūdžio 
akciją — buvo pagrobtas britų diplomatas 
ir Kvebeko ministras, pastarasis eventua
liai nužudytas...

Iš tikrųjų tai buvo ne vien tiktai Kvebeko, 
bet visos Kanados krizė, kada elegantiškų 
Montrealio gatvių grindiniu kaukšėjo kau
tynių aprangą dėvinčių ir automatiškus 
ginklus nešančių kareivių žingsniai, kada 
policijos pareigūnai tūlo praeivio paprašy
davo tapatybės dokumen' : ir kartais patik
rindavo moterų nešamų Krepšių turinį, ka
da suimtieji galėdavo be teismo būti tris 
savaites sulaikyti ir į kiekvieno buto duris 
galėjo pasibelsti policininkai kratos daryti. 
Kanadoje buvo paskelbtas karo stovis ir 
pesimistai . netgi gyveno eventualaus pilie
tinio karo baimėje. Pagaliau tomis savai
tėmis JAV kariuomenės daliniai buvo iš
dėstyti prie Kanados sienos...

Pabandykime nors trumpai pasvarstyti 
ar Otavos panaudotos priemonės anuomet 
kartais nepriminė šaudymo į blusas iš pa
trankų, kitaip sakant, ar pavojus Kanados 
valstybei iš tikrųjų buvo toks didelis, kad 
pateisintų karo stovio paskelbimą?

Daugelis šiandieną dėl to abejoja. Ir 
Trudeau vyriausybė tesiaiškina, kad ano
mis dienomis Otava neturėjo jokio pasirin
kimo, nes karo stovio paskelbimas buvo 
vienintelė konstitucinė priemonė.

Turime pripažinti, kad Pierre Trudeau 
vyriausybė susilaukė net nuostabiai mažai 
kritikos angliškojoje Kanadoje. Teisiškai 
karo stovio įstatymas juk galėjo vienodai 
būti taikomas ir Britų Kolumbijoje, ir pre
rijų provincijose, kuriose separatistinio 
priešvalstybinio pavojaus visiškai nebuvo. 
Tačiau Otava tokios pagundos aiškiai iš
vengė: demokratiškos krašto tradicijos ir, 
matyt, principinis liberalų vyriausybės li
beralumas paskatino karo stovio privilegi
jas 'panaudoti vien tik Kvebeko provincijoje.

Prancūziškųjų kvebekieeių dauguma dar 
šiandieną jaučia karčius priekaištus Pierre 
Trudeau dėl to būdo, kuriuo spalio krizė 
buvo nugalėta. Nepamirškime vieno labai
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svarbaus fakto; vadinamasis "liaudies iš
laisvinimo frontas", atseit, F. L. Q., 
daugelį iš tiesų labai patriotiškai nusitei
kusių prancūziškųjų kvebekieeių, netgi aiš
kių separatizmo simpatikų nuo savęs visiš
kai atstūmė po spalio krizės.

FLQ komunikatų, manifestų ir visos ga
na gausios legalios literatūros kalba yra 
aiškiai marksistinė. Marksistinė pačia ar
chaiškiausia ir įiegyvenimiškiausia pras
me?. Kvebeko visuomeninė, socialinė, poli
tinė, ekonominė padėtis aiškinama taip, 
tarsi iš tikrųjų tegyventume 19 amžiuje, 
kada tarp "buržujo" ir "proletaro" dar bu
vo beveik neperžengiamas tarpektlis. Tokių 
aštrių visuomeninių prieštaravimų Kvebeke 
paprasčiausiai nebėra ir socialinio mo
mento suplakimas su tautinėmis aspiraci
jomis kaip tik ir skiria teroristinius sepa
ratistus nuo prancūziškųjų kvebekieeių di
delės daugumos.

Prancūziškojo Kvebeko tautinių aspira
cijų skleidėjai pirmoje eilėje, yra viduri
niosios klasės atstovai — mokytojai, vers
lininkai, profesionalai. Jie yra tipiški var
totojų visuomenės atstovai, kurie istoriš
kai paveldėjo tą tradicišką nepasitikėjimą 
angliškaisiais kanadiečiais, bet jiems gal
von mintis niekad nešauna savo visuome
nės struktūrą pakeisti "iš pačių pagrindų". 
O panaudojus tą 19 a. stiliaus nesugromu-TVIRTU ŽINGSNIU

Nepr. Lietuvos spaudos bendrovės ak
cininkų susirinkimas, turbūt, jau seniai ne
buvo toks gausus ir aktyvus, kaip paskutiny
sis, įvykęs spalio 2 d. Montrealio Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Iš tikrųjų susirinkimas vyko ne pačioje 
salėje, kurioje darbščios šeimininkės jau 
ruošė ir puošė stalus būsimam N L minėjimui 
ir vaišėm, bet salės scenoje, kurioje buvo 
išrikiuota keliasdešimt kėdžių. Pesimistai 
manė, kad jų bus perdaug, tačiau teko jų dar 
daugiau pristatyti. Vien tiktai registruotų 
akcininkų susirinkime dalyvavo 34, ir jie at
stovavo 617 akcijų.

Kaip ir galima buvo tikėtis, akcininkų 
kvorumas paskelbtu laiku nesusirinko, ir 
susirinkimas prasidėjo valanda vėliau. NL 
sp. b-vės akcijos yra iš tikrųjų plačiai pa
sklidusios visame Vakarų pasaulyje, tad 
praktiškai beveikneįmanoma, kad akcininkų 
susirinkime dalyvautų bent pusė visų akcijų 
ir sudarytų reikalingą kvorumą.

Susirinkimą atidarė ilgametis bendrovės 
pirmininkas J. Norvaiša-L. Girinis. Susi
rinkimui pirmininkauti- buvo pasiūlytas Al
fredas Pusarauskas, o sekretoriauti dr. Pe
tras Lukoševičius, kurie ir perėmė susirin
kimo vadovavimą. Aklamacijos būdu buvo 
sudaryta mandatų komisija iš Jono Adamo
nio, dr. Ilonos Gražytės ir Juozo Piečaičio.

A. Mylei perskaičius praeitojo, 1967 
metų susirinkimo protokolą, jis buvo priim
tas. J. Norvaiša-L. Girinis pareiškė, kad 
buvusioji bendrovės valdyba, kurią sudarė 
pirm. J. Norvaiša-L. Girinis, vicepirm. 
J. Šiaučiulis, sekr. A. Mylė, ižd. Pr. 
Paukštaitis, H. Adomonis, dr. H. Nagys ir 
V. Žižys, savo kadenciją šiuo susirinkimu 
baigia ir perskaitė savo pranešimą, kuriame 
išvardino pasitaikiusius rūpesčius vargus ir 

liuoto marksizmo žodyną, kokį vartoja 
FLQ, Kvebeko separatistų dauguma yra 
’buržuaziniai nacionalistai", bet tik jau ne 
"proletariniai revoliucionieriai"...

Tuo tarpu karo stovio privilegijomis be
sinaudojusieji policininkai prieš metus lai
ko ne visuomet labai nuosaikiai savo teisė
mis naudojosi. Suiminėjo ir kalėjimuose 
laikė daug prancūziškų patriotų, kurie te
roristų priemonėmis patys piktinosi ir jas 
smerkė. Smurtas, bombos, teroras, pilie
tinis karas jų galvosenai visiškai svetimos 
kategorijos.

Kvebeko teisingumo ministras Jerome 
ChoQuette pats pripažino, kad policija 
prieš metus dažnai piktnaudojo savo privi
legijas ir jis nurodė, kad Kanadoje nesą 
galima surasti teismo tarėjų, kurie teisią- 
mąjį pripažintų kaltu vien tik už tai, kad 
jis skirtingai galvoja.

O vis dar retkarčiais sprogstančios 
bombos ir tie patys Choquette žodžiai te
liudija viena — pagrindinės priežastys, iš
šaukusios spalio krizę, išliko tos pačios. 
Prancūziškųjų kvebekieeių dauguma vis 
dar su didžiu įtarumu žvelgia į savo ang
liškai kalbančius bendrapiliečius. O tam į- 
tarimui nugalėti, matyti, reikia ne vien tik 
nuoširdesnių abipusių pastangų, bet gal ir 
daugiau laiko, kuris, kaip sakoma, ir is
torines žaisdas užgydo. REM
galvosūkius, kuriuos valdybai teko spręsti. 
Jis priminė ir didžiąją laikraščio krizę, mi
rus ilgamečiui redaktoriui Jonui Kardeliui, 
kurį visi susirinkusieji pagerbė tylos minu
te. J. Norvaišos-Girinio pranešime buvo 
nurodyta, kad šiuo metu bendrovės turtas 
viršija 25 tūkstančių dolerių sumą.

Bendrovės iždininkas Pranas Paukštai
tis susirinkusiems laikraščio dalininkams 
patiekė penkerių metų leidyklos finansinius 
duomenis. Metiniai balansai rodė besikei
čiantį pelną ar nuostolį. Taip, 1967 metais 
bendrovės balansas rodė net 2. 630 dol. pel
no, nors toje sumoje buvo ir pelnas, gautas 
iš parduoto sklypo. 1968 m. baigėsi su 694 
dol., o 1969 m. su 131 dol. nuostoliu. 1970 
m. davė 44 dol. pelno, tačiau 1971 m. iki J 
rugsėjo 1 d. jau parodė beveik 800 dol. nuos
tolį.

Bendrovė, žinoma, nė nesiekia pelno, 
nes jos esminis uždavinys tėra leisti laik
raštį - Nepriklausomą Lietuvą. Daryti pel
ną ir akcininkams mokėti dividendus juk nė
ra leidyklos tikslas. Tačiau, antra vertas, i 
su nuostoliais operuodama leidykla ilgainiui 
juk negalėtų atlikti nė savo esminio tikslo - 
leisti laikraštį. Vadinasi, vis kylančių spau
dos, pašto, atlyginimų kaštų akivaizdoje, 
naujoji leidyklos vadovybė turės rasti išeitį 
ir susidarančius, nors ir nedidelius nuosto-
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liūs vienaip ar kitaip padengti, nes bendro
vės sukauptieji rezervai nėra dideli.

Iš Pr. Paukštaičio pranešimo, be to, 
paaiškėjo, kad bendrovė turi dar 700 dol. 
skolą. Tai beprocentinės paskolos, kurias 
leidyklai suteikė J. Šiaučiulis (400 dol.) ir 
J. Norvaiša-L. Girinis (300 dol.).

Augustas Mylė, sekretorius ir akcijų 
registro tvarkytojas, pristatė išduotųjų ak
cijų duomenis ir pasidžiaugė, kad pastarųjų 
trijų savaičių bėgyje buvo išplatintos net 75 
naujos akcijos. Tai aiškiai parodo, kad vi
suomenė savo laikraščiu rūpinasi ir vis di
desnis skaitytojų būrys įsijungia į aktyvių
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dalininkų ratą.
Juozas Lukoševičius perskaitė revizijos 

komisijos protokolą, kuriuo atskaitomybė 
buvo rasta tvarkinga ir tiksli, neskaitant kai 
kurių techniškų apsirikimų ir smulkesnių 
trūkumų. J. Lukoševičius perskaitė ir re
vizijos komisijos pastabą, kad kai kurie 
skolininkai labai vėluoja savo skolas laikraš
čiui apmokėti. Tokios sumos sudarančios 
tūkstančius. Revizijos komisija siūlė panau
doti griežtesnes priemones tokiom skoloms 
išreikalauti.

Sekusiose diskusijose Pr. Paukštaitis 
paaiškino rev. komisijos iškeltus klausimus, 
o eilė kalbėjusiųjų siūlė iš tikrųjų nesidro
vėti griežtesnių priemonių skoloms išreika
lauti, nors buvo pasisakyta ir ta prasme, kad 
kartais verta būti taktiškiems ir kiekvieną 
atvejį spręsti atskirai.

Mandatų komisijai išdalinus balsavimo 
korteles, buvo padaryta trumpa pertrauka, 
kurios metu akcininkai užpildė korteles ir 
balsavo už savo pasirinktus kandidatus į nau
jąją bendrovės valdybą. Revizijos komisijos 
rinkti neteko, nes tebuvo išstatyti trys rei
kalingi kandidatai, tad aklamacijos būdu nau
jąją rev. komisiją sudaro M. Beniušienė, A. 
Daugelavičius ir Jz. Pięčaitis.

Kol mandatų komisija skaičiavo balsus, 
’ susirinkimas diskutavo einamuosius reika

lus. Buvo svarstoma laikraščio linija. J. 
Norvaiša-L. Girinis nurodė, kad dauguma 
pageidauja patriotinio laikraščio, o ypač jau - 
trus esąs bendradarbiavimo su Lietuva klau
simas. Todėl ir laikraščio linija turinti de
rintis prie tos daugumos nuotaikų. H. Ado
monis iškėlė laikraščio galvutėje spausdina
mos stilizuotos Vyties klausimą. Esą, Vy
tis turėtų būti tradicinė, tokia, kokia Lietu
vos konstitucijoje buvo apibrėžta. Tam pri
tarė dar ir Juozas Lukoševičius, be to, nu
rodydamas, kad neturėtų būti perspausdina
mi straipsniai iš okupuotos Lietuvos spau
dos. Jis taip pat atkreipė dėmesį į faktą, kad 
dabartinis redaktorius rūpinasi prie laikraš
čio pritraukti jaunuosius, ir pasidžiaugė, 
kad susirinkime pirmą kartą matėsi jaunes
nės kartos atstovų būrelis. Tačiau Juozas 
Lukoševičius reiškė susirūpinimą, kad jau
niesiems nereikią per laikraštį įtaigoti, kad 
ne viskas nepriklausomojoje Lietuvoje buvę 
gerai ar kad dabar okupuotoje Lietuvoje ne 
viskas esą negerai ...

Jaunesniosios kartos, o jo paties žo- 
I* džiais tariant - viduriniosios kartos atsto

vas Vincas Pięčaitis nurodė, kad laikraštis 
pastaraisiais mėnesiais, be abejo, yra pa
daręs matomą pažangą, ir abejojo, ar pras
minga ir ar aplamai įmanoma redakcijai duo
ti konkrečius nurodymus linijos atžvilgiu. 
Bendradarbiavimo su Lietuva klausimu, 
Vincas Pięčaitis pasakė: "mano kartai tie 
dalykai visiškai neatrodo tokia nuodėmė, kaip 
kai kuriems vyresniesiems"...

Dr. Henrikas Nagys aiškiai pasisakė, 
kad stilizuota Vytis laikraščio galvutėje yra 
visiškai priimtina. Pasak jo, žmonės, ku
rie kadaise tepliojo gusarų kareivinių sienas, 
nesą jokie heraldikos ar dailės autoritetai. 
Jis nurodė, kad nei laikraštis, nei įvairios 
mūsų organizacijos svetur nėra valstybi - 
nė s įstaigos, kurioms būtų taikytini kons
tituciniai reikalavimai. Jis priminė, kad net 
nepriklausomos Lietuvos prezidentūros bal
kone buvo kabinama drobė su stilizuota Vy

timi iškilmingomis progomis, kai nuo balko
no kalbėdavo valstybės prezidentas. Ir dau
gelio valstybių herbuose naudojamas erelis 
dažnai yra stilizuojamas, bet tada jis tauti
nis, patriotinis simbolis, bet ne konstituci
nis valstybės herbas. Laikraštis nė neturįs 
teisės naudoti konstitucinio herbo savo gal
vutėje, nes laikraštis nėra valstybinė insti
tucija. Vis dėlto atrodė, kad pasisakiusieji 
pasiliko prie savo nuomonių stilizuotos Vy
ties klausimu ....

G. Alinauskas iškėlė mintį, kad turėtų 
būti išplėsta laikraščio dalis, skirta vieti
nėms Montrealio lietuvių žinioms, nes, esą, 
kaip tik tokia informacija pirmoje eilėje pa
traukia skaitytojus ir juos pririša prie laik
raščio.

Juozas Lukoševičius nurodė, kad, gal 
būt, reikėtų lietuviško laikraščio anglų kal
ba. Juk geriau, kad ir lietuviškai nebeskai- 
tantieji jaunieji apie lietuviškus reikalus bū
tų informuojami nors ir anglų kalba, negu 
kad visiškai tais reikalais nebūtų informuo
jami. Petras Adomonis iškėlė mintį laikraš
tyje įvesti nuolatinį jaunimo skyrių, kurį 
prirašytų patys lituanistinių mokyklų moki
niai.

Pranas Rudins kas priminė, kad nuomo
nių skirtumai tarp kartų yra natūralūs. 60 
ar 70 m. amžiaus sulaukusieji po kelerių 
metų iš aktyvaus lietuviško gyvenimo juk pa
sitrauks, o laikraščio leidybos naštą tada 
turės perimti jaunieji. Esą, negalima jiems 
užkirsti kelią laikraštyje reikšti savo min
tis ir nuomones, nors jos kai kuriems vy
resniesiems ir nepatiktų. O Nepriklausoma 
Lietuva visuomet buvo atviras laikraštis, 
kuriame spausdinamos įvairios nuomonės. 
Tai ir esantis didžiausias laikraščio priva
lumas. Draugą, Naujienas ar net Tėv. Žibu
rius skaitydamas, iš anksto žinai, kaip ir 
kas bus parašyta, teigė Pr. Rudinskas, o NL 
yra dinamiška, atvira visokiom nuomonėm 
ir kiekvieną savaitę gali rasti šio to naujo.

NL redaktorius galop taip pat pasisakė 
ir išreiškė savo nuomonę iškeltais klausi
mais. Daug gerų ir net būtinų dalykų negali
ma įgyvendinti kaip tik dėl išteklių ir prie
monių ribotumo. Jis nurodė, kad jau yra or
ganizuojama redakcija specialiems pusla
piams anglų kalba, kurie bus skirti jauni - 
mui, ir jis parodė susidomėjimą galimybe 
bendradarbiauti su lituanistinėm mokyklom, 
įvedant jaunųjų rašinių skyrių. Prie laikraš
čio pritraukti jaunuosius esą būtina, nes be 
jų po kelerių metų laikraščiai nebegalės iš
silaikyti.

