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JAV nauju prezidentu tapo išrinktas Jimmy Carter 
ir viceprezidentu Walter Mondale.

RODEZIJOS ATEITIS
Rimta padėtis R ode zl joje 

paskatino Mozamblkos vy
riausybę sutraukti į pasienį 
kariuomenę.

Rodezlja apkaltinama užį- 
slveržlmą įMozamblką, nors 
ji tvirtina,kad tik bandė su
gaudyti Išsprukusius parttza-. 
nūs.

Statistikos duomenys rodo, 
'^ad Afrikos nacionalistų par- 
zanąl savo atakas labai sus- 

’prlno Ir civilinių aukų 
kaičius padvigubėjo pasku- 

vihlo mėnesio laikotarpyje.
Tuo tarpu sunkios dery

bos tarp R ode z įjos baltųjų Ir 
juodųjų delegatų Ženevoje 
atsidūrė mirties taške.

Anglį ja yra pas Ir y žūsi juos 
privesti prie susitarimo dėl 
datos legaliam nepriklauso
mybės paskelbimui Ir aplei
dimui Britų kolonijos statu - 
so.

Ivor Richard, konferen - 
cljos pirmininkas Ir Rodezl- 

£ JB premjeras Ian Smith, 
tartu su keturiais juodųjų 
nacionalistų delegatais bandė 
rasti kompromisą, sudarant 
Juodųjų Ir baltųjų valdžios 
aparatą, pervedant jį dviejų 
metų laikotarpyje juodųjų 
daugumai.

Pilnos nepriklausomybės 
reikalauja nacionalistai jau 
1977 m.rugsėjo mėnesį.

ĮSPĖJIMAI 
STREIKUOJANTIEMS
Pietų Afrikos juodlejldar- 

blnlrikal nepasidavė juodųjų 
kiršintojų raginimams stre l- 
kuotl, kai buvo įspėti, jog 
streikuojantiems gręsla pra
rasti darbus.

įspėjimai buvo įdėti į vo
kus, kartu su algų čekiais; 
" Būk stiprus. Išlaikyk savo 
darbą. Nekreipk dėmesio į 

KIBS

agitatorius".
Kita Įrflonė parašė įspėji

mus anglų, sotho Ir zulųkal- 
ba, Išsluntlnėdama juos Ir 
savo f UI jai ėms; "Žinote,kad 
yra daug juodųjų,kurie šiuo 
metu neturi darbo. Jie mielai 
užims jūsų vietas".

Įspėjimai- raginimai daug 
padėjo rimties Išlaikymui, 
beieškant tinkamų laipsniškų 
sprendimų savaranklškes- 
nlam juodųjų gyvenimui Afri
koje .

IRANO ŠACHO NUOMONE
TorontoSrar /25.10.1976/ 

rašo, kad Irano šachas, lan-

TOtUO “GY V AT ARO

kydamasls JAV-se pareiškė, 
kalbėdamas per CBS prog
ramą, kad Amerikos žydai 
esą perdaug galingi Ir Bal
tiesiems Rūmams daro 
spaudimus, kontroliuodami 
spaudą,TV, radio, bankus.GI 
JAV žydų spaudimas dirbąs 
Izraelio nenaudai.

Dėl palestiniečių parelškĄ 
kad teroru, šantažu, | lėktuvų 
.užgrobimais,žudymais lais
vės ne Išs Ikovos.

Apie Libijos Muammar 
Qaddafi šachas pareiškė;

” The man Is absolutely 
Irresponsible and crazy".

NE KALBOS, BET KITOS 
PRIEŽASTYS

Pravedus apklausinėji
mus, kaip skelbia Gallup 
Poll- ne anglų-prancūzųkal- 
blnlal nesusipratimai nera
mina kanadiečius.

Pirmiausia- visoje Kana
doje žmonės rūpinasi dėl pa
kilusių kalnų. 50% apklausi
nėtųjų pasisakė, kad svar
biausia problema šiuo metu 
yra Infliacija, po to-darbl- 
nlrikų streikai, Ir trečioje 
vietoje- nedarbas.

Dvtklablškumo Ir anglų- . 
prancūzų santykiai, įrtkluotl 
kartu su kitomis problemo
mis, buvo Iškelti tik 4% ap
klausinėtųjų.

Gal spauda Ir kai kurie 
politikai perdaug pičla dvl- 
kalblškumo problemas, ypač 
dabar prieš rinkimus ?