Valdybos rinkimų rezultatai iš tiesų ne
buvo radikalūs. Du buvusios valdybos nariai 
nekandidatavo, o kandidatavusieji visi buvo 
perrinkti. Tiesa, naujieji valdybos nariai - 
Paulius Povilaitis, gavęs 600 balsų, ir Sta
sys Jaugelis, gavęs 540 - susilaukė didžiau
sio akcininkų pasitikėjimo, tačiau nedaug 
atsiliko nė ilgametis valdybos narys Juozas 
Šiaučiulis su516 balsų, kurį sekė J. Norvai
ša-L. Girinis, A. Mylė, Pr. Paukštaitisir 
V. Žižys.

Susirinkimas užsitęsė iki 6.30 vai. vak., 
o 7 vai. turėjo prasidėti NL 30 metų sukak
ties minėjimas-vakarienė. Daugelis susirin
kimo dalyvių tad pasiliko AV salėje minėji
mui, kiti išskubėjo namo, tačiau Aušros 
Vartų salė netrukus buvo pilna. Rengėjai, 
matyt, nesitikėjo tokio gausaus svečių ir da- 

lyblų skaičiaus: teko pristatyti ir padengti 
dar keturis didžiulius stalus.

Juozo Šiaučiulio skoningai papuoštoje 
scenoje, kurios fone matėme įrašytą laik
raščio pavadinimą, papuoštą "30" skaitlinę 
ir grakščią stilizuotą Vytį, buvo pastatytas 
mikrofonas ir kalbėtojo pultas, prie kurio 
ilgametis spaudos bendrovės pirmininkas J. 
Norvaiša-L. Girinis tarė vakaro atidaromą
jį žodį.

Kalbėtojas nurodė, kad dar šaindieną 
yra nemaža tautiečių, kurie NL skaito nuo 
pat pirmojo numerio. Ir jis abejojo, ar Mont- 
realyje sutiktų nors vieną susipratusį lietu
vį, kuris nebūtų vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjęs prie laikraščio išlaikymo. Tad jis 
NLpavadino mūsų visų tautinės garbės vai
siumi, nes niekas iš šalies su pagalba ar 
subsidijomis neatėjo.

Laikraštis, pasiekdamas veik visus 
laisvojo pasaulio kampelius, o neretai ir pa
vergtąjį kraštą, palieka brydę, kurios jokie 
gyvenimo įvykiai nebeužvers, - tęsė J. Nor
vaiša. Nuo pat įsteigimo dienos laikraštis 
pasižymėjo drąsa, o pirmieji steigėjai nebus 
apvilti, - užtikrino kalbėtojas. Jų paliktas 
šūkis buvo ir bus laikraščio linija, kryptis 
ir turinys tol, kol mūsų nedidelis, bet mie
las kraštas taps tikrai Nepriklausoma Lie
tuva.

Dr. Henriko Nagio žodį spausdinome 
praeitajame numeryje ištisai. Sveikinimus 
tarė KLB Montrealio apylinkės valdybos pir
mininkė Silvija Piečaitienė LB ir lituanisti
nės mokyklos vardu, Aušros Vartų parapijos 
klebonas tėv. L. Zaremba, buvęs NL redak
torius ir Lito vedėjas Pr. Rudinskas, Kata
likių moterų draugijos vardu G. Kųdžmienė, 
Vytauto klubo pirm. J. Skučas, advokatas 
dr. St. Daukša ir viešnia iš Australijos E. 
Balčiūnienė. Taip pat buvo perskaityti raštu 
gautieji sveikinimai, kurie jau spausdinti ar 
bus spausdinami laikraštyje.

Koncertinę dalį atliko solistė Gina Čap- . 
kauskienė, akompanuojant A V choro diri
gentei M. Roch. Dainininkė, be abejo, yra 
montrealietė, čia ji dainavimą studijavo, čia 
pradėjo ir savo profesinę karjerą. Tačiau 
pastaraisiais metais Montrealio lietuviai 
neturėjo progos girdėti ją dainuojant, ypač 
po jos sėkmingo debiuto Chicagos lietuvių 
operos scenoje ir aplamai po eilės sėkmin
gų koncertų JAV-se. Tad tam tikra prasme 
Ginos Čapkauskienės pasirodymas NL vaka
re buvo naujas dainininkės prisistatymas 
montrealiečiams.

Klausytojai solistės klausėsi su dideliu 
ir pastebimu dėmesiu, ir daugelis pripažino 
tą didžiulę pažangą, kurią Gina Čapkauskie- 
nė savo mene padarė. Katutės po jos išėji
mų buvo ilgos ir nuoširdžios, išprašiusios 
iš solistės bisų. Pirmuoju išėjimu atlikusi 
Gruodžio A guonėles ir Rugiagėles, Budriūno 
Išdykusį rudenėlį ir Jakubėno Gėles iš šieno, 
dainininkė antrąjį išėjimą paskyrė ne lietu
viams kompozitoriams - Bishop, Sandoval, 
Arditti.

Laikraščio sukaktims vakaras praėjo iš 
tiesų jaukioje, bet ir iškilioje nuotaikoje. 
Visus džiugino jaunimo gausa, geras orkes
tras visus - jaunuosius ir vyresniuosius - 
kvietė šokiui, laimingieji džiaugėsi turtingos 
loterijos laimikiais ... Viešnios ir svečiai, 
Nepriklausomosios gimtadienį atšventę, ne
noromis skirstėsi namolei.
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IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

DAUG GERO
PADARĖ

Turiu pasakyti, kad NL 
mūsų išeivijoje daug gero 
padarė ir padaro. Turint 
galvoje, kad mūsų koloni
ja maža, tuose rėmuose

dys bendradarbiauto- 
jams” teigiama, kad aš, 
lankydamosi š. m. liepos 
mėn. pabaigoje Lietuvoj, 
bandžiusi išvežti kažko
kias ’’įdainuotas juostas”, 
kurios Maskvoje, "kra-

NL yra geras paveikslas, tant mano bagažą", buvo 
Linkiu, kad ji nepavargtų
ir išliktų visiems priei
namas savaitraštis.

Ačiū visiems NL bend
radarbiams, kad jie taip 
kantriai pasiimtas parei
gas vykdo. J, Strazdas

ATVIRAS
LAIŠKAS
Mielas Redaktoriau,

Malonėkite patalpinti 
Jūsų redaguojamo laik
raščio artimiausiam nu
meryje šitą laišką:

Neseniai iš prisiųstos 
laikraščio iškarpos suži
nojau, kad š. m. rugpiū- 
čio 14 d. Naujienose ano
niminio "Montrealiečio" 
pranešime ’’Geras pavyz-

at imtos >
Toliau rašoma, kad aš 

’’turėjusi pasakyti ir pa
sirašyti, kas tas juostas 
Vilniuje pagamino ir man 
įteikė", kitaip aš "būčiau 
buvusi sulaikyta ir nega
lėjusi laiku išvykti".

Tam pačiam pranešime 
sugestijonuojama, kad aš 
veikusi, pavesta Mont- 
realyje gyvuojančios Kri
vūlės, kuri "kažkokiais 
paslaptingais kanalais 
gaudavo iš Lietuvos įdai
nuotas juostas jau anks
čiau, ir yra išleidusi so
listų Noreikos, Daunoro 
ir kitų plokštelių".

Žinodama, kad "Mont- 
realiečio" pranešimas
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Naujienose ne tik klaidina 
lietuvių visuomenę, ne 
tik nesąžiningai įvelia 
lietuvišką kultūrą popu
liarinančią Krivulę, bet 
skaudžiausiai užgauna 
mane ir mano dukras tė
vynėje nuoširdžiausiai 
priėmusius lietuvius, tu
riu pareikšti:

1. Iš Lietuvos išvežti 
jokių juostų nebandžiau.

2. Nei įvažiuojant, nei 
išvažiuojant Maskvos 
muitinės valdininkų man
dagumas ir bagažo patik
rinimas nesiskyrė nuo 
kitų kraštų tų pačių įs
taigų.

3. Nei Maskvos muiti
nėje, nei kur kitur ką 
nors pasirašyti ir priža
dėti nereikėjo. Niekada 
nebuvo jokio pavojaus, 
kad būčiau už ką nors 
sulaikyta ir negalėčiau 
grįžti į Montrealį.

4. Iš Krivūlės, kurios 
leidinai buvo ne kartą 
paminėti ne tik išeivijos 
ir Lietuvos spaudoje, bet 
teigiamai įvertinti ir ki
tataučių mokslo įstaigo
se, jokių įpareigojimų, 
ką nors parvežti neturė
jau.

5. Lietuvon vykau kaip 
turistė, kad po 27 metų 
pati pamatyčiau gimtinę 
ir senus tėvus, kad galė
čiau parodyti savo užsie
nyje gimusioms ir augu- 
sioms dukroms Lietuvą 
ir supažindinti su gimi
nėmis. Mes nematavom 
Lietuvos gyvenimo vaiz
būno akimis ir iš kelio
nės parsivežėm švie
siausius įspūdžius.

Adolfina Zubienė 
Fidži.

LIETUVOS 
RESPUBLIKA

Lietuvos respublika te
bėra pripažįstama kaip 
laisva ir nepriklausoma 
valstybė didžiausių lais
vojo pasaulio valstybių. 
Lietuvos diplomatinis 
korpusas atstovauja tęs
tinumą tos nepriklauso
mos Lietuvos valstybės. 
Tik mes, lietuviai, neži
nome ką darome, kai mė
giname tą tarptautinės 
teisės faktą . nebepripa- 
žinti, kai bandome dairy-

ns. pugarous pulkui ui- gų, ne lunKCijas perimti, 
kas Kazys Škirpa jau siū- bet jas sustiprinti pagel
to ieškoti ir surasti egzi- biniu darbu. S , Šetkus
linę Lietuvos valdžią, 
kuriai, suprantama, pa
klustų mūsų diplomatai.

Šie visi nauji mėgini
mai ir bandymai parodo, 
kad nesuprantame tikro-
sios savo padėties, nesu
prantame savo tautos ir
savo valstybės gyvybinių 
reikalų.

Bėda yra ta, kad nuolat 
atsiranda apie save per
daug gerai galvojančių 
žmonių. Jiems nuolat 
vaidenasi, kad, jiems pa
tekus į viršūnę, Lietuva 
staiga taptų laisva. Jei 
ne visai laisva, tai jos 
vadavimas "būtų visai ki-
toks". Dažnai žmonės pa
miršta, kad į Lietuvos 
laisvę nėra jokio trum
pesnio kelio. Kartais jie 
sėdi svarbioje kėdėje ir 
neduoda, progos dirbti su
manesniam, darbštes- 
niam, mažiau ambicin
gam žmogui.

Tačiau kurių dalykų
jiems

B/

VERTINA PASTANGAS
IR VEIKLĄ

Perskaitęs pastaruo
siuose NL numeriuose 
pokalbius su Stasiu Barz-
duku P LB reikalais, 
džiaugiuosi ir vertinu,
kad suteikėte St. Barz- 
dukui galimybę pokal
biams. Nors nesutinku su 
kai kuriais jo pasisaky
mais, vis dėlto vertinu jo 
veiklą, pastangas ir kū- .■ • • • rybinę iniciatyvą.

Šis mūsų tautietis — 
taurus lietuvis. Nors jis 
yra šalininkas ir rėmė
jas klero politikos, ta-
čiau jo pasisakymai, 
drįstu sakyti, yra svar
būs, reikia jo pasisaky
mus išklausyti, nes 75% 
jo pasisakymų glūdi tik
rovė ir teisybė.

Man, buvusiam JAV 
Lietuvių Bendruomenės’ 
kūrėjui ir organizacinio 
komiteto valdybos nariui,

"žemės judinto- penkeris metus dirbu-
jams" reikia pripažinti: 
jie nėra patenkinti da
bartine Lietuvos laisvini-

siam ir per spaudą ska
tinusiam senosios ir nau
josios išeivijos žmones

mo veikla. Niekas nėra. 
Bet tai jau kita muzika. 
Reikia suprasti ir atjaus
ti: žmonės paseno. Rei
kia įsileisti jaunesnių jė-

įs įjungt i į Bendruomenę, 
žinoma, ką reiškia būti 
LB vadovybėje,• kiek dar
bo ir pastangų reikia au
koti, taip pat žinoma,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ONTARIO 
RINKIMAI

Ontario premjero Bill 
Davis pažangiųjų konser
vatorių partija priešrin
kiminėje kampanijoje iš
leidžia rekordines lėšas, 
spėjama apie 6 mil. dol. 
Opozicijos partijos nuro
do, kad konservatoriai 
propagandai išleidžia še
šis kartus daugiau už jas.

28 metus Ontario val
džiusieji konservatoriai, 
matyt, jaučia opozicijos 
partijų spaudimą. Dina
miškas, 33 m. amžiaus 
naujųjų demokratų vadas 
S. Levis, mano, kad po 
spalio 21 d. 
servatoriai 
absoliučios 
parlamente 
versti sudaryti koalicinę 
vyriausybę su naujaisiais 
demokratais arba libera
lais.

rinkimų kon- 
nebeturės 
daugumos 

ir būsią pri-

Labai energingai libe
ralų propagandai vado
vauja liberalų partijos 
vadas Bob Niks on. Eko
nominiai sunkumai ir di
delis nedarbas, už kurį 
paprastai kaltinama fede
ralinė liberalų vyriausy- 

kad pasišventėlių — "mi
sionierių" mažai tetu
rime.

Po 1930 m. pasitrau
kiau iš valstiečių liaudi
ninkų veiklos. Nusivylęs 
liaudininkų vadovybe ir 
perversmo sukrėstas, 
tapau nepartiniu, įsijun
giau į Vilnių vaduoti są
jungos darbą. Dešimt
metį dirbau, rėmiau Kul
tūros, Ryto draugijų Vil
niuje, Liet, mokytojų są
jungos Švenčionyse veik
lą. O vėliau organizuoda
mas Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę patyriau, 
kad geriausia veikti, nu
šalinant religines ir po
litines davatkas (čia tu
riu mintyje ir komunisti
nes davatkas), deja, ne
lengva ir nepatogu tikslo 
pasiekti.

Tad džiaugiuosi, kad

Trumpai
— Naujoji Foundlandija 

spalio 28 d. rinks provin
cijos parlamentą. Dabar
tinis premjeras Joey 
Smallwood savo pareigas 
eina 22 metus, nuo pro
vincijos prijungimo prie

leidote NL skiltyse St. Kanados konfederacijos. 
Barzdukui pas išakyti PLB 
reikalais, nes klerikalinė 
ir kita mūsų spauda ne
leidžia jam plačiau, iš
samiau pasisakyti.

Walter M. Chase
1971. X. 13

bė,
sudaro
naujųjų demokratų eko
nominio

Niksonui, žinoma,
sunkumų, ypač

nacionalizmo

KUDIRKA EUROPOS 
SPAUDOJE

ZHricho dienraštis Die 
Tat rugsėjo 25 d. paskel
bė išsamų pranešimą 
apie Kudirkos bylą. Ko
mentuodamas jo pasisa
kymą teisme prieš lietu
vių tautos rusinimą, laik
raštis pastebi: "Kudirkos 
balsas įsijungia į kitų 
baltų, Krimo totorių, 
Volgos vokiečių, žydų ir 
kitų tautinių mažumų 
šauksmą Sovietų Sąjungo
je. Jos visos ginasi prieš 
prievartinę asimiliaciją 
d id rusiškoj e imperijoje. 
Jos visos kaip mažos 
tautos nori gyventi nepri
klausomą gyvenimą".

Vokietijos iliustruotas 
žurnalas Der Stern Nr. 
67 įdėjo 5 puslapių re
portažą apie. Simo Kudir
kos tragediją. Paskelbta 
taip pat iliustracijų apie 
Kudirkos bandymą suras
ti azylio teisę amerikie
čių laive Vigilant.

Saarbrilcken, Saa.ro 
krašte, išeinąs laikraštis 
Stirnine der Freiheit pa
skelbė vyr. redaktoriaus 
Friedrich Fritsch 
mentarą apie Simo Ku
dirkos nuteisimą. Ko
mentaras baigiamas 
šiais žodžiais: "Esame 
įsitikinę, kad mūsų lie
tuvių bičiulių ir visų 
priespaudą kenčiančių 
tautų reikalas nestovi 
blogai, kol tokio formato 
kovotojas kaip Kudirka 
be baimės kelia savo 
balsą — laisvės balsą".

ko

— Pietų Vietnamo pre
zidentas Nguyen Van 
Thieu buvo be opozicijos 
perrinktas. Tvirtinama, 
kad 87,7 nu oš. turėjus ių- 

jų teisę rinkimuose daly
vavo. Savo kandidatūrą 
atsiėmęs viceprezidentas 
Nguyen Cao Ky tvirtina, 
kad rinkimai buvo "aki- 
plėš iška i suklastoti”.

— Sable saloje, apie 
100 mylių nuo Naujosios 
Škotijos krantų, rasta 
narta. Ištekliai dar nepa
tikrinti, bet provincijos 
ir federalinė vyriausybės 
jau susikivirčijo, kam 
toji nafta priklauso.

— Tvirtinama, kad pa
starųjų dviejų metų bėgy
je daugiau kaip tūkstantis 
italų per Kanadą buvo ne
legaliai įvežti į JAV. Tai 
buvęs kanadiškosios ma
fijos nuopelnas.

Malonus Pone Redaktoriau
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Ponui R.E. MAZILIAUSKUI, 
"Nepriklausomos Lietuvos 
Redaktoriui Montrealyje

— Izraelio komunistų 
partijos delegacija, va
dovaujama partijos 
pirm. P. Fainhaus, dvi

Mano nuomone NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS trisdešimt
mečio sukakties atžymėjimas yra itin prasmingas, nes 
tatai sudaro proga pareikšti pagarbą tiems lietuviams, 
kurie savo darbu, prenumeratūra, auka ar kitaip prisidėjo 
prie to, kad sis savaitraštis gyvuotų

Beveik ir sakyt nereikia, kad spausdintas lie
tuviškas žodis išeivijoje turėjo ir tebeturi sprendžia
mosios reikšmės mūsų tautos kelyje į laisvę, nepriklau
somybę.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas

psi. 5

Tokia reta proga kaip si, mes juk pagerbiame 
ne tik Savaitraštį Jubilijatą, bet kartu iškeliame ir 
aplamai lietuviškojo laikraščio svarbą bei nusilenkiam 
visiem laikraštininkam, kurie, kaip žinom, nuo ’’Aušros" 
- "Varpo" dienų ligi nepriklausomybės atstatymo atliko 
milžinišką darbą lietuvių tautai. Tai jie, kaip spaudos 
žmonės vadovavo andai visai mus kultūrinei, visuomeninei 
ir politinei veiklai.