PRANCŪZU KALBĄ IŠMOKO 
IR BE BILL 22

Nobelio Literatūros pre
mija teko gimusiam Kanado
je, Lachlne, Saul Bellow, da
bar tapusiam Amerikos pi - 
llečlul, Chicago gyventojui.

Bellow *yra Imigrantų l Iš 
Rusijos sūnus, pirmiausia 
pradėjo 
mokyklą Ir užaugo Išmokęs 
anglų, prancūzų, "jidiš" Ir 
hebrajų kalbas. Tai įvyko 
prieš Bill 22 įvedimą...

lankyti JLachlne

BENDRUOMENYBĖS
PAVERGTU TAUTU IŠSILAISVINIMO KOMITETO PETICIJA

Padėkime pavergtoms
tautoms Išsilaisvinti l

Rusijos Imperializmo
okupuotų E uropos tautų tau
tiečiai egzllėje turi Centrl - 
nlus Kongresus, Komitetus, 
siekdami to paties tikslo- 
demckratlnės laisvės.

Deja, nekurtos valstybės 
mažųjų tautų genocido neno
ri suprasti. Visiems gerai 
žinoma,kad Amerika, be l ki
tos valstybės dėl E uropos 
pavergtų kraštų neis įkąrą 
su Rus įjos Imperializmu.

Šiuo laiku yra pilnai pri
brendęs reikalas visoms pa
vergtoms tautoms padėti.

Šiuo laiku Chicagoje jau 
yra susiorganizavęs Ruslios

BRAZILIJA NESIŽINOJO 
KĄ JI TURI

Ne perse nal Minas Gerais 
vietovėje buvo atrasta ne
maža upė, kurioje teka stlp- 
rial sūrus vanduo. Vanduo 
yra 2 % sūresnis už jūrų 
vandenį. Tai pasaulinio 
masto sensacija. Vienintelė 
tekios rūšies upė yra Brazi
lijoje. Dabar ruošiamasi tai 
upei sutelkti Ir specialų 
vardą. Tas Iškilmes atliks 
pats Brazilijos prezidentas.

Upė buvo atrasta atsitikti
nai tarp miškų, prakertant 
kelius, kuriais buvo vyksta
ma Į krašto gilumą tyrinėti 
mineralus. Įdomu Ir tai, kad 
toje upėje esančios žuvys 
yra skirtingos nuo jūroje 
esančių žuvų. Jos yra labai 
plėšrios Ir gruobuonlškos, 
taip kad drąsiai jas galima 
būtų pavadinti žuvimis -pl- 
ratėmls. Dabar šios upės pa
kraščiai yra saugojami Ir 
bus vykdomi dideli tyrinėji
mai, kaip Ir Iš kur toje upė
je atsirado tokio laipsnio 
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9/Rusijos okupuotų tautų 
sienos, mūro Ir geležies 
tvoros tuojaus būtų pašalln - 
tos.
lO/Pagal Helsinkio Deklara
cijoje Įsipareigojimus, turiz
mas ir giminių emigravimas 

Pavergtų Tautų Išsllalsvlnl- 
mo Centrinis Komitetas,! 
kurį,pagal esamą.programą, būtų nevaržomas 
nuo kiekvienos tautybės įei
na po 2 aktyvius atstovus . 
Susirinkimas Išrinko pirmi
ninką Ir generalinį sekreto
rių, visi kiti tautų atstovai 
yra vicepirmininkai.

Pavergtų Tautų Išsllalsvl- 
nlmo Komitetas NUTARĖ: 
surašyti reikiamus prašy
mus -me mor andumus HE L - 
SINKIO Deklaracijoje pasi
rašiusiems 35-lų tautų PRE- 
Z IDE NT A MS Ir jų MINISTE - 
RIAMS.

11/Rusljos komunistams, ne
silaikant Helsinkio Deklara
cijoje Įslpare Igojlmų, prašo
me visas valstybes pašalinti 
Rusiją Iš Tautų Sąjungos Ir 
nutraukti visus prekybinius 
Ir diplomatinius ryšius su 
Rusijos Imperialistine vai - 
džla.
RUSUOS EKSPANSIJA: 
po II-jo Pasaulinio Karo - 
Lietuva, Latvija, Estija, R. 
Vokietija, Ukraina,Lenkija, 
Čekoslovakija, Ve ngrlja,Ru
munija, Bulgarija, Jugosla
vija, Albanija, Japonijos sa
los Sokhall-Kurll-Salud.