Tik prisiminkim tai* kad iš dvidešimt rinktinių 
vyrų, pasirasiusių Vasario Šešioliktosios aktą, aštuo
niolika buvo arba redaktoriai arba uolūs ju bendradarbiai. 
Na, ir visi trys nepriklausomos Lietuvos prezidentai 
buvo spaudos žmones bei laikraštininkai.

Tad nuoširdžiai sveikinu NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
steigėjus, Tamstą, Pone Vyr. Redaktoriau, buv. redakto
rius, bendradarbius, visą administracinę ir technikinę 
Įgulą, linkėdamas visiem sėkmės tobulinant šį kultūros 
švyturį: ir teguodžia jisai lietuvį džiaugsmo ir liū
desio dienomis ir tešviečia janrkjųLią į gražesnį rytojų

— JAV prez. Ni.ksonas 
pradėjo vykdyti tolimes-' 
nes priemones, kad iki 
1973 m. pragyvenimo 
kaštai nepakiltų daugiau 
kaip 3 nuoš. Naujieji mo
kesčių įstatymai gali ne
palankiai paliesti vieno 
milijardo dol. vertės Ka
nados eksportą į JAV. 
Griežta "America first" 
Niksono politika Otavos 
vyriausybę paskatino 
persvarstyti abiejų kraš
tų santykius iš pagrindų.

— JAV imigracijos pa
reigūnai deportavo kana
diečius J. Friesen ir T. 
Sophonow į Kanadą, iš 
Br. Kolumbijos kilę de
portuotieji buvo nacių 
partijos nariai.

savaites viešėjo Sovietų 
S-goje, buvojo Maskvoje, 
Leningrade, Volgograde.

— Popiežius Romoje 
vykstantį pasaulinį vys- . 
kapų sinodą įspėjo prieš 
’’radikalius pakeitimus” 
ir iškėlė Bažnyčios ’’at
sargų konservatyvumą”. 
Sinodas nutarė nekeisti 
kunigų celibato. Sault Ste. 
Marie vyskupas A. Car
ter, kalbėdamas Kanados 
hierarchijos vardu, kri
tikavo sinodo griežtą lai
kyseną dėl celibato, ku
ris gali "sunaikinti pačią 
kunigystės esmę".

— Trys Amerikos neg
rai kunigai Vatikane rei
kalauja atskiros Bažny
čios JAV negrams, negro 
arkivyskupo, kuris pa
keistų pasitraukiantį 
kard. P. L. O’Boyle New 
Orleane.
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Kauae, Lietuvių g-vėj 
Nr. 10, Lietuvos teisėjas 
Simonas Žilinskas turėjo 
nuosavą, dviejų aukštų, 
mūrinį namą, kuriame 
gyveno su savo žmona 
Natalija Žilinskiene. 1940 
m. bolševikams okupavus 
Lietuvą, teisėjas Žilins
kas su žmona buvo iš
tremti į Sibirą.

Prieš ištrėmimą Ži
linskas pasikvietė savo 
pažįstamą advokatą Vilių 
Burkevičių apsigyventi jo 
namuose, antrame aukš
te, ir prašė prižiūrėti 
namą. Burkevičius pa
siūlymą mielai priėmė ir 
su savo didžiule moksline 
biblioteka persikėlė į 
erdvų Žilinskų butą gy
venti. V. Burkevičiaus 
biblioteka buvo viena di
džiausių mokslinių bib
liotekų Lietuvoje. Jisai 
mielai leisdavo ja naudo
tis studentams, profeso
riams, mokslininkams. 
Lietuvos nepriklausomy
bės laikais V. Burkevi- 
čius buvo Knygos mylėto
jų draugijos narys. Jis 
parašė keletą mokslinių 
darbų, padėdavo jauniems 
talentingiems žmonėms 
pasiekti aukštąjį mokslą. 
Gyveno vienišas, buvo 
užimtas tik mokslu, kny
gomis ir savo profesija.

Išvežus Žilinskus, bol
ševikai nacionalizavo na
mą. Bet adv. V. Burke- 
vičiui leido toliau jame 
gyventi.

Po kelių metų Natalija 
Žilinskienė grįžo iš Sibi
ro į Kauną be vyro, nes 

V. BURKEVIČIAUS KAMBARYS PO JO MIRTIES

Žilinskas mirė tremtyje. 
Žilinskienė apsigyveno 
savo -namuose, kur pa
vargusi ir iškankinta ti
kėjosi pasilsėti, ypač, 
kad jos nacionalizuotas 
namas buvo jai adminis
tracine tvarka su gydyto
jo Makausko pagalba 
keistu būdu sugrąžintas.

Makauskų šeima susi
dėjo iš gydytojų: gyd. 
Antano Makausko, jo 
žmonos Elenos, einan
čios vyr. gydytojos pa
reigas tuberkul. sanato
rijoje, jų dukters Živilės 
Čepulienės — genekolo- 
gės, pastarosios vyro 
Aloyzo Čepulio, dirban
čio asistentu infekcijos 
ligų katedroj Kauno me
dicinos institute. Ma
kauskai buvo iš seniau 
pažįstami su Žilinskais.

Gyd. A. Makauskas 
nuolat ją baugino ir aiš
kino, kad jai būtų saugiau 
gyventi, jeigu jos namas 
būtų perrašytas jo, Ma
kausko, vardu, nes na
mas būk tai buvo jai grą
žintas neteisėtai. Ma
kausko įbauginta ir pri
kalbinta, Žilinskienė su
tiko Kauno notarinėje 
kontoroje sudaryti fikty
vią pirkimo ir pardavimo 
sutartį, pagal kurią Ži
linskienė neva pardavė 
gyd. Makauskui namą už 
55.000 rublių (senais

Makauskui tapus namų 
"savininku”, Žilinskienė 
buvo priversta persi
kraustyti į negyvenamą 
patalpą prie laiptų. Ma
kauskas, matyt, bijoda-

< mas, kad Žilinskienė 
kam nors nepasiskųstų 
dėl fiktyvaus pardavimo, 
pradėjo ją kalbinti išva
žiuoti į Argentiną pas 
seserį. Jis jai net išrū
pino reikalingus doku
mentus kelionei. Tokiu 
būdu Žilinskienė apleido 
savo namus ir Lietuvą.

Jai išvažiavus į Argen
tiną, A. Makauskas jau
tėsi tikras Žilinskų namų 
savininkas. Tik jį varžė 
nuo seniau gyvenantieji 
šitame name advokatas 
Vilius Burkevičius ir in
validas Juozas Krikščiū
nas su žmona.

Pirmiausia jis parei
kalavo, kad adv. Burke
vičius paliuosuotų antrąjį 
aukštą ir persikeltų gy
venti į du mažesnius 
kambarius, pirmame

DR.V. ALSEIKIENĖ
TAURIOS GYDYTOJOS IR VISUOMENININKES NETEKUS

Veronika Janulaitytė- 
Alseikienė, prieškari
niais metais plačiai ži
noma akių gydytoja Vil
niuje ir Kaune, dvejus 
metus atkakliai kovojusi 
su liga, mirė Kaune rug
sėjo 26 d. Palaidota rug
sėjo 28 d. Petrašiūnių 
kapinėse.

Dr. V. Janutaitytė-Al- 
seikienė buvo gimusi 
1883 m. gegužės 18 d. ži
nomoje Janulaičių šei
moje, Malavėnų kaime, 
netoli Šiaulių. Gimus 
tryliktajam iš eilės vai
kui, mirus Veronikos tė
vui, liko našlė su devy
niais vaikais (dar keturi 
mirė pačioje vaikystėje). 
Šioje šeimoje iš vaikų 
žymiausi buvo — teisi
ninkas, istorikas prof. 
Augustinas Janulaitis 
(miręs Kaune 1950 m.) 
ir kanauninkas Pranciš
kus, ilgametis Betygalos 
klebonas (sovietų išvež
tas į Sibirą, vėliau grį
žęs Lietuvon ir miręs 
1952 m.), o iš seserų — 
šalia dabar mirusios 
Veronikos, jos sesuo Ju
lija, gimusi 1880 m., 
tebegyvenanti Kaune, 
buv. dantų gydytoja, ra
šytojo J. Biliūno, vėliau 
St. Matjošaičio našlė.

Janulaičių motina ne
norėjo dukterų leisti į 
mokslus, esą, juk jūs ne
būsit kunigais... Tačiau 

aukšte, kuriuose Burke
vičiaus didelė biblioteka 
negalėjo sutilpti. Nepadė
jo advokato aiškinimai ir 
prašymai palikti jį antra
me aukšte, ypač kad Ma
kauskų šeima turėjo pa
kankamai gyvenamo plo
to. Makauskas be pasi
gailėjimo pats išmetė di
desnę knygų dalį į malki
nę, kur knygos nuo drėg
mės sugedo.

Su kitu nuomininku, 87 
metų amžiaus invalidu 
Krikščiūnu ir jo senute 
žmona, Makauskas su 
žento ir dukters pagalba 
taip pat susitvarkė. Jau
nieji Čepuliai įsibrovė į 
vieną iš dviejų senukų 
kambarių, rankšluosčiu 
surišo senuką, uždėdami 
jam ant galvos priegalvį, 
ir kartu su senute įstūmė 
į kitą jų kambarį su visa 

abi seserys, Veronika ir 
Julija, veržėsi į mokslą.

Veronika, busimoji 
akių gydytoja, mokėsi 
Šiauliuose. Jos ir brolio 
Augustino butas anuomet 
buvo virtęs lietuviškos 
veiklos centru. Pas juos 
lankėsi Višinskis, Siru
tis, Venslauskis ir kiti. 
Ateidavo draudžiamoji 
spauda, buvo ir šapiro- 
grafas. Brolis Augusti
nas nakties metu spaus
dindavo raštus prieš caro 
valdžią, o abi seserys, 
Veronika ir Julija, juos 
platindavo.

Veroniką dėl to pašali
nus iš gimnazijos Šiau
liuose, ji mokėsi priva
čiai ir 1903 m. baigė 
Mintaujos gimnaziją. Pa
siskolinusi iš brolio Juo
zo (būsimo klebono Nėr 
makščiųose) 200 rublių, 
išvyko į Šveicariją, Ber
ną, studijuoti medicinos. 
Pradžia buvo sunki. Ten 
Veronika prisidėdavo 
prie lietuviškos spaudos 
platinimo, kurią gaudavo 
iš Tilžės.

Vieną semestrą studi
javo Vienoje. Įsikūrusi 
Berlyne, ten labai daug 
dirbo. Domėjosi moterų, 
jų lygybės klausimais. 
Berlyne dalyvavo Lietu
vių draugijos veikloje, 
dalyvavo Vydūno rengia
muose vaidinimuose.

Artėjant 1905 m. re

senukų manta.
Po tokio barbariško Ir 

neteisėto iškraustymo, 
invalidasiškėlė liaudies 
teisme Čepuliams bylą, 
Čepulis ’’panaudojo visas 
priemones”, kad Krikš
čiūnas nuo savo ieškinio 
atsisakytų.

Gydytojų šeimai vis 
dar kliudė 86 metų am
žiaus advokatas Vilius 
Burkevičius, sunkus ligo- > 
n is. Jie žinojo, kad Bur
kevičiaus sveikatos sto
vis buvo labai rimtas. 
Jis buvo reikalingas 
priežiūros, nes turėjo 
sunkią širdies infarktą, 
turėjo dvi rimtas opera
cijas, nevaldė dešinės 
rankos, negalėjo apleisti 
lovos. Todėl tikėjosi, kad 
mažuose kambariuo
se Makauskas paliks jį 
ramybėje. bus daugiau 

voliucijai, Veronika su 
broliu Augustinu grįžo į 
Lietuvon. Apsirūpino vo
kiškais pasais, Tilžėje 
gavo nemažą kiekį drau
džiamos literatūros bei 
dėžę su revolveriais. Ve
ronika Lietuvoje ir toliau 
platino atsišaukimus 
prieš caro valdžią.

Grįžusi į Berlyną, Ve
ronika Janulaitytė vėl 
studijavo uiiversitete, 
daug dirbo ir jau 7 se
mestre pradėjo domėtis 
akių ligomis? Daktaro 
laipsniui įgyti pasirinko 
sunkią temą apie tracho
mą. Daug dirbo laborato
rijoje, ieškodama tos li
gos sukėlėjo. 1908 m. 
būdama 27 m. amžiaus, 
išlaikė egzaminus Berly- 
no universitete, viešai 
apgynė disertaciją di
džiojoje salėje ir gavo 
med. dr. laipsnį cum 
Įaudė, su pagyrimu. Ve
ronika Janulaitytė anuo
met buvo viena iš negau
sių lietuvaičių, gavusių 
mokslo laipsnį užsienio 
universitete.

Rusijoje negaliojus už
sienio mokyklų diplo
mams, Petrapily • ji iš 
naujo išlaikė visus egza
minus.

Med. dr. V. Janulai
tytė 1909 m. vyko į Vil
nių, dalyvavo Lietuvių 
mokslo draugijos suva
žiavime, ten susipažino

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VERONIKA JANULAITYTĘ ALSEIKIENĖ

su savo busimuoju vyru 
medicinos stud. Danie
lium Alseika. Šis, studi
javęs Dorpate, Estijoje, 
pakvietė ten vykti ir 
dirbti akių klinikoje. Ve
ronika Dorpate buvo lie
tuvių iškilmingai sutikta, 
kaip lietuvaitė, užsieny 
baigusi aukštuosius 
mokslus. Netrukus ji bu
vo pakviesta vykti į Sim- 
birską, ten gydyti ketu
rių gubernijų ligonių. 
Teko per vieną dieną at
likti iki 20 kataraktos ir 
kt. akies operacijų. Po 
to vyko į Tūlą, kur tuo 
metu siautė šiltinė. Jau 
anuomet pasižymėjo gera 
operacijų technika.

Susitaupiusi pinigų, 
dr. Veronika vėl vyko 
specializuotis į Berlyną. 
Nors jai buvo pasiūlyta 
likti dirbti Berlyno kli
nikose, ji veržėsi Lietu
von. Įsigijusi reikalingų 
instrumentų, grįžo Lie
tuvon ir 1910 m. apsigy
veno Ukmergėje. Čia iš
tekėjo už Danieliaus Al
seikos — abu Ukmergėje 
ar už jos vertėsi gydyto
jų praktika.

1913 m. Veronika išvy
ko į Austriją, Vieną, 
kur tuo metu jos vyras 
specializavosi ausų ir 
gerklės srityje. 1914 m. 
prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui ir vyrą 
pašaukus į rytų frontą, su 

sūnum išvyko į Vilnių. 
Gavo darbo klinikose, ta
čiau, frontui artėjant, 
1916 m. su sūnum išvyko 
į Voronežą, kur buvo ne
mažai lietuvių ir lietuvių 
gimnazija.

Dr. V. Alseikienė Vo
roneže dirbo lietuvių pa
bėgėlių komitete kaip gy
dytoja. Čia gyveno su se
serim Julija. Radusi 
skelbimą, kad reikalinga 
gydytoja akims gydyti, 
išvyko į Minską. Tuo me
tu Minsko lietuvių pabė
gėlių buvo daug, jų skai
čius galėjo siekti 15.000. 
Nors ir labai sunkiose 
sąlygose (nuolatiniai 
bombardavimai) dr. Al
seikienė Minske dirbo 
lietuvių pabėgėlių tarpe, 
įsteigė pabėgėliams 25 
lovų ligoninę, organizavo 
koncertus, rinkliavas 
gatvėse ir pati dirbo be 
jokio atlyginimo. Dėjo di
deles pastangas iš sandė
lių gauti rūbus pabėgė
liams.

1918 m. atkūrus nepri
klausomą Lietuvą, kilo 
sumanymas Minske vei
kiančią ligoninę su visu 
turtu perkelti į Vilnių, 
perduoti Raudonajam 
Kryžiui ar universitetui. 
Dėl to 1918 m. balandžio 
7 d. Minske įvyko stei
giamasis Lietuvių sanita
rinės pagalbos draugijos 
susirinkimas.

Draugija galėjo steigti 
ligonines, ambulatorijas, 
vaistines, prieglaudas, 
leisti medicinos ir kt. 
raštus ir 1.1. Penkių as
menų išrinktai valdybai 
vadovavo dr. Veronikos 
vyras dr. Danielius Al
seika. Tuo metu iš Mins- 
jo Lietuvon pajudėjo 
tūkstančiai lietuvių pabė
gėlių. Daugiausia dr. Al- 
seikieaės pastangomis iš 
vokiečių buvo gauta 17 
vagonų, visas draugijos 
ir ligoninės turtas buvo 
sukrautas ir išvežtas į 
Vilnių.

Čia buvo išnuomoti na
mai, Vilniaus gt. 24 nr. 
(dabar Liudos Giros gt.) 
ir suorganizuota ligoninė 
bei ambulatorija.

Pirmieji žingsniai buvo 
labai sunkūs. Tebuvo vos 
penki gydytojai: be abiejų 
Alseikų, dar VI. Kai
riūkštis, Paškevičius ir 
A. Hagentornas. 1923 
metais ligoninė turėjo jau 
14 gydytojų. Klinika-ligo- 
ninė greitai išgarsėjo vi
same krašte ir pergyveno 
rusų ir lenkų okupacijas.

Minėta draugija buvo 
grynai visuomeninio po
būdžio. Geri specialistai, 
vadovavę ligoninei, ją iš
laikė beveik 21 metus. 
Ligoninei vadovaujant dr. 
D. Alseikai (ligi jo mir
ties 1936 m.), per išti
sus 18 metų visa atsako
mybė atitekdavo pirmoje 
eilėje jam su žmona. 
Nors lenkų okupacinė 
valdžia 1922 m. buvo įre
gistravusi draugijos įs
tatus, tačiau jos veikėjai 
patyrė lenkų persekioji
mus. 1924 m. buvo tarta
si dėl klinikos perkėlimo 
į Kauną, tačiau dr. Al
seikienė pirmoji protes
tavo: ’’kol Vilnius nebus 
lietuvių rankose, ligoni
nė turi likti”.

Draugija yra teikusi į- 
vairią pagalbą lietu
viams. Pirmajam karui 
pasibaigus, Vilniuje buvo 
suorganizuota 12 našlai
čių namų — V. Alseikie
nė juose gydė našlaičius 
— tai buvo savanoriškas, 
neatlyginamas darbas. 
Be to,' ji pokariniais me
tais buvo įsteigusi mer
gaitėms siuvimo, mezgi
mo, audimo kursus. Ji 
dirbo ir lietuvių švietimo 
’’Ryto" ir "Kultūros ’’ 
draugijose.

1931 m. rugpiūčio mėn. 
dr. V. Alseikienė su vai-

Montrealio
Gintaro ansamblis yra 

pats svarbiausias ir ži
nomiausias Montrealio 
lietuvių representantas. 
Ir kur jis nėra buvęs: 
Vašingtone, Bostone, 
Hartforde, Roohestery, 
Londone, Hamiltone, To
ronte, Winnipege, Ed- 
montone, Vancouvery — 
vis tai Gintaro aplanky
tos vietos.

Nepavaduojami jie ir 
pačiame Montrealyje. 
Man and H is World paro
da, Fine Arts muziejus, 
Vasario 16 dienos minė
jimai, įvairūs Moatrea- 
lio organizacijų pobūviai 
— vis tai progos, kurio
mis Gintaras yra pasiro
dęs. Be Gintaro Mont- 

■ realis būtų ir tylesnis ir 
liūdnesnis ir mažiau ži
nomas kitoms lietuvių 
kolonijoms.

Dar didesnė Gintaro 
reikšmė Montrealio lie
tuvių kolonijos ateičiai. 
Nė vienos Montrealio 
lietuvių jaunimo organi
zacijos nariai nėra taip 
glaudžiai susigyvenę 
tarpusavy ir taip tamp
riai suaugę su lietuviška 
muzika, daina ir šokiu, 
kaip gintariečiai. Sunku 

kais persikėlė į Kauną 
(vyras mirė 1936 m. Vil
niuje). Iš Liet, sanit. pa
galbos d-jos narių, 1939 
m. likvidavus ligoninę, 
gyvas beliko ilgametis 
valdybos narys Antanas 
Krutulys (gyvena ties 
Vilniumi).

Dr. V. Alseikienei pir
mieji metai Kaune nebuvo 
lengvi. Ji dirbo ligonių 
kasoje ir vertėsi privačia 
akių gydytojos praktika.

r

Kauno miesto Ligonių ka
soje dirbo ligi 1943 m.

1944 metais pasiryžusi 
likti Lietuvoje, netekus i- 
palaidojusi kelis brolius 
Janulaičius, dvejus metus 
kovojusi su mirtimi, dr. 
Veronika Alseikienė rug
sėjo 26 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Lietuvoje, 
Kaune, liko jos sesuo, 92 
m. amžiaus sulaukusi 
Julija Biliūnienė-Matjo- 
šaitienė, New Yorke jos 
gedi sūnus Vytautas, 
žurnalistas ir Eltos In
formacijų redaktorius, o 
Los Angeles, Kaliforni
joje — duktė Matija-Bi- 
rutė, žinoma mokslininkė 
-archeologė.

Gintaras”
patikėti, kad kurie nors 
Gintaro dalyviai, kad ir 
apleidę jo eiles, taptų 
abejingais lietuviškiems 
reikalams arba kad jie 
užmirštų lietuvišką žodį 
ir dainą. Laiko perspek
tyvoje šis Gintaro įnašas 
gali būti dar svarbesnis 
už šiandieninį, besireiš
kiantį Montrealio lietuvių 
reprezentacija ir gražiu 
mūsų pobūvių programos 
užpildymu.

Gintaras daug • davė 
Montrealio lietuviams, 
nieko iš jų neprašyda
mas. Lėšas visoms savo 
kelionėms Gintaras susi
organizavo iš savo narių 
mokesčių ir iš koncertų. 
Užtai Montrealio lietuvių 
padėka priklauso nenuils
tamiems Gintaro vado
vams Zigmui Lapinui, 
Hilda i Lapinienei, Inai 
K' ^ienei ir Rimui Lapi- 
n. , kurie be jokio atly
ginimo sezono metu daž
nai net po du vakarus į 
savaitę paaukojo Ginta- 
r ui. Čia jau nebeužtenka 
vien mėgti lietuvišką dai
ną ir šokį. Tam reikia 
turėti gilų tautinės atsa
komybės pajautimą ir iš
tvermę tai savanoriškai 
užsidėtai pareigai atlikti. 
Techniškąją visų išvykų 
dalį sėkmingai vykdė 
energingas Gintaro tėvų 
komitetas, vadovaujamas 
pirm. dr. P. Lukoševi
čiaus. Vertais talkinin
kais komitete šiais me
tais yra Povilas Povilai
tis, Marija Žižienė, Ri
mas Lapinas ir Petras 
Brikis.

Neseniai Gintaras į- 
vykdė pačias didžiausias 
savo gastroles: aplankė 
Vancouverį, Edmontoną 
ir Winnipegą. Tai savo 
kelionei finansuoti Ginta
ras gavo iš federalinės 
valdžios 5.000 dol. pa
ramos. Nemažai sudėjo 
gintariečių tėvai ir kon
certų dalyviai aplankyto
se vietose, Tačiau kelio
nės išlaidų subalansavi
mui vistiek pritrūko apie 
pustrečio tūkstančio dol. 
Šitai trūkstamai sumai 
padengti Gintaras organi
zuoja didelę loteriją. Ją 
sudaro piniginės dovanos 
ir lietuvių menininkų pa
dovanoti dailės kūriniai.

Loterijų pas mus ne
trūksta. Jas rengia be- 

(keliama į 8 psl.)
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JUOCEVICIUS- ŠOCIKO ĮPĖDINIS
...1971 metų birželio devxniollk 

tos ‘lakaras Madrido „Palasio de 
deportes". Didžiulis dengtas dvira
čių trekas, Į kurį sutilpo 14 tūks
tančių sporto mėgėjų, gaudžia Ivg 
sukiršintų bičių avilys.

lą aukšta, Ilgaranki tarvbinį bok
sininką žiūrovai Įsidėmėjo jau po 
pirmos kovos vaikinas nepapras
tai keistu pavarde (liežuvi galima 
nusilaužti I-u-o-ts-e-v-l-č-i-u-s)
ispanui A arimai užkūrė tokia pil
ti!

Taigi antrojo vidutinio svorio fi
nalas: lietuvis Juozas Juocevičius 
rumunas Mekas Neslakas, šaltkal
vis iš Bukarešto, pakeliui į finalu 
„nukirtęs" 
šininkus.

Algirdas 
kundantas,

dešinės smugiu tris prie

Šocikas, treneris ir se- 
Juocevlčlų Įspėjo:

Laikykis distancijos, jokiu bo
du nesileisk Į artimų kovų. Matei, 
kuo ji baigėsi Vlrtonenui...

Suomį Virtonenų rumunas nokau
tavo pirmame raunde.

Ne, nepavyko Nestakul pasinau
doti grėsmingu ginklu. Nors kova 
buvo labai sunki, Juozas sugebėjo 
įgyvendinti savo planų, ir pats du 
kartus patiesė savo varžovų ant 
grindų. Tiesa, Nestakas irgi neliko 
skolingas, bet čempiono titulo liki
mas buvo nulemtas: lietuvis ringe 
buvo ir greitesnis, ir tikslesnis.

Devintų kartų Europos čempio
natų istorijoje teisėjas po finalinės 
kovos pakėlė Lietuvos bokso mo
kyklos atstovo rankų. Du kartus 
(1953 ir 1955 m.) tai buvo Algirdo 
Šociko ranka, po tris Europos čem
piono medalius parsivežė Ričardas 
Tamulis (1961, 1963 Ir 1965 m.) ir 
Danas Pozniakas (1965, 1967 Ir 

,1969 m.). Tačiau tik Algirdui Šo
cikui pavyko laimėti čempiono ti
tulų Iš karto, pirmusyk startuojant 
kontinento pirmenybėse. Ir J. Juo- 
cevlčiui, Algirdo Šociko mokiniui ir 
sportinės šlovės Įpėdiniui.

JUOZAS JUOCEVIČIUS SU GARSIUOJU JOE LOUIS

ma,

Labai retai tėtis, o dar rečiau 
mama, išgirdę kategoriškų sūnaus 
paielšklmą, kad jis norįs būti bok
sininku, Iš karto sutinka ir lieka 
patenkinti, 
virkščiai -

Dažniau pasitaiko at- 
mamytė, Įslvalz.duoda-

kalp jos mylimų vaikelį dau- 
kumščtals kažkokie svetimi pa

augliai jo tu negalėsi nei jų Išbar
ti, nei pasakyti mokytojai ar tė
vams, kad nubaustų), sukelia tikrą 
„namų karų". Kartais laimi akla 
motinos meilė, kartais — sūnaus 
užsispyrimas. Juocevlčlų Juozuko 
tėvai, tylios Prienų Komunarų gat
vės nedideliame 
gausią šeimynų 
keturis sūnūs), 
entuziazmo, bet

— Esi nebe 
tėvas. — Tik, žiūrėk, kad mokslai 
nenukentėtų. Ir gavęs lupti — ne
verk...

Tada Juozukui ėjo šešiolikti, jis 
mokėsi Vilniaus geležinkelių trans
porto technikumo trečiame kurse ir 
jau du mėnesius lankė bokso pra-

namelyje Išauginę 
Ivleną dukterį ir 

neparodė didelio 
ir labai nedraudė: 
mažas, — pasakė

Montrealio gintariečiai

Gintaro loteriją 
iš jų tarpo iš- 

Tatai nėra eilinė 
baliaus pelnui

ATKELTA iŠ 
veik visos organizacijos. 
Tačiau 
reikėtų 
skirti, 
loterija
padidinti ar kurioms nors 
organizacinėms išlai
doms padengti. Ji skirta 
jaunimo lietuviškos misi-
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ralinė valdžia, tai tuo la
biau ją turėtume paremti 
mes, montreallečial.

Gintaro loterijos min
tis kilo pačių Gintaro 
jaunųjų dalyvių tarpe. Jie 
patys ją ir vykdo. Šio ru
dens
mos

ir ateinančios žie- 
metu gintariečiai

tiktai todėl, kad galėtų sumalti į 
dulkes savo entuziastišką bičiuli ir 
dai kartą įrodvll, jog nėra nieko 
gražesnio, kaip stalo tenisas. Eal bu 
vi. 1'163 metų pavasaii () po dvie|u 
dienų juodu sėdėjo ,/.ilgino s(<i 
diono tribūnoje, žiurėjo, kaip diib.i 
Algimanto Patamsio paauglių gi li
pė, ir pašnibždomis t,nėši, kaip ( i<i 
geriau užkalbinus fieneii ii rasi 
prašius, k<id priimtų lienii uo!i>...

Sakoma. Kad i spinta veiki daug 
kelių ir Išsliinkti tikiaji nėra leag 
va. Kiekviemis sveikas žmogių gali 
pasiekti dideles ankšluimis, tik ie: 
ki.i, kad pasirinktoji spoito šaka 
atitiktų jo lizines n dvasines ^<i 
v v bes. A i,i lokių „laimės vaiku" 
kurie savo kelią siu.ind.i iš kaito.

daugumai tenk.i geiokai paktai 
ioti. Juozas Juocevičius, šauliu

terminais kalbant, i obuolį p.it.iikė 
antru šuviu... Busimojo Juocevi- 
čiaus boksiniiiko „karjera" kini 
laika buvo pakibusi <ią| plauko

Algis Patamsis pi itvi ilsia aki 
ml nužvelgč* priešais stovinti v.riki 
na. l.unsiis pi,nikai tvaikingat su 
šukuoti, liesas, nervingas, švelniu 
i’imižu veidas, t,imsiu Idakst ienų 
paslėptas įdėmus jūoclų akiu žvilgs 
nis. Rankos ilgos, plonos, u visa pa
auglio 
a i s k la i 
dailus 
tinka

ligura kampuota, kaulinga, 
stokojanti raumenų. „Išaugs 
vvias, bet boksui vaigu ai 

T rapus. Su tokiais v ienas 
", palminė henri Is.

tau melu: paklausėis iek

svorio Muhamedo Alio pasakymą, 
kad „boksininkas kovodamas turi 
skrajoti kaip peteliškė ir gelti kaip 
bitė". įvairiuose lininiuose jam 
atitekdavo tec hnlšklausio sportinin
ko pi ižai.

ridėjusį pūva-ui mes si (tepime 
vienintelės soios tuščiam mm 

J um ev i? iii Imte Kilime u 
apie boksą. Zinoi.a 

v irtuv ėję.

<ini
j.lkl'l iu
tm'kuč i.iv mu'".
Aidima mušėsi

miigut
ifiat51, 
i inge.

kalbėjo Ju<
dešine 

taip it \<-tttė(i^
km kas maloniau

i apgaulingais 
ji atsidengti,

let hluotojas 
patinka, jei 
ini< lalv v a u 

nelikėlu u
il In i liktu-.
Malvt, sukulti savi 

bi aiža padeį" pu mosis tie

i ,| i Ildi'UI iš Vis dėti 
pas Algi Patamsi P.isi/iiitėjo, pusi 
žiūrėjo ii i> >t>» )<H|> mu i

i pogrindi

k.iip
i i<iu
Im n
Aš 
kll šr

imkli laškii' 
dinin'-. Al.m gi

)(■( 11IVI k I 
loos nil

jos į Vakarų Kanadą pa
rėmimui.,

Gintaro gastrolės į Va
karus toli išėjo iš vien 
lietuviškų vietinių koloni
jų ribų. Tie koncertai bu
vo vieši, dalyvaujant tij 
miestų atstovams ir pub
likai. Ekskursiją Van- 
couveryje lydėjo federa
linės valdžios atstovas. 
Gintaro išvyka į Vakarų 
Kanadą buvo graži mūsų 
reprezentacija kaip lietu
vių, taip ir kanadiečių 
tarpe. Jeigu ją rado rei-
kalingu paremti net fede-
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tybas pas sostinės „Žalgirio" drau
gijos trenerį Algimantų Patamsį.

Prienų vidurinės mokvklos septin
tokas Juozas Juocevičius, vyras gal 
volas ir sayaranklškas, savo tolesni 
gv veninio kelia malė tvirtai ir aiš
kiai: jis bus geležinkelininkas, dėvės 
uniformą ir kepurę su snapeliu, be 
to, žais stalo tenisą Lietuvos rinkti
nėje, kaip vyresnysis brolis Algis, 
juo labiau, kad mažąją raketę jau 
neblogai valdė. Todėl, atvykęs i 
\ dnių ir sėkmingai pradėjęs vyk
dyti pirmąja savo didžiojo plano 
dalį (įstojo į technikumą), negai
šo ir su antrąja. Kas tuo metu bu
vo geriausia sostinės stalo teniso 
trenerė? Žinoma, Bionė Balaišienė* 
Tad, ilgai nesvarstęs, pasiprašė pri
imamas i jos grupę... Mokėsi, treni
ravosi, technikumo komandoje dai 
sužaisdavo krepšini ir buvo didžiai 
patenkintas, kaip žmogus, kuriam 
gyvenime viskas sekasi.

Tuo metu Lietuvoje skambėjo bok
sininko Ričaido Tamulio vardas. Jis 
kaip lik 1961 melais pirmą kartą 
tapo Europos čempionu. A ilniuje 
sparčiai kilo busimasis Meksikos 
olimpinių žaidynių nugalėtojas Da
nas Pozniakas. Šimtai lietuves bei 
niukščių svajojo užsimauti bokso 
pirštines. Juozo moksladraugis, taip 
pat Juozas, geras ir ištikimas bičiu
lis, tiesiog „susirgo" boksu, eidavo 
į kiekvienas vaižybas ir Juozui vi 
sas ausis Išūžė, pasakodamas, koks 
tai puikus, v vi iškas, romantiškas 
sportas. Juozas nutarė pakižiurėti 
kažkokias boksininkų varžybas, bet

visus Montrealio lietu
vius aplankys namuose, 
siūlydami savo loterijos 
bilietus. Neišlydėkime tų 
jaunuolių su pamokslais, 
atsikalbinėjimais ar ki
tokiu savo prastos nuo
taikos parodymu, kas 
taip dažnai atsitinka, kai 
tik paliečiama mūsų ki
šenė. Neužmirškime, kad 
Gintaro įnašas į mūsų 
kultūrinį gyvenimą yra 
ne eilinis ir kad jie į 
mus paramos kreipiasi 
tik pirmą kartą.

Pr. Rudinskas

C.relt
J<iu pet senas. . . 

tęs ištįsusi ' 
niuo smūgi, 
ateik rudeni. . .

šfšiolik.i. .
ii, pain i

vaikino veidą, siišvel

p.iinh š
tas stalo tenisas, 
neito atsakymas 
ir, jeigu pavasari Juozas atėjo i sta 
diena daugiau smalsumo vedamas, 
tai po vasaros atostogų jis liepsnų 
pi meile tai nežinomai, paslaptingai 
sporto šaką,!, buvo pasiryžęs iiodvti 
visiems, kad jis irgi gali būti bok 
s in irk e

<imbic ij<i,

Juocevičius, 24 melų, siu 
iš Kauno, vedęs, imis 

, boksuoįa.s: 
(treneris

treneris Algirdas
1971) ir 1971 metų l ai v 

antrojo vidutinio svo- 
1971 metų I tuopos 

I SRS tai plautinės kl«i
šalies olimpinės ko 

Turėjo 124 kovas.

denlas 
185 <m, 
aštuonerius metus 
IsRS nusipelnęs 
So( ikast,
bų Sąjungos 
rio čempionas, 
čempionas, 
sės meistras,
mandos narvs.
laimėjo IKI, turėjo 27 tarptautinius 
susitikimus, pralaimėjo 1 (iš 
tos 
1 d.

žiu millstams, 1971 m. 
duomenys).

<inke-

11 en n nok is. Ik 
ne ųiupr ne 
p,ini<in;au. u-i 
uto mokslei’. i
k.ul.i nebodavau, kįlklokai uwen.ni 
Bet kibau i dalba išsijuosęs 1’. 
(Iv ieju 
„Jeigu 
bus"

HICIlO'lll

il loll II

l’al.ini-is pasakė, 
blip eis, g<>i<ii 

pagi induliu s.iia 
•R imui kloni iv u

nuo kilų! \š |nix ,m p|<<n,i 
C) v .ūkimu gi upt į<‘ I <•< luu

įlįs. . . h visi notr'daio m.ine ^mi»i 
L>o pai Inei m tmėli. A.iikvd.ivo po 
įimta žiaunai \i tik či.i ii nebus 
nuimi technikos piadai: <iš stenųda 
v ausi kirk gulėdamas iš.vengH |ii 
kumščių, nes mano smūgiai dai 
nieko neg,dėjo išgąsdinti. t žt.il 
taip uolia: mokiausi visu konlipiie 
meniu. Ir supialau, kad nugalėti va
lomi ne lik akla jėga. . .

PdsilieniidV's pušantių metų, 
Juocevičius pakviečiamas Į lespub- 
likos jaunių linkline. Jeiev<me pel 
I <u v bu 'sąjungos pirmenvbes miu 
jukas visus stebimi sumania kovos 
taktika, puikia te( hnik<i. 
likametis jaunuolis tampa 
tų šalies jaunių antrojo 
uio svorio (iki b7 kg)
1 <d buvo tokia maloni staigmena.

man lals lai
p t išimo 

turėjau, žinoma, per
il mimuose, bet

\At ii< >n io 
I <165 me 

puss iduti- 
čempionu.

Juoze- 
vičlų. Jis Imponuoja ne Ilk kaip 
sportininkas, bet ir kaip žmogus: 
įdomus pašnekovas, paprastas, labai 
nuoširdus. Apsiskaitęs, mėgsta hu 
merą, žodžio neieško kišenėje. Rin
ge atiodo efektyviai; aukštas, ilgų 
rankų, ne pagal svorį judrus, Juo
zas atitinka žymiojo JAA sunkia

Cm ■ttokdl pažįstu Juozą

Atvirai kalbant, 
kais • nelabai sekdav osi, 
na Juozas, 
galių ii užsieni į'*, 
svarbius susitikimus pialaimėdavau.
Ar aiškia persvara, kaip per 1967 
metu šalies jaunimo pirmenybes h' 
ningt<«li<'< hti (žpukui, ,tt taškais 
kaip po dvejų metų per suaugu 
šiųjų čempionatą Saratove šalies 
čempionui t kratuos atsloy ui Kald
inamu Stokojau palytimo, na ir, 
malvt, (iai buvau nepakankamai Už
sigrūdinęs... 1969 melais persikė
liau gyventi į Kauną, čia toliau te
siu ekonomikos '■tudijas A A t v aka-

MONTREALIO GINTARAS - EDMONTONO SCENOJE P. Vaitkuno nuotr.
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linidiiH* i,ikullet<*. Meine einesi fie 
niiuoti Mglrdus Soc ikas. . .

Aldona alnešč* kava, ir musų po- 
k iltie- IHll i liko

lieiiriis \ltanias Patamsis jau 
kuris laikas nepatenkintas savimi: 
studijos konservatorijoje, vadovau
jamas darbas respublikiniame spot 
to metodikos kabinete, o treniruo 
tėms vis mažiau laiko. Be to, ir 
Juozas išaugo, jau būtina atskleis
ti visas didžiojo ringo paslaptis. O 
kas gi kitas Lietuvoje jas geriau 
gali žinoti, jei ne Algirdas Šocikas, 
du kaltus Europos čempionas, Rl 
čardo Tamulio, Mgio Zur/os, \v 
tauto Bingelio treneris? Ii 1969 me
tais A. Patamsis kreipėsi i A. Šoci
ke!, prasėdamas toliau globoti savo 

mokini. |B"je. pas socika (laitu 
iH'llll UO),|s| |U'| Ills .1 ii<>( ev i? led 
hioz.is, Masis, Jomis l'astaiieįi 
du d\sunkai. Iiejais metelis jau 
nesni už vviesniji hioli. Spec ialislii 
niio!iti>n<-. |i“ pei sp.'klv s us hoksi 
įlinkai.t Pi,įsideda naujas etapas 
>poi Ii muko hiogi ai i įop-.

\.nij<isis tumelis, jau m- s\ki 
mate. Juo (•sičiu vai/sbose, getai 
žinojo pi pliusus it minusus, (.etai, 
kad ji- s ikiti-. žaibiškai icaguoja. 
neblogai oi >eu i u o i ,ist sudėtingose 
linge šiitu e i |ose. moka kovoti žai 
dsitmill sld u'iii lai.’ail tie klikai 
kad i Ims o s ei Im.im i' \ nm • ..želi 
<|s liišl. utii.is pi,,em.i Jn-s.i it ..žai 
dslimis boksas pas mus ptigipi 
kaip alas\aias pi p-š šaukštu „p* 
gus' tiuk'.i kinis csi.iso šalies im 
giiose iki \. ''o. ikoi. I .n plautinėje 
Hienoje dabai o,dm:.i tikėtis sek 
mės tik (alfa jei.t'l tu ik s| n ill kels ša 
iia puikios te< blukus S l .1 gėlėli U 
/išk.ii p,u uosi..s, tuii stipiu smūgi 

(t jėgos i m >< e s i? u i . i i šk ia i siu
kopi \ntio|o s i liilinii' s\ m i<> s s 
im galingi, iii lengsais stungiais 
nesu'ta hd s si. Pile's p-ga leikhi pa 
sl.dvli pga. Be to, Itio/as boksuo 
j.i'i inkštai leiiksd. imas galsa, to 
del ne s isn't i kosos in iišalsįe su 
geba tiksliai pndengil j.iuliias 
sitinomi vielas u nofikel.d ptalai 
nu luiedanias didžiule tašku pel 
ssaia. I Boksui inkai juokauja, jog, 
getai palaikius, it aikli galima no 
kauluoti aiba pasiusti t nokd.įtina.| 
Žodžiu, ii liūnelis, u p. auklėtinis 
liniteii kibo i dalba. (..Vaikinas 
šaunus. sako apie ji s<>< ikas, 
suplauti, ko iš jo noii Irenens, ir 
Ii enii uojeisi daug ii uoliai, geiai 
sugelia gied.ii viską suvokti. Su juo 
malonu diiblT.I

\lrodo, viskas klostosi sekiniu 
ged. ir st.liga 1970 melų piadžio 
|e didžiulė nesėkmė.

...Į š,įlies pioiseijungti bokso pit 
mcnvlies Dnepi opet i ov ske Juozas 
alsvko. jau turėdamas šių varžvbų 
(empiono titulą, iškovota praėji! 
siais meblis. Ii i lingei pirmai ko 
vai išėjo, čempioniškai pasitikėt!.! 
.neis savimi, juo labiau, kad varžo 
vas Miionas Kiochmalms iš t k 
i.uitos gerai pažįstamas, boksi
ninkas galingas, liet neiangus. \idl 
gongas. „Žaisti bus nesunku", 
nusprendė Juozas. Daugiau apie 
nieką pagalvoti nesuspėjo, pasijuto 
besėdįs ant gi indų: Kroc hm.ilnls, 
pasinaudodamas varžovei nerlipes- 

i- tinginiui, staigiu smūgiu pasiekė jo 
smukia. Picilaimėlei aiškia peisva 
I ei. .

lai buvo paskutinis Juozo Jilo- 
cevičiaus pralaimėjimas. Vėliau se
kt* livs įspūdingos peigalės \ okie 
lijos I ederac ineje Respublikoje ir 
ti iumtališkos kovos lapkričio mėne
si K.iuno sporto halėje, km jis .it 
sirev anšav o M. Kroc hm.ilniui, įvei 
nė Europos čempionei maskvietį 
\. I.irasenkov<1 ir pirma kaitei ta 
po Feirvbų Sąjungos pirmenybių 
aukso medalio savininku.' Juozui 
buvo Įteiktas prizas už geriausių 
technikei. (Siame čempionate pui 
kiai pasirodė ir kiti Lietuvos boksi
ninkai: Algis ■ Zurza, kaip ir J. Juo- 
cevlčius, buvo pirmas, P. Jusaitis 
apdovanotas bronzos medaliu, o 
respublikos rinktinė užėmė aukštų 
ketvirta vieta.)

. .J uoi ev Ičius stovėjo ringo 
kampe ir visiškai nesiklausė, ką jam 
sako /Algirdas 'Šoc ikas. O pasiklau
syti vertėjo; tuoj turi pasirodyti 
negras L. V oi Idas, geriausias ame- 
rikie/iij antrojo vidutinio svorio

1971.X. 13

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS PROBLEMOS

Slenkant mokytojų stu
dijoms į galą, buvo įdo
mus simpoziumas, kur, 
pedagogui’ A. Rinkimui 
moderuojant, penki refe
rentai pabandė aptarti 
tokius klausimus: 1. Kiek 
šeima atlieka savo pa
reigas lietuvybės išlai- 
kime? 2. Kiek daug pa
reigos šeima turi lietu
viškai mokyklai? 3. Kiek 
šeima gauna paramos iš 
parapijos ir bendruome
nės? 4. Mišrių šeimų 
problema.

Pirmasis referentas 
prof. A„ Klimas mano, 
kad mokytojai savo pa
reigą atlieka, tik nežinia 
ar šeima tai gali padary
ti, o jei ir atlieka, tai 
gal tik vidutiniškai. Kad 
geriau sektųsi, šeimai 
reiktų lietuvių kl. vado-

hoksininkav lac'lau pei daug jau 
Viskas neijll flslil, II Juozus, išputos 
akis, d.iiiė'i aplinkui.

Ringas buvo p.istalv t<is puošniau 
siu I <is \ eg įso viešbučio „( ezei 
Palas" kone eitų salės „( irc ils Mak 
simus" viduivįe. \ėia tiibnnų, ap
linkui piic* staliuku sėdi solidus po
liai ii puošnios damos, gurkšnoja, 
kaip padoriame icstoiane, ir pro li
gai ų ir * c igi i e? i u durnus pi isimei k v 
.ipžiui ine ja ringe -tovinlį boksiniu 
ka. t.Ilsi SV aistv ci.iini. kiek jis galėtu 
kainuoti . . Publika k v ic'tinė, nes 
oi g.miz-iloi lain*, tupintis pelnu ne 
teikia: lelrv izij* s kompanijos už 
teise Ii aii'liuoti i V V ii I XRN bok 
sū iinktllllll lbe?l sumokėjo (Ii 

dži.iii'iiis piuigti'
Vt'ip.'ikėk sluktelėpt pei 

petį soi ik-ls.
Pi lešingame (ingo kampe stovėjo 

\ oild.is n akinimai šv p-ojosi 
Žvilgsnis budins, duiianlis. ., I as iš 
kaito puls i plieki. Reiki.i tinti at 
'.ugi,im, pagalvojo Juozas
šaižiai siisk.imlia gongas.

lai buvo antra laivlimiii linksi 
ninku v iešnago J A \ . O Juozui 
Jiioc <*v ic itii pirmajam 'iš laivini 
lietuvos boksininku reikėjo (lai ta 
\meiika atrasti: niekad anksčiau 
miisii odinės pirštinės meisti.ii ne
buvo pakili* i linga šioje gaišia* 
bokso tiadicijas tuniVioje valstv- 
bėje. Reikėjo siikovotl kuo geiiau. 
nep.id.il v ti gėdos savo šaliai.

h Jiiozas pasistengė. Pirmame 
laiinde stipiials smogiais atšaldęs 
1 . \ mielo įkaišti, jis antia ii liečia 
laiind.i buvo padėties ,šeimininkas. 
Kai teisėjas pakėlė Iuo( ev ičiaus 
lanka, net šautini publika piapliu 
po plojimais: tas v v ras |š lietuves 
vis <|ė||o moka boksuotis!

\nliasls susitikimas Denvervje 
buvo dai lengvesnis: Juozas Džinui 
I areli nokautavo po minutės ir 49 
sekundžių.

Iš užjurio boksininkas sugrįžo, 
kupinas įspūdžių. \ ten susitikimas 
su legendiniu profesionalų bokso 
pasaulio eksčempionu Džo Luisu, 
kuris pasiliko spm f Ininkus prie 
lėktuvo tas \ eg.ise ir palvdėįo i 
viešbutį, ka reiškia! Bet Juozui ne
patiko buvęs ringo karalius. Kaž 
koks išv.irgc’s. Iv g užguitas, nors 
švpsen.r ,,ani(*i Ikietišk.i", standaiti 
nė. Komandos vadovų kamharv je 
(vvky trumpas susitikimas, boksi
ninkai įteikė Džo I uisui suvenvrų, 
nusifotografavo, \tlikes savo purei 
g.i, eksčempionas Ilgai neužslbu- 
v o. . .

Po dviejų mėnesių Kazanėje Juo 
zas antra karta tapo l.uvbii Sąjun
gos čempionu ir užslliki in<> keliala 
pi M tdrida.

ir kiausia — duoti jai pata
rimų, Juk tai labai užda
ras vienetas.

Dabar mes tiesiog rei
kalaujam, kad šeimų at
žalos — vaikai puikiai 
mokėtų lietuvių kalbą žo
džiu ir raštu, nuodugniai 
pažintų mūsų istoriją, 
geografiją, literatūrą, 
priklausytų daugeliui or
ganizacijų bei sambūrių 
ir visur būtų veiklūs lie
tuviai. Taigi mes norėtu
me labai idealaus jauno 
lietuvio patrioto ir inte
lektualo. Dabartinėse są
lygose tatai pasiekti 
reikėtų nepaprastų pas
tangų ir ilgesnio laiko. 
Taigi ar ne per dideli 
reikalavimai ir kaip ilgai 
galėsime tokius reikala
vimus statyti?

Kaip ten nebūtų, vis 
dėlto < turime lietuviško 
jaunimo ir už tai tikrasis 
nuopelnas priklauso šei
moms ir jų talkininkams 
— mūsų mokykloms ir 
organizacijoms.

Galop paskutinis refe
rentas J. Vasiukevičius 
pridūrė, kad mokyklos 
kenčia, kai tėvai padeda 
kritikuoti mokytojus. Yra 
šeimų, kur privačiais 
dalykais daug daugiau rū
pinasi, kaip mokyklomis. 
Jo manymu, vaikus prie 
lietuvybės reiktų pratinti 
per gerus darbus ir veik
lą. Tatai daugiau vaikus 
patrauktų, negu gražios 
kalbos.

Po referentų pasisaky
mų išsivystė gausios dis
kusijos. Būta daug siūly-

vėlio, enciklopedijos 
žodynėlio. Būtinai ruoš- 
tini šeimų problemoms 
svarstyti seminarai.

Tik tie tėvai, kurie sa
vo vaikus mokyklon lei
džia, pareigą mokyklai 
atlieka. Yra tėvų, kurie 
net toliau gyvendami, 
vaikus mokyklon laiku ir 
reguliariai atveža, visus 
mokesčius sumoka.

Kai kur negaunama 
veik jokios paramos iš 
parapijų, bet yra gražių 
pastangų, ateinančių iš 
parapijų, bendruomenės 
bei organizacijų.

Mišrių šeimų vaikams 
gal steigtinos spectalinės 
mokyklos.

D. Garbaliauskienė pa
brėžė, kad su vaikais vi
sada reikia kalbėti tik 
lietuviškai, net kitatau
čių tarpe. Reikia, kad 
vaikai suprastų ir pasi
justų lanką lietuvišką — 
savą mokyklą. Tam gal 
reiktų mokinių ženklelių 
ar net uniformų. Mokyk
lose reiktų ruošti nuola
tinius tėvų ir mokytojų 
pokalbius ir diskusijas.

Kun. J. Vaišnys yra 
įsitikinęs, kad vaikų lie
tuviškas sąmoningumas 
priklauso nuo tėvų, bet 
net du penktadaliai tėvų 
neatlieka savo šeimyninių 
pareigų. Yra šeimų, ku
rioms mokykla reiškia jų 
priežiūrą šeštadieniais. 
Reiktų gal reikalauti, kad 
šeimoje nelietuviška pusė 
pasižadėtų vaikus auklėti 
ir mokyti lietuviškai.

Br. Nainys sakė, kad 
nepaprastai sunku įsi
brauti į šeimą ir ją pa
žinti, jos uždavinius ap
tarti nelengva, o sun-

i ne p..s čempiono medalis, du 
kartus laimėtos šalies pirmenybės, 
keletas Riaž.lij tarptautinių perga
lių -• atrodytų, ko daugiau j.iunas 
sportininkas galėtų norėti.

Madride Juozas įrodė šlan 
dien esųs stipriausias Europoje, - 
sako Algirdas Šocikas. - Bet pra
našumas kartais buvo itin nežinius. 
Jo varžovai lobulės ir rvloj sieks 
revanšo. O rvtoj tai Miunche 
nas, tai XX olimpinių žaidynių rln 
^as, ir kiekvienas, Iškopęs į jį, no 
rėš tapti čempionu. Mes dai qeral 
žinome savo silpnąsias vielas, ir, 
manau, mudviem užteks jė(jų ii no
ro padirbėti taip, kad |ų hutų kuo 
mažiau. . .

Ir vėl kasdien treniruotės, ilgos 
ir sunkios, atimančios visas jėgas 
ir Išsunkiančios prakalta. Nes, ko
piant t kalną, negalima sustoti pu
siaukelėje* kiti aplenks. . .

Ant Vaupšas j. JUOCEVIČIUS NEW Y0RK0
(Švyturys) AERODROME

mų, Daug kas manė, kad 
I šeimoms kaltinimus ne
reiktų žiūrėti tragiškai. 
Juos gal būtų galima va
dinti patarimais, norint 
šlubuojančius reikalus 
pataisyti.

Gal įdomiausias buvo 
inž. Naručio siūlymas:

Juk neįmanoma, kad 
visos šeimos lietuvybės 
reikaluose būtų vienodo 
pajėgumo ir domėjimosi. 
Jis manytų, kad reiktų 
šaukti vienybėn visas lie
tuviškas šeimas. Jei šį 
vienybės šauksmą ir ne- 
visos šeimos išgirstų, 
tai tie, kurie išgirs, vie
ningai dirbdami lengviau 
spręs lietuviškas šeimų 
problemas. Taigi kurtina 
— mažoji, bet tampri tė- * 
vų — vaikų ir mokyklų 
bendruomenė.

L. Eimantas

PREMIJA 
l. IVINSKIUI

Bonnos universiteto is
torijos profesoriui dr. Ze
nonui Ivinskiui kultūrinę 
tūkstančio dolerių premiją 
paskyrė Ohio lietuvių gy
dytojų draugija "už nenu
ilstamą Lietuvos praeities 
kėlimą ir istorinius raš
tus, iškeliančius ir įro
dančius Lietuvos teisę bū
ti laisvų tautų tarpe".

1908 m. gimęs Z. Ivins
kis baigė VD universitetą 
Kaune, studijas gilino 
Muenchene ir Berlyne, kur 
gavo daktaratą. Nuo 1933 
iki 1944 metų profesoriavo 
Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose. Yra parašęs 
daug straipsnių ir veikalų 
apie Lietuvos istoriją, ke
letą metų tyrinėjo Lietu
vos istorijos šaltinius Va
tikano archyvuose. Šiuo 
metu rašo Lietuvos istori
ją, kurią finansuoja Lie
tuvių fondas.

Ohio liet, gydytojų drau
gija kiekvienais metais 
skiria kultūros premiją. 
Draugijos valdybą sudaro 
pirm. E. Druktenis, vice- 
pirm. D. Degesys, sekr. 
R. Gineitis, ižd. J. Skrin- 
ka ir A. Čepulis.

• Vilniuje rugsėjo 7 d. 
mirė Aleksandras Rudai
tis, 42 m. amž. Jis nuo 
1953 m. dainavo tenoro 
partijas operos ir baleto 
teatre Vilniuje, nuo 1968 
m. buvo paskirtas to 
teatro režisierium.
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KĘĮĘĮVIS
NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIŲ.

Metinė prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1971 m. kalendorius $1.50

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Baltic IMtwlwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUTULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairOs medžio dirbiniai.i >

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3^84.

DATOS ♦ VARDAI ♦ ĮVYKIAI

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage) 
6396 Bonnantyne Ave. Verdun, M o n t r e a I. Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Scile,P. Q .Tei.366-6237 
Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

USuUe Auto Specialist Reį i
7725 HUE GEORGE LASALLE, P.Q>Tel.: 366-0500 366-4203

• TAISOME IR DAlOHZ AUTO-MASINAS.

• ESAME SPECIALISTAI MOTORINIŲ ROCIlį

__________________ sav. g. pesrochers 
I ________________________________ '

(ESTTZTS) MIKE'S TEXACO SERVICE STATION TEXACO UIT (M. RUTKAUSKAS)

POINTE CLAIRE, P.Q. — ILLĖ BIZARD, P.O. 
601 St. Jean Road. 459 Cheerier Street.
Tel. 695-3883 Tel. 626-5175

i e Parduodami ‘‘SCORPION’* firmos motorinės rogės.

• • Atsitiktiniai ir kapitaliniai auto« mašinų remontai.
• Degalai, tepalai, padangos ir kt.
• Lengvai pasiekiame greitkeliu Nr. 40.

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Lietuvių žurnalistų są
jungos naujai išrinktoji 
valdyba pareigomis šitaip 
pasiskirstė: pirm. kun. J. 
Vaišnys, vykd. vicepirm. 
V. Kasniūnas, vicepirm. 
organizacinam reikalam 
ir Pranešėjo technikinis 
redaktorius VI. Būtėnas, 
sekr. A. Pužauskas, ižd. 
J. Janušaitis.

Kadangi LŽS Chicagos 
skyrius rinkimus apskun
dė garbės teismui kaip ne
teisėtus, naujoji valdyba 
pareigų neperims tol, kol 
bus gautas teismo sprendi
mas.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Vasario 16 gimnazijoje 
Vak. Vokietijoj šiais moks
lo metais mokosi ir vienas 
mokinys iš Kanados - tai 
Michelinos ir Algio Beniu- 
šių sūnus Mykolas. Pa
klausti, kas paskatino sū
nų leisti mokytis į Vasario 
16 gimnaziją, tėvai atsakė, 
kad noras sūnui suteikti 
galimybę pažinti Europą, 
išmokti lietuviškai ir vo
kiškai, na, ir rimtas tos 
gimnazijos mokslo lygis.

Algis Beniušis yra Mont- 
realio lietuvių Akademinio 
sambūrio pirmininkas, o 
Michelina Beniušienė KLB 
Montrealio ap. valdybos 
narė.

Į Vasario 16 gimnaziją 
šiais metais naujai įstojo 
25mokiniai: 13iš Vokieti
jos, 10 iš JAV ir po vieną 
iš Kanados ir Kolumbijos. 
Gimnazijojeiš viso moko
si 83 mokiniai.

Gimnazijoj pradėjo dės - 
tyti nauja fizikos, mate
matikos ir anglų kalbos 
mokytoja Eglė Pauliuko- 
nytė iš JAV.

KONSULO
LAIDOTUVĖS

Lietuvos gen. konsulo 
Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardžio laidotuvėse daly
vavo Chicagos burmist
ras Daley, Illinious gu
bernatoriaus atstovas, 
kardinolas Cody, 35 
kraštų konsulai. Kalbas 
pasakė J. Kajeckas, dr. 
K. Bobelis, J. Jasaitis. 
Kūną į šv. Kazimiero ka
pines lydėjo 322 automo
biliai.

PRANEŠTA
AUKŠT. KOMISARUI

Apie dviejų tūkstančių 
Prienų katalikų memo
randumą ir kun. J. Zde- 
bskio suėmimą Lietuvoje 
yra pranešta JT žmogaus 
teisių aukštajam komisa
rui princui Sadruddin 
Aga Khanui ir Amnesty
International organizaci
jai, kuri rūpinasi politi
niais kaliniais visame 

pasaulyje.
Pranešimus su atitin

kama dokumen acija iš
siuntė Vlikas.

TARPTAUTINĖJE 
KONFERENCIJOJE

Kvebeko universiteto 
Montrealyje matematikos 
profesorė Liliane Buse- 
reau-Bulotienė rugpiūčio 
19-26 dienomis Krokuvo
je, Lenkijoje, dalyvavo 
tarptautinėje matematikų 
konferencijoje, kurią or
ganizavo Commission In
ternationale pour 1’etude 
et 1’ameliaration d'esn- 
seignament du mathema- 
tięues.

Matematikos mokslo 
dėstymo metodologijai 
skirtoje konferencijoje 
dalyvavo 18 valstybių ma
tematikai, jų tarpe pran
cūzai, vokiečiai, italai, 
ispanai, rusai, lenkai ir 
kiti. Kanadą atstovavo 
penki delegatai — vienas 
iš Toronto universiteto ir 
po du iš Montrealio ir 
Kvebeko universitetų.

Konferencijos organi
zatoriai buvo žinomas 
Belgijos matematikas 1 
prof. Serve ir Krokuvos 
pedagogijos instituto di
rektorė Krygowska. Pa
grindinė svarstybų tema 
buvo matematikos logikos 
dėstymas pradinėse ir 
aukštesniosiose mokyk -

BELLAZZ1 -LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

**★

TEL. 366-7281
***

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išorės taisymas ir dažymas
a Dunlop padangos ir baterijos

(Lietuviams nuolaida)'"
Savininkai: y, Sušinskas 389-0571J. Tavy s 365-3252

10 psl.

MONTREALIO TAURO KREPŠININKAI. SĖDI 1$ K AIR ĖS - ALGIS BUNYS> GINTARAS NAGYS. K A- 
PITONAS TOMAS ŽIŽYS, VICEKAPITONAS RIMAS ALIŠAUSKAS,, LINAS BUKAUSKAS,, LEONARDO IN
TAS. STOVI - VADOVAS JONAS CELTORIUS, TOMAS MAKAUSK AS, GINTARAS BRIKfS, ŠARŪNAS 
NORVAIŠA. VYTAS 1SGANAITIS, ALGIS LAPINAS, TRENERIS ROMAS OTTO NUOTRAUKOJE TRŪKS 
ta Sauliaus brikio ir geniaus bunio.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIBERALAI K AN DI D AT Eg ONT ARIO PARLAMENTĄ ISS1ATE 
LAIMĄ SVEGŽDAITĘ. ČIA JI SU SAVO RĖMĖJU S- JOKUBAlČlU

lose. Visi posėdžiai vyko 
lenkų ir prancūzų kalbo
mis, naudojant betarpiš
ko vertimo techniką.

Profesorė L. Bulotienė 
savo universiteto buvo į 
šią tarptautinę konferen
ciją deleguota, kaip ma
tematikos dėstymo meto- 
tologijos specialistė: jos 
disertacijos tema kaip tik 
liečia šią sritį. Kita to
kia tarptautinė konferen
cija įvyks 1973 metais 
Kvebeke.

Suvaž iayus iej i mate
matikai gyveno studentų 
bendrabutyje. Jiems buvo 
parodytos kai kurios 
Krokuvos įžimybės — Va- 
velio pilis, kurios sienas 
puošia ir lietuviškoji Vy
tis, Jogailos ir Jadvygos 
kapas, garsiosios Wie- 
liszkos druskos kasyklos 
su įdomia buvusiose 
šachtose įrengta bažnyčia 
su iš druskos išskaptuo
tomis skulptūromis. Teko 
lankyti ir Poprado slėny
je esančią vaikų ligoninę, 
kuri buvo pastatyta Ame
rikos lenkų surinktomis 
lėšomis.

Po konferencijos L, 
f Bulotienė buvo nuskridusi 

į Vilnių, kur viešėjo dvi 
dienas. Susitiko su dau
giau kaip 20 metų nema
tytais giminėmis ir drau

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITU
KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Main St. East, kajnb. 203, tel. 528-0511

1
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta. 

. 9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 5 v. p.p.
9.30 — 8 v. vak.
9.00 — Iv. p.p.

gais, tačiau susipažinti 
su pačiu miestu, deja, 
neturėjo progos ■— vieš
nagė buvo per trumpa.

Už lietuvio ištekėjusi 
prancūzaitė, pirmąjį savo 
sūnų pagimdžiusi dar 
Lietuvoje, Liliane Buse- 
reau-Bulotienė, tur būt, 
laikytina viena iš pavei
kiausių Lietuvos ambasa
dorių prancūziškosios 
kultūros aplinkoje. Lais
vai kalbanti lietuviškai, ji 
pasirūpino, kad jos ketu
ri sūnūs ir duktė baigtų 
lituanistines mokyklas ir 
dalyvautų lietuviškajame 
gyvenime. š-m

ATSTOVAUS 
SOCIALDEMOKRATUS

Britų darbo partijai 
pakvietus, Lietuvos so
cialdemokratų partijos 
delegatūra savo atstovu 
paskyrė Juozą Vilčinską 
dalyvauti darbo partijos 
konferencijoje.
K. ŠKIRPOS 
ŽYGIS

Rugsėjo 1 d. NL Panora
mos skyriuje išspausdin
tas rašinys apie K. Škir
pos "atveiksvinimo" pa
stangas susilaukė ne tik 
paties K.Škirpos dėmesio, 
kurį jis išreiškė NL spalio 
6 d. išspausdintame laiš
ke.

Mokame už: 
depozitus 7______ 5%
šėrus ir sutaupąs ............  6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius ........ ............ ..................%
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš ___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 816%

NL rašinį ištisai per - 
spausdino Laisvoji Lietu
va ir Naujienos, kurių ben
dradarbis N L komentaram 
pritarė.

DVI PREMJEROS 
CHICAGOJE

Spalio 1 d. Chicagos Mar- 
ketparko Menės teatre įvy
ko dviejų vienaveiksmių 
lietuviškų pjesių premje
ros.

Dalia Juknevičiūtė reži
savo Antano Škėmos "Ata- 
,raxia", o Marija Smilgaitė 
- Kosto Ostrausko "Lozo
rių".

toronto
KALBĖS APIE
LIETUVĘ MOTERĮ

Akademikų draugijos 
pirmuoju paskaitininku 
bus Algirdas Antanaitis 
iš Chicagos. Jis kalbės 
tema: "Lietuvė moteris 
egzilų rašytojų romanuo
se". Paskaita įvyks Pri
sikėlimo par. muzikos 
salėje, šeštadienį, spalio 
30 d., 8 vai.

A. Antanaitis yra pla
čiai besireiškiantis lite
ratūros kritikas bei vie
nas iš Metmenų redakto
rių. a

SUMAŽĖJO
MOKINIAI

Šeštadieninėje mokyk
loje pastebimai sumažėjo 
naujai įstojusių mokinių 
skaičius. Į pirmą skyrių 
užregistruoti 25, kai per
nai įstojo apie 40. Tuo 
tarpu neaišku, ar suma
žėjimas yra dėl tėvų ne
jautrumo lietuviškumui, 
ar todėl, kad tokio am
žiaus vaikų yra bendrai 
mažiau, kaip ir visame 
mieste.

Bendruomenė tikisi 
mokinių sumažėjimo 
priežastis ištirti. a

SUSTOS
DIENRAŠTIS

Ekonominis spaudimas, 
verčiantis Amerikos ma
žesnius dienraščius užsi
daryti, palietė ir Toronto 
vakarinį dienraštį The 
Telegram. Jo leidėjas 
pareiškė, kad nebegalįs 
atsispirti kito, irgi vaka
rinio dienraščio The Star 
konkurencijai. Per tūks
tantį spaudos darbininkų 
turės ieškoti darbo kitur.

Dienraščio sustabdy
mas nemalonus ir lietu
viams, kadangi jis la
biausiai išreiškė mūsų 
daugumos nuotaikas apie 
komunizmą ir Sovietiją. 
The Star yra daugiau li
beralus ir kartais apkal
tinamas perdideliu nuo
lankumu raudoniesiems.

a

KANDIDATUOJA
LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ

Laima Švėgžda (Švėgž- 
daitė), 23 metų amžiaus 
teisės studentė, išstatyta 
High Parko apylinkėje 
liberalų partijos kandida
te į provincinį parlamen
tą, kuris bus renkamas 
spalio 21 dieną.

Ji buvo pasiūlyta gru
pės lietuvių pastangomis 
— liberalų apylinkės pir
mininku yra draudimo 
agentas Al. Dūda — tad 
ir rinkiminėje propogan- 
doje jau reiškiasi būrelis 

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.

Dovanos be muito: Motociklai, skaĮb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.

Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-% svarų 
gryno svorio. Turime pordovimui įvairių medžiagų ir. kitų prekių. 

Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniai, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. yakaro.

LIETUVIŲ
įstaiga

— — . . . 480 RONCESV ALLES AVE„Baltic Exporting CO. TORONTO 3, ONTARIO

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- D A D A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5Y2% už depozitus

. 6% už šėrus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
614% už 1 m. term, dep.
7% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už asm. paskolas

3Vą% už mortgičius .

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66%' įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santauįui dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vat iki 3 vai. p. p., Išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni Ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min, 
Od 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai iki 1 vai. p. p. (liepos Ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

tautiečių. Siekiama ir vi
sos kolonijos paramos 
buvusiai bendruomenės 
apylinkės pirmininkei ir 
šiaip veikliai Toronto 
lietuvaitei.

Švėgždaitė oponuoja 
populiariam dabartiniam 
parlamentarui naujajam 
demokratui gydytojui 
Shulman. Progresyvie
siems konservatoriams 
atstovauja ukrainietis 
Shymko, kuris, reikia 
manyti, nutrauks dalį 
High Parke gyvenančių 
rytinių europiečių balsų. 
Taigi lietuvaitės laimėji
mui reikės neeilinių pas
tangų. a

calgary
NAUJA
VALDYBA

1971 m. rugsėjo 19 d. 
lenkų salėje įvyko KLB 
Calgario apylinkės val-

\.

p si. 11

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
. čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius.

Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.500.000.
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calgary
dybos rinkimai, kur buvo 
išrinkta nauja valdyba 
dviems metams. Ji pasi
skirstė pareigomis: 
pirm, A. Nevada, vice- 
pirm. Juozas Karpa, ižd. 
Pranas Gluosnys, sekr. 
Kęstutis Dubauskas, kul
tūrinių reikalų vedėjas 
Viktoras Matutis, Į val
dybą įeina ir Julius To
mas su pilnomis balsavi
mo teisėmis iš Brooks, 
kaip tos vietos lietuvių 
seniūnas.

Naujos valdybos svar
biausias užsimojimas 
yra surinkti į vieną gru
pę išsibalškiusį Calgario 
lietuvių jaunimą ir jį į- 
traukti į veiklą, be to, 
lapkričio 20 d, surenkti 
Lietuvos kariuomenės 
šventę. Pakeleivis 

Winnipeg

Semchyshyn, kuris, kar
tu su šios organizacijos 
rėmėjais, ne tik suruošė 
šį tautybių festivalį, bet 
jau nustatė gaires ir toli
na esniai veiklai. Folklo
rama jau turi bendrai 
veiklai programą ir 1972 
metams.

Lietuviai Folkloramą 
1971 m. buvo surengę 
vietos lietuvių parapijos 
salėje, kuri oficialiai 
prasidėjo rugpiūčio 16 d. 
ir baigėsi rugpiūčio 21 d. 
Salė buvo išpuošta dirbti
nomis gėlėmis bei kitais 
įdomiais papuošalais. 
Valdybos pirm. V. Ja
nuškos dėka buvo surink
ta įvairiausių lietuviškų 
išdirbinių, kuriuos sko
ningai buvo išdėstęs Eu

GCMHE4D!

genijus Kalas-Kalasaus- 
kas.

Bufetą per ištisus še- 
šius vakarus tvarkė Ka
zys Mažeika, o virtuvėje 
viską tvarkė šio festiva
lio šeimininkė Marija 
Januškienė ir jos pagel- 
bininkė Elena Januškie
nė. Lankytojai galėjo už
sisakyti žemaitiško kuge
lio, įvairiausių namų 
darbo pyragaičių, sūrio 
ir kitokių valgių. Prie 
stalų padavinėjo Teklė 
Timarmanienė, o jos sū
nus Marijus scenoje dai
navo daineles.

Vakarais būdavo tauti
niai šokiai, kuriuos šoko 
grįžusieji iš Calgario 
šokėjai. Šokiams vado
vavo D, Januškaitė, o 

akordeonu grojo Vincas 
Januška, Akordeonu dar 
grojo B. Mališauskas, o 
skudučiais Vidas Januš
ka. Prie įėjimo svečius 
pasitikdavo Dana Vaičai
tytė, Danguolė Januškai- 
tė, Nijolė Zyminskaitė, 
Galinaitė, o su parodos 
išdirbiniais lankytojus 
supažindindavo buvusi 
pereitų metų grožioka- 
ralaitė Irena Marozaitė 
ir šių metų grožio kara
laitė Vida Balčiūnaitė. 
Aukštesniuosius valdžios 
pareigūnus pasitikdavo 
parapijos kleb. kun. Jo 
Bertašius ir apyl. v-bos 
pirm. V. Januška.

Šiais metais lietuvių 
parodą aplankė 1345 
žmonės. Jų tarpe matėsi 

gana aukštų valdžios pa
reigūnų, kaip tai metro 
pirm. Jack Willis, M«.- 
nitobos muziejaus meno 
kuratorius Stew Prystupa 
ir daugelis kitų.

Folkloramos svarbiau
sias punktas buvo atlik
tas paskutinę dieną t. y. 
šeštadienio vakare prie 
Centennial Concert Hall, 
ant cementinio grindinio 
prieangio ir laiptų.

Jau 8 vai. vakaro pra
dėjo rinktis publika, ku
rioje matėsi jaunų, senų 
ir daugiausiai su barzdo
mis bei ilgais plaukais, 
kurie labai artimai pana
šūs į hipius, tik skirtu
mas tame, kad gražiai ir 
švariai susitvarkę bei 
apsirengę.

IR VĖL
FOLKLORAM A

Jau antrieji metai, 
kaip Winnipege ruošiama 
tautybių folklorama. Pe
reitais metais ji čia pra
ėjo gana sklandžiai, 
nors, teisingiau pasa
kius, šie metai juos ge
rokai pralenkė. Iš lietu
vių bendruomenės pusės 
viskas vyko gana darniai, 
sutartinai ir sklandžiai, 
ko pereitais metais ge
rokai trūko.

Šių metų valdyba su 
jos pirm. Vincu Januška 
turėjo nemažai posėdžių, 
per kuriuos visi aptari
mai bei pasirengimai vy
ko geroje darbo nuotai
koje. Reikia nepamiršti 
ir vietos lietuvių parapi
jos kleb. kun. J. Berta- 
šiaus, kuris pasidarė di
deliu ramsčiu mūsų lie
tuvių tautinėje veikloje 
bei įvairiuose renginiuo
se.

Folklorama 1970 m. 
prasidėjo per Ma.iitobos 
tautybių meno sąjungą, 
kuri gana tampriai dirbo 
su buvusiu Winnipeg© 
miesto šimtmečio jubi
liejaus komitetu. Tad ir 
vardas Folklorama įgavo 
tam tikrą prasmę ir vi
suose etniniuose festiva
liuose prigijo.

Folk Arts Council of 
Manitoba turi gana ener
gingą savo vadovą Ces

BUY CANADA SAVINGS BONDS
Ateiti planuokite su Canada Savings 

Bonds. Jais be jokio rūpesčio taupysite atei
čiai.

Lengva pirkti: galite pirkti trimis skirtingais 
būdais - darbovietėje, banke ar investavimo ištaigo
je, mokėdami grynai s pinigai s; iš algos atskaitymo 
būdu darbovieteje, mėnesinėmis įmokomis per savo 
banką ar investavimo įstaiga?

Lengva iškeisti: Canada Sav ings Bonds yra 
kaip gryni pinigai — tuojau iškeičiami. Jie gali

Apsimoka laikyti: Canada 
Savings Bonds yra saugūs. 
Jie paremti visais Kanados 
turtais ir už juos mokamos ge
ros palūkanos — metai po metų.

7.19%
metiniu palūkan

būti bet kada iškeičiami į pinigus pilna jų verte 
su palūkanomis.
Naujieji Canada Savings Bonds vidutini škai mo
kes 7,19% j metus, jeigu juos laikysite iki galuti
no termino. Jų yra Įvairių — nuo 50 iki 50.000. Už 
kiekvieną $ 100 lakštą pirmaisiais metais mokama 
$5,75, antraisiais metais $6,75, už sekančius pen
kerius metus po $7,50, už paskutiniuosius dvejus 
metus po $7,75.

Be to, už Canada Savings Bonds palūkanas ga
lite gauti palūkanas — per 9 metus $100 pavirs i 
$187.

Canada Savings Bonds yra geri 
šiandieną, dar geresni rytoj. Jie 

yra populiariausia asmeninė inves- 
tacija. Žvelkite į ateitį 1 Žygiuokite 

pirmyn ! Pirkite Canada Savings Bonds.

u vidurkis

PASIRŪPINKITE GERESNE SAVO ATEITIMI!
12 pd. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



i
- I ; ,’r • . •

T±rp koncertų salės ir 
muziejaus kiemuose ma
tėsi gražiai įrengti fon
tanai, iš kurių veržėsi 
vanduo, apšviestas įvai
riausių spalvų švieso
mis. Lankytojai, ištiesę 
rankas, gaudė vandens 
kritulius, kurie ant žmo
gaus rankų virto į įvai
riausių spalvų burbulus. 
Žmonės tuo džiaugėsi, o 
ypatingai jaunimas. Pa
kraščiuose buvo įtaisyta 
įvairiausių ’’balaganų”, 
prie kurių publika veržė
si ir pirko įvairiausius 
maisto išdirbinius bei 
gėrimus.

Tik gaila, kad lietuvių 
visai mažai tesimatė. 
Apie 10 vai. per garsia
kalbius pranešama, kad 
žmonės rinktųsi prie 
koncertų salės laiptų, 
kur bus renkama Miss 
Folklorams.

Didžiulę dalį išlaidų 
tenka padengti pačiai 
rengimo organizacijai. 
Sekantis didžiausias rė
mėjas yra Manitobos 
provincijos valdžia su 
savo 5 tūkst. dol., o li
kusias išlaidas tenka pa
dengti iš privačių asmenų 
aukų.

Tačiau, kaip atrodo, 
rengimo organizacija 
nuostolių neturės. Pavyz
džiui: vien tik lietuvių 
paviljoną šiais metais 
aplankė 1345 žmonės. 
Vieno paso kaina l dol. ir 
dar 25 et. tautybės žymi
nio įspaudimas, o kur dar 
alkoholiniai gėrimai, 
maistas, kavutė?

KLB Winnipego apyl. 
v-ba iš šio festivalio ga
vo 833,16 dol., bendrų 
pajamų. Atskaičius įvai
rias faktines išlaidas, li
ko gryno pelno 363,27 
dol., nors puse teko iš
mokėti Folkloramos ren
gėjams.

Tiesa, šiais metais 
Folkloramoje bedaly va vo 
19 tautybių. Pereitais 
metais dalyvavo 22. Pa
našios Folkloramos dar 
bus rengiamos tris me
tus. Kiek iki to laiko dar 
tautybių nutrupės?

Grįžkime atgalios. 
Pirmininkas po vieną iš
šaukia kiekvienos tauty
bės merginas ir suri
kiuoja jas ratu. Mūsų 
Miss Folklorama Vida 
Balčiūnaitė patenka į vi- 

• durį. Visų lietuvių akys 
K nukreiptos į ją. Dabar 

iššaukiami gražuolės
1971 X. 13 

rinkimo teisėjai.
Grožio karalaitės titulą 

laimėjo 20 metų amžiaus 
Barbara Zimmerman, 
kuri atstovavo D. Brita
niją. Jai vainiką uždėjo 
pereitų metų buvusi gra
žuolė Shirly Kondo, kuri 
atstovavo Japoniją. Šių 
metų gražuolė gavo ne
mokamą kelionės bilietą 
į bet kurį pasaulio kraštą 
dviem asmenims. Be to, 
ji dar gavo apie tuziną 
įvairių dovanų.

Pirmoji princesė buvo 
išrinkta Karin Klein, ku
ri atstovavo vokiečių 
tautybę ir antroji Tina 
Lįsi, kuri atstovavo ita
lus.

Dar galėjo laimėti vie- 
nas asmuo kelionę į Eu
ropą loterijoje. Kelionės 
bilietą laimėjo W. Pitt.

Gražiausiu ir tvarkin
giausių paviljonu buvo 
pripažintas japonų.

Tarp gražuolės rinki
mo teisėjų matėsi ir Ste- 
pon Gill Ellen, kuri yra 
Folk Art Council sekre
torė. Ji yra ištekėjusi už 
lietuvio Norman Peter
Stapon - Steponavičiaus,
kuris kandidatuoja į
miesto aldermanus ir
bus renkamas spalio 6 d.

Toks tautybių suvedi
mas į vieną bendrą sam
būrį yra labai gražus ir 
sveikintinas.

K. Sir įkaitis

hamilton
MINDAUGAS
ANGLIŠKAI

Rugsėjo 26 d. sekma
dienio vakarą, vietos liet, 
dramos būrelis Aukuras
McMaster universiteto 
Robinson Memorial teat
ro salėje Mindaugą pri
statė anglų kalba. Tai J. 
Marcinkevičiaus poema- 
drama. Vertimas O.
Č erškutės -Spidell.

Mindaugo rolė buvo pa
vesta kanadiečiui M« *
Lowlor. Jis, matyt, bu
vo gerai supažindintas su 
Mindaugo charakteriu ir 
jo laikų Liet, istorija, 
patikėtą rolę atliko gerai. 
Visi kiti aktoriai —■ liet, 
jaunimas, vaidybos mė
gėjai. Jie patikėtą darbą 
atliko tikrai gerai. Ma
tyti, kad buvo pasiruošę 
ir paruošti visu rimtumu. 
Gal būt, ir anglų kalba 
jiems leido būti drąsiems 
ir jaustis ’’kaip namie”.

. ■. r: f rTiV.. wnlrV ii .o

Pati scena, atrodė, 
truputį mažoka šiam vei
kalui. Vaidinimas bu'/o 
skirias daugiau anglų vi- 
suomenei ar bea* angliš
kai kalbančiąja!. Salėje 
buvo per 200 žiūrovų, 
tačiau gerą jos dalį suda
rė lietuvių jau limo ir 
senimo atstovai. Jeigu 
angliškosios visuomenės 
nebuvo per daug, tai pa
čių lietuvių, galėjo būti 
žymiai daugiau, o ypač 
jau limo, kuris turėjo 
progos pažinti bent dali
nai lietuvių didžią praei
tį. Veikalą režisavo bū
relio vadovė akt. F. 
Dauguvietytė - Kudabienė. 
Geros dekoracijos paga
mintos dail. A, Trum- 

:.....1 ‘1' ■  ___________________

AR JAU TURITE GINTARO LAIMĖJIMU BILIETĄ?

MONTREAL LITHUANIAN
FOLK ENSEMBLE

"GINTARAS"
1 200.00 Dollar
2 100.00 Dollar
3 P. BALTUONIS Wooden Sculpture
4 R. BUKAUSKAS Picture
5 V. LAPINIENE Picture
6 A. LYMANTAS Picture
7 V. REMEIKA Picture
8 O. SABLAUSKIENE Picture
9 A. TAMOŠAITIS Picture

10 A. VAZALINSKAS Picture
11 A. ZUBIENE Picture

DRAWING —APRIL 29, 1972

pleko.
Pertraukos metu žiū

rovai turėjo progos pa
matyti A. Petraitiėnės 
audinių ir A . Pilipavičie
nės gintaro bei medžio 
drožinių parodėles.

Kaip naujieną, reiktų

BILIETAI PAS: 
J. S i a u e i u I į, 
6897 Mazarin, 
Montreal, Que.

Donation $2.00

pažymėti, kad vaidybos 
metu salėje viešpatavo 
mirtina tyla, todėl labai 
lengva buvo sekti vaidi
nimą. Paprastai, tokiais 
atvejais kas nors ir kur 
nors turi "ziurzėti”, jei 
ne salėje, tai bent už jos 
durų. Zp.

366-7818

montreal

Imperial - Chrysler > Dodge - Charger 
Coronet - Challenger - Swinger - Demon 

Camions DODGE Trucks
7635 BOUL. LASALLE - LASALLE, QUE.

Mecham’zuofomi s priemonėmis įvairu ./ratų ir 
kitu dal it^ reguliavimas. Išores taisymas ir

LAURENT DAIGNEAULT da5ymas* Kreiptis: De L o Ver^drve Bl v d.

President Tel. 3 6 5- 3 364
GRYBŲ
VAKARIENĖ

A V par. salėje grybų 
vakarienė vyks lapkričio

ATLIEKAMI ĮVAIRŪS MŪRIJIMO DARBAI IR VISOKERIOPI 
REMONTAI. CEMENTO, MEDŽIO DARBAI, GELEŽIES 
SUVIRINIMAS (WELDING). VYKSTU IR I PROVINCIJĄ

ONTARIO IR QUEBEKO.’

6 d. Jos metu paaiškės ir 
par. loterijos laimėtojai. M.Krauza
LANKĖSI
EUROPOJE

10167 48th Avenue, Montreal 477 
Tel. 665-2278

Po septynis Europos 
kraštus keliaudami atosto
gas praleido Lilija ir An
drius Dvarionai. Turistinę 
kelione abu labai patenkin
ti, parsivežė daug įdomių 
įspūdžių. TEL. 525-8971.

T. L aurinaitis

TENAC ST. - MONTREAL P.Q.
TAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
KTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS progos

SUSILAUKĖ 
PIRMAGIMĖS

Julija White, Sofijos ir 
Ipolito Tauterių jaunesnio
ji duktė, susilaukė pirma
gimės dukters.

Jeitė & Frėres

SUŽEIDĖ
KOJ£

Dėl sužeistos kojos Kos
tas Mickus jau septintą sa
vaitę yra nedarbingas.

VISKAS - M 0 D E R N I E
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nau
ji įrengimai. Gazinių 
priemonių pardavimas ir
įrengimas. Atstovaujame 
Hydro- Quebec išnuoma- 
v imui karšto vandens 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.

Jettė & Frere Ltėe
Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330
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Dr.J Frisonv<B $c,D c
Chiropraktikas

1 20 2 St. Joseph Blvd. East
Montreal (kampas de la Roche).
Tel.: 523-3525

Atdara: nuo 9 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 9 vai. vak.

montreal Atlikime pareigq!

Dr.E. Andrukaitis
832 St. Joseph Blvd, E. 

(kampos St. Andr6) 

tel. 522 - 7236.

DnV.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Buvo. 

Montreal,

Tel. 255-3535
- _________________________________________________________

' „ p—------------------------------------------------------------------------

Dr. A.O. Jaugeliene
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas, 11-12 kambarys 

Tel: 932- 6662; namif 737- 968 1.

Dr.j.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., Room 600 
Tel; 866 - 8235, namų 4 88 - 852 8. •

Dr. A.S. Popieraitis
B A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ F.JR.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 93 1 -3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L

TĖVŲ
SUSIRINKIMAS

Mokslo metai Mont- 
realio lituanistinėje mo
kykloje jau prasidėjo. 
Darbas, atrodo, sekasi 
gerai. Pamokos vyksta 
kiekvieną šeštadieni nuo 
9 /ai. ryto iki 12 vai. 
30 min. p. p.

Šiais melais mokykloje 
pradėjo dirbti naujos mo
kytojos Marytė Jurkienė, 
Zina Piečaitienė ir Aldo
na Knystautienė — visos 
buvusios lituanistinės 
mokyklos ar kursų auklė
tinės. Tai maloni žinia, 
nes jaunų šeimų įsijungi
mas padės mokyklai iš
likti ir tuo pačiu įneš 
naujų dalykų, kuriuos šie 
jauni žmonės išmoko, be
simokydami kanadietiš- 
kose mokyklose. Jiems 
bus proga įrodyti, kad iš
mokti dalykai gali būti 
pritaikyti ir lietuviškoje 
mokykloje.

Spalio 17 d. po 11 vai. 
pamaldų Aušros Vartų 
parapijos salėje renkasi 
visi Montrealio lituanis
tinės mokyklos mokytojai 
ir tėvai aptarti svarbių 
reikalų ir išrinkti tėvų 
komitetan naujus narius. 
Reikia manyti, kad ne tik 
mokytojams bei vaikų tė
vams rūpi lituanistinis 
švietimas. p!

768 Notre Dame Street E.^uite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Sun Life Building. Suite 2001.

Tel. 866- 1359.

ADVOKATAS

R.J. Išganaitis, BA, BCL
BIEGA, BEAUREGARD, VALADE 8k IŠGANAITIS 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING
2J6 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namų 674-7038

ADVOKATAS

B.K. Schneider, ba, bcl

DORCHESTER TOWERS Phone 871-'1224
555 DORCHESTER BLVą, W 486-3361

SUITE 1616 MONTREAL 128. QUE.

GRĮŽO IŠ 
LIGONINĖS

Iš Reddy Memorial ligo
ninės po sveikatos patikri- 
nimo namo grįžo Zina Ur
bonienė.

KLUBO
BALIUS

DLK Vytauto klubo se
zono atidarymo balius rug
sėjo 25 d. praėjo gražioje 
nuotaikoje. Balių ruošiant 
daugiausiai iniciatyvos pa
rodė klubo pirm. Juozas 
Skučas, o gerai paruošto
mis vaišėmis rūpinosi S. 
Skučienė.

Baliaus metu programą 
atliko Montrealio lietuvių 
šaulių vaidintojai, suvai
dinę vienaveiksmę ”Teo- 
dalindą".

Universal Cleaners & bailors
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at VYe/tington St.)

Tel. 769-2941

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

VESTUVĖS
M. M. Pasteles cu A V 

bažnyčioje ištekėjo už 
Jono Stasio Mackevi
čiaus.

Dvylikos Montrealio 
tautybių atstovai — uk
rainiečiai, lenkai, kroa
tai, slovakai, vengrai, 
armėnai, rumunai, ce
chai, estai , latviai ir 
lietuviai — .sutarė atitin
kamom demonstracijom 
atžymėti Sovietų Sąjun
gos premjero Kosygino 
viešnagę Kanadoje.

Baltų Federacija, ir 
K LB Montrealio apylin
kės valdyba demonstra
cijų ruošos komitete yra 
atstovaujama ir prašo 
visų Montrealio, Otavos 
ir kitų kaimynų apylinkių 
lietuvius gausiai ruošia
mose demonstracijose 
dalyvauti.

Pirmoji demonstracija 
ruošiama Otavoje spalio 
17 d., sekmadienį. De
monstracija prasidės 3 
vai. p. p. prie Kanados 
ministro pirmininko re
zidencijos, iš kur eitynės 
žygiuos sovietų ambasa
dos link.

Montrealiečiams orga
nizuojami specialūs au
tobusai vykti į Otavą. 
Autobusai išvyksta iš Mc 
Gili universiteto ir iš 
ukrainiečių katalikų baž
nyčios, kuri yra 10th 
Avenue, Lachin e. Auto
busai išvyksta lygiai 12 
vai. Bilietai kainuos 
3,25 dol. asmeniui.

Autobusų transportą 
organizuoja Mr. George 
Shewchunk, tel. 721-2390, 
Otavos demonstraciją 
tvarkys ukrainiečių stu
dentų pirmininkas Mr. 
Lubomvr Kwasnycia, tel. 
725-7691.

Antroji demonstracija 
ruošiama pirmąją Kosy
gino lankymosi Monrea
lyje dieną. Turimomis 
žiniomis, sovietų prem
jeras Montrealin atvyks 
ketvirtadienį, spalio 21 
d.,-tačiau, galimas da
lykas, kad Kosygino at
vykimo diena dar gali bū
ti pakeista. Tokiu atveju 
ir demonstracijos data 
bus atitinkamai pakeista.

Demonstracija Mon
realyje prasidės 7 vai. 
vak. Dominion aikštėje, 
kur prie žuvusių karių 
paminklo bus padėti vai
nikai ir bus pasakytos 
trys trumpos kalbos. De
monstracijų eitynės žy
giuos link sovietų gen. 
konsulato, kuris bus pi-

kietuojama iki 10 vai. 
vak. K i ek v ie a os tautyb ės 
atstovas prie konsulato* 
tars žodį, bus perskaityti 
tekstai telegramą, kurios 
bus pasiųstos Trudeau, 
Sharp ir Stanfield. Mont
realio spauda, radijas ir 
televizija bus painfor
muota specialiais komu
nikatais.

Organizacinių sunkumų 
sudaro faktas, kad nėra 
visiškai tiksliai žinoma 
demonstracijų Monrea
lyje diena. Todėl lietu
viai yra prašomi sekti 
spaudą, o galutinai pa
aiškėjus demonstracijos 
datai, telefonu bei asme
niškai apie tai kuo sku
biau pranešti kitiems lie
tuviams.

Baltų Federacija ir 
K LB Montrealio apylin
kės valdyba kviečia ir 
ragina visus lietuvius kuo 
gausiau abejose demonst
racijose dalyvauti. Dėl 
smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis pas LB 
pirmininkę Silviją Pie- 
čaittenę, tel. 366-7041.

TRŪKSTA
44 TŪKSTANČIŲ

Praeitą mėnesį Litas 
užbaigė su 2.956.861 do
lerių balansu, taigi iki 
trijų milijonų betrūksta 
tik 44.000 dol. Nuo me
tų pradžios Litas paaugo 
278.000 dol.

Svarbesnės Lito balan
so pozicijos aktyve rug- i 
sėjo 30 dienai buvo (tarp J 
skliaustelių to pat mėne
sio pernai metų duome
nys): banke 94.790 dol. 
(79.605), indėlis Lygoje 
142,915 dol, (75.148), as
meninės paskolos 519.737 I 
dol. (488.349), nekiln. 
turto paskolos 1. 965.029 
dol. (1.861.497), vertyb. 
popieriai 221.344 dol. 
(148.878), inventorius 
10.147 dol. (10.794).

Svarbesnės pasyvo po- 1 
zicijos: šėrai 7.070 dol. 
(1.129.328), taupomosios 
sąskaitos 1. 515.272 dol. 
(136.367), einamosios 
sąskaitos 592.429 dol. 
(527.436), terminuoti in
dėliai 657.625 dol. 
(689.230), atsargos ka
pitalai 83.228 dol. 
(64.359), įstojamasis 
mokestis 40 dol. (30) ir 
šių metų pelnas 101.118 
dol. (102.507).
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Šįmet labai paaugo 
taupomosios sąskaitos, 
nes praeitaisiais metais 
indėliai šėrų sąskaitose 
buvo perkelti į taupomą
sias, tepaliekant nariams 
tik po vieną šėrą.

Už žymią dalį termi
nuotų indėlių šiais me
tais palūkanas Litas pra
dėjo prirašinėti du kartu, 
vietoje anksčiau daryto 
vienkartinio prirašymo.

Svarbiausias tokio 
spartaus šių metų Lito 
augimo kaltininkais yra 
didieji bankai, kurie savo 
palūkanas už santaupas 
sumažino beveik 50%, o 
Litas tebemoka tas pa
čias palūkanas, kokias 
mokėjo ir anksčiau.

Pr. R.

LIŪDNA
SUKAKTIS

Beveik nepastebėta 
prabėgo liūdna sukaktis, 
kuri visiems Montrealio 
lietuviams, be abejo, yra 
skaudi. Rugsėjo 2 d. su
kako penkeri metai nuo 
Dominiko Norkeliūno 
mirties...

1900 m. Pajav. vals
čiuje gimęs D. Norkeliū
nas dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės kovo
se, stengėsi įsitvirtinti 
žemės ūkyje, bet neleng
vos ekonominės sąlygos 

• vertė ieškoti kitų pragy
venimo šaltinių.

1926 m. "trumpam ir 
laikinai" atvyksta Ka.na- 
don, kukliai įsikuria, bet 
netrukus išsikviečia 
žmoną Petronėlę, dukrą 
Juliją ir sūnų Albertą. 
Taip šitoje svečioje šaly
je jis nuolatinai ir apsi- 

... gyvena. Čia jis išgyvena 
ekonominės krizės sun
kumus, bet ilgainiui Ka
nadoje įsitvirtina.

Lietuviškoje veikloje 
jis reiškiasi ir jai dažnai 
vadovauja nuo pirmųjų 
savo dienų Montrealyje. 
Jis steigia chorą ir yra 
jo seniūnu, suburia vai
dintojus ir režisuoja, yra 

I 1971. X. 13

ilgametis Vytauto klubo 
direktorius ir pirminin
kas.

Kai 1947 m. pradeda 
atvykti pokario ateiviai, 
D. Norkeliūnas juos ma
loniai sutinka, įtraukia į 
veiklą, padeda. Jis ne
trukus yra ir Bendruo
menės pirmininkas, o 
būdamas tolerantiškas, 
bet aiškių demokratiškų 
pažiūrų, sugebėjo atrem
ti vadinamųjų "pažangių
jų" įtaką Montrealio lie
tuviuose.

Velionis paliko našlę, 
dukterį ir sūnų Albertą, 
kuris eina savo tėvo pra
mintais visuomeniškais 
keliais — uoliai reiškiasi 
lietuvių veikloje, šiuo 
metu yra KLB Montrealio 
ap. valdybos vicepirmi
ninkas.

STUDENTŲ
DĖMESIUI

Montrealio lietuvių 
studentų metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, 
spalio 29 d., 7,29 vai. 
vak. pas Vytą Ptašinską 
7759 Broadway La Salle.

Bus puiki proga susi
pažinti su kitais lietu
viais studentais?

Norintieji gauti daugiau 
informacijų skambina Al
mai Staskevičiūtei tel. 
769-1557.

SPAUDOS
BALIUS

Jau yra tradicija, kad 
Nepr. Lietuvos spaudos 
balius Montrealyje ruo
šiamas Užgavėnėse. Va
dinasi, kitais metais 
spaudos balius įvyks va
sario 12 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Prašome jau dabar šią 
datą įsidėmėti.

NIEKAS NEAPSIVILIA STEPHEN KISBERIO 
DOVANU, DAILENYBIU IR SENIENŲ PARDUOTUVĖJE

Nuostabus 
pasirinkimas: 
tikri rusiški samovarai, 
porcelanas, dekoraty
vios lėkštės, medžio 
drožiniai, įvairūs indai, 
rankdarbiai, lininės 
staltiesės, be to - 
gintaras ir 
jo išdirbiniai...

AUCTIONEERS - ENCANTEURS 

-------- 56 NOTRE DAME W.
MONTREAL 

TEL. 849-1366

PAS KISBERl NIEKAS NEAPSIVILIA!
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VIEŠĖJO 
MONTREALYJE

Praeitą savaitę Mont
realyje lankėsi buvusieji 
montrealiečiai iš JAV. 
Pas J. Adomaičius viešė
jo Ona Velaniškienė iš 
Bostono. Iš New Yorko 
Montreal in buvo atvykusi 
S. Zembickienė, o iš 
Bostono - Vytautas 
Bruzgelevičius.
RUDENS
BALIUS

Spalio 30 d. įvyks se
kantis Montrealio lietu
vių jūrų šaulių kuopos 
Neringos renginys. Tai 
bus rudens balius, kuria
me prograirą išpildys 
Montrealio baleto studija 
ir pianistas Michael Ma
hon, laimėjęs Pierre La 
Porte atrr invi trofėjų.

Jūrų šaulių renginiai 
Montrealio lietuvių pla
čiosios visuomenės yra 
mielai lankomi. Tiki
mės, kad ir šį kartą 
svečiai neapsivils. Z.
SKAIDRIŲ
VAKARAS

Gintariečiai kviečia 
Gintaro ansamblio drau
gus, geradarius, ginta- 
riečių tėvelius ir pažįs
tamus bei visus suinte
resuotus montrealiečius 
į įspūdžių vakarą spalio 
15 d., penktadienį 7.30 
vai. Aušros Vartų para
pijos salėje.

TĘSIAMAS 
KALĖDOJIMAS

A V parapijos kunigai 
stengiasi aplankyti kiek
vieną lietuvį, be įsitiki
nimų skirtumo.

Klebonas tėv. L. Za
remba šią savaitę lankys 
St. Lambert, Longueuil, 
Jean Cartier gyvenančius 

lietuvius, Tėv. K. Riaa- 
deliūnas lankys lietuvius, 
gyvenančius nuo 9 Avė. 
La Sallėje iki Lachinės.

Šv. Kaz. parapijos 
klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius šįmet parapijie
čius lankyti pradėjo 
anksčiau.
TAIKLIEJI 
MEDŽIOTOJAI

Prasidėjus elnių me
džioklės sezonui, visas 
gražus būrys lietuvių 
medžiotojų išvyko į šiau
rinius rajonus savo laimę 
išbandyti ir medžioklės 
įgūdžius patikrinti.

Kiek teko patirti, po 
elnįą nušovė Silver i jus 
Geležiūnas ir B. Kirstu
kas.

SVEČIAS IŠ
CHICAGOS

Montrealyje pas savo 
seserį E. Kardelienę vie
ši Albinas Raciborskas iš 
Chicagos. Svečias susiti
ko su savo gausiais drau
gais, dalyvavo ir NL spau
dos bendrovės akcininkų 
susirinkime.

PAGALBA BENGALIJOS 
PABĖGĖLIAMS

Montrealio arkivysku
pas specialiu laišku krei

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Nežiūrint to, kad prekių kainos nuolat kyla, mūsų 
kainos iki šių metu galo pasilieka tos pačios.

Išnaudokite proga, pasiųsdami jau dabai1 dovanų 
siuntinuką savo artimiesiems i Lietuva.

SIUNTINYS 1971 (3)
314 jardo puikios vilnonės angliškos eilutei medžia

gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 
1 x/2 jardo crimplene medžiagos suknelei, vyriškas arba 
moteriškas nertinis, vyriškos arba moteriškos nailono 
arba vilnonės kojinės, vilnonė gėlėta arba su ornamen
tai s skarelė. 20 geriausių angliškų cigarečių,! dėžė šoko
lado. Siuntinio kaina su muitu ir visoms persiuntimo iš
laidoms yra $ 100.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžia
ga suknelei, medžiaga sijonui, vyriški išeiginiai nailono 
marškiniai, bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, kaklaraiš
tis, 1 dėžė šokolado. Siuntinio kaina su visomis išlaido
mis $90.

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų siuntinių be 
jokių papildomu persiuntimo išlaidų daiktus, kurių klijen- 
tas pageidauja. Šie yra labai vertingi ir reikalingi daly
kai: nailoninio kailio viršus apsiaustui S 30, vilnones, 
gėlėtos skarelės S5, vyriški arba moteriški nertiniai S 12, 
arba $ 18. nailono marškiniai, nailono lietpalčiai $ 11,cri 
mplene medžiaga suknelei 89, ilgi vilnoniai šaliai S 10, 
komplektas moteriškų nailono apatinių $7, komplektas 
vyrišku šiltų apatinių 8 12.50 ir kita.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

pėsi į lietuviškų parapijų 
klebonus, primindamas 
popiežiais prašymą savo 
maldomis ir aukomis pa
remti iš Rytinio Pakista
no ištremtus ir pabėgu
sius bengaliečius.

Liet, parapijose pra
vestos specialios rinklia
vos.

KONCERTUOS
ROCHESTERYJE

A V choro oktetas, va
dovaujamas A. Keblio, ir 
solistė Gina Čapkauskie- 
nė spalio 16 d. koncer
tuos vietinės liet, radijo 
programos pobūvyje Ro- 
chesteryje, JAV.

VIEŠI TĖVAS
J. ARANAUSKAS

Montrealio AV parapi
joje šiuo metu vieši čika- 
giškis tėv. J. Aranaus- 
kas. Montrealin jis atvy
ko iš Toronto, kur pra
vedė rekolekcijas.

PARODA
HARTFORDE

Praeitą savaitę Hartfor
de, JAV, savo medžio šak
nų drožinių parodą turė
jo P. Baltuonis. Parodą 
ruošė LB.



KRONIKA
LAIKRAŠČIO
RAMSČIAI

Savo laikraštį pinigine 
auka parėmė: po IO dol.
— La Latva itienė, A. K. 
ir K. R., 7*, 50 dol., — 
J. Girevičius, po 5 dol.
— J. Paulauskas ir A. 
Stašaitis, po 2,50 dol. — 
A. Daugelavičius, L. 
Daunienė ir A. Saladžius, 
1 dol. — P. Latvaitis.

Visiems NL rėmėjams
— nuoširdus ačiū.

ŠAUNŪS
TALKININKAI

Nepr. Lietuvos gimta
dienio vakaras nebūtų 
galėjęs būti toks sėk
mingas, sklandus ir įdo

C. I. B. . ,
GAISRAS AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE IR GYVYBE |

I

ADĄMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39Q7a Rosemont Blvd., Montreal. Que.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORK E LIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

A g e n t u r a _v_ e y k J _a_ _n_U_ o

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.
Telefonas: 766 5827

MOKA Ui:

Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tas....... ........ 6.0%
Tenn. ind. 1 metams____6.25%
Term. lad. 2 metams........6.15%
Duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,006 už taup. stos 
sumas.

mus be įsos eilės 
darbščių ir šaunių talki
ninkių bei talkininkų.

Skoninga, kruopščiai 
paruošta ir labai gražiai 
patiekta šilta vakarienė 
pirmoje eilėje yra vakaro 
šeimininkės O. Lapėnai- 
tienės nuopelnas. Jai ir 
jos padėjėjoms M, Gir- 
džiuvieaei, O. Mylieaei 
ir M. Siaučiulienei pri
klauso iš tikrųjų nuoširdi 
padėka.

G. ir E. Alinauskai, 
V. Lapėaaitis, Jz. Luko
ševičius, K. Kiaušas, P. 
Girdžius pareigingai atli
ko visą eilę darbų, be ku
rių vakaras tikrai nebūtų 
praėjęs taip sklandžiai ir 
maloniai.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines ..._............................. 8.5%

Nekiln. turto ...  8.75%

čekių kredito .............   9.0%

Investacines .... nuo 9.0% iki 12%

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

Šeštadieni, spalio 30 d., Chateau Champlain viešbutyje, sale Viger 
Pradžia 7 vai. v ak.

AKADEMINIS SAMBŪRIS VISUOMENĘ 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA DALYVAUTI

Šauniausiais vakaro 
talkininkais, be abejo, 
buvo jaunimas, kuris iš
nešiojo patiekalus ir gė
rimus, platino loterijos 
bilietus, padėjo prie bu
feto, o svarbiausia — vi
sa tai atliko taip grakš
čiai, patraukliai ir drau
giškai. Šių metų Nepri
klausomosios karalaitė 
Alma Staskevičiūtė sutel
kė grakščių merginų bū
rį: Kristiną Beadžiūtę, 
Virginiją Buinytę, Dainą 
Kerbelytę, Rūtą Rudins- 
kaitę ir Silviją Zurkevi- 
čiūtę. O vaikinai berods 
visi buvo ’’pelkininkai”, 
atseit, pelkių skilties na
riai: R„ Ališauskas, G. 
Nagys, Š. Norvaiša ir T. 
Žižys.

NL redakcija ir leidyk
la širdingai dėkoja vi
soms talkininkėms ir tal
kininkams.
LOTERIJOS 
RĖMĖJAI

NL 30 metų, amžiaus 
sukakties minėj imo-va- 
karienės metu vykus loji 
loterija šįkart buvo itin 
įvairi. Pradedant Pr. 
Baltuonio paaukota me
džio šaknų skulptūra ir 
baigiant p. Daudarienės 
loterijai paskirta lietu
viškos degtinės bonka, 
visi laimėjimai buvo pa
trauklūs ir kreipė daly
vių dėmesį.

Loterijai laimėjimus 
aukojo: J. Adomėnas, Pr. 
Baltu on is, Dauderienė, 
V. D ika itienė, M.. Gir-

KETVIRTASIS

AKADEMINIO

SAMBŪRIO BALIUS!

džiuvienė, L. Girinis, J. 
Leknickas, O. Lapėnai- 
tienė, O. Mylieaė, J. 
Šiaučiulis, J. Vieraitis ir 
P. Žukauskas.

Visiems — širdinga 
padėka.

♦
METINIS MONTRE

Programoje: banketas - vakariene, šokiai, 
grojant Noel Talarico orkestrui 
Henriko Nagio poezi jos 
rečitalis.

■y:. '' -'’'V
LAIMĖJO
PIRMININKAS

Vokietijos pistoletų šau
dymo pirmenybes trečią 
kartą iš eilės laimėjo Jo
nas K. Valiūnas, Vokieti
jos LB pirmininkas.

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis -r- nuo 1Q iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai ir vakarais —- pirmai, trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

Bilietus po 12,50 dol. asmeniui platina valdyba. 
Skambinti Algiui Beniušiui, tel. 671-6374


	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0009
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0010
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0011
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0012
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0013
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0014
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0015
	1971-10-13-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0016