Susirinkimas NUTARĖ: 
Šluos Ir Iš anos pusės visų 
okupuotų kraštų rašomus 
prašymus -memorandumus , 
pasirašytus prašymus oku
puotų kraštų atstovų Išeivi
joje, apimant virš 150 mil. 
pavergtų tautiečių, paskelbti 
viešumon, Ir prašyti,kad; 
1/ Rus įjos -Komunizmo Im - 
perlallzmo kalėjimų sistema ir komisijų sudarymas, 
būtų pašalinta 
2/ Žmonėms būtų duodamos 
lygios teisės Ir demokrati
nė laisvė.
3/ Iš visų Rusijos okupuotų 
kraštų būtų Išvesta kariuo
menė Ir milicija.
4/ Pagal Helsinkio Deklara
cijoje įsipareigojimus Rusi
ja turi nesikišti į visų oku
puotų tautų vidaus santvar
kas.
5/ Iš visų okupantų kraštų , 
Išvežti tautiečiai, tuojaus 
būtų grąžinami į jų kilmės 
kraštus.
6/ Politiniai kaliniai Iš visų 
kalėjlmų-lagerlųtuojaus bū
tų paleisti.
7/ Žmonių įsitikinimai, jų 
religijos būtų nevaržoma. 
8/ Dovanų siuntiniams gimi
nėms, kurie dabar apdedarni 
300% muitais, muitai būtų 
nuimti.

AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBOS 36-jo SUVAŽIA - 
VIMO,1976 m.lapkričio 13 d. 

DAR BOTVARK Ė
1. Suvažiavimo atidarymas 
Ir Invokaclja.
2. Prezidiumo, sekretoriato

3. Sveikinimai.
4. Tarybos narių patikrini
mas-skyrių bei organizacijų 
atstovų pristatymas.
5. Amerikos Lietuvių Tary
bos Valdybos pranešimas.
6. ALT atstovo Washingtone 
pranešimas.
7. ALT Iždo Globėjų prane - 
Šimas.
8. ALT sudarančių organi
zacijų pirmininkų pas įsaky
mai.
9. Kitų suvažiavimo dalyvių 
pasisakymai Ir pastabos.
10. Pranešimų tvirtinimas.
11. ALT skyrių atstovų pra
nešimai Ir sugestijos.
12. AL Tarybos, Valdybos Ir 
Iždo Globėjų rinkimai.
13. Klausimai Ir pasiūlymai.
14. Rezoliucijų priėmimas. 
15.Suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavimas vyksta She- 
ratonTower viešbutyje, 9333 
South Cicero Av.,Oak Lawn, 
M. ,60453.

Suvažiavimo pradžia 9 vai. 
ryto, registracijos pradžia- 
8:30 v.r. Be ndrl pletūs-12v .

ELGĖSI MANDAGIAI, BET 
KNYGŲ NEGRĄŽINO

Kauno saugumo komitete 
M. Gavėnalte l buvo grąžintos 
Iš jos prieš du metus , kratą 
atliekant atimtos knygos. 
Kai kur lų ,ta 5 lau, ne grąžino. 
Paprašius grąžinti B. Braz
džionio Didžioji Kryžkelė 
/atspausdinta rašoma ja ma
šinėle/Ir nebaigtą spausdin
ti " Lietuvio charakterio 
problemos", saugumiečiai 
atsakė:
-Jos yra politinės,todėl Ir 
negrąžiname *.

Saugumo darbuotojai kaž
kokiais sumetimais su M . 
Gavėnalte buvo ypatingai 
mandagūs.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

NL Bendroves Valdyba y ra nutarusi
I olkrastį. siuntinėti tik u£ $5.00 plr*
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JURIDINES PAINIAVOS
^NETIKRUMAS IR 
ZVILTYS

Nuostabiai neparankiu lai
ku Jungtinių Valstybių teri
torijoje atsirado abu,tėvas 
Ir sūnus Bražinskai. Vargiai 
ar galėjo būti blogesnis su
puolimas su taip labai Iš
garsintų kroatų lėktuvo pa
grobimo afera. Visi čia pa
sipiktinę to amerikiečių 
TWA lėktuvo nuvarymo Eu
ropon, New Yorko polici
ninko žuvimu Ir visa ta, vi
siems įgrisusią, piratine 
akcija. Nlelcas niekur neturi 
Ir nereiškia nei mažiausių 
simpatijų ar supratimo gro
bikams. Atrodo, kad masei 
neįdomūs nei patys motyvai 
Ir viešoji opinija reikalauja 
nusikaltėliams pačių aršiau
sių bausmių, be jokių švel
ninančių aplinkybių pripaži
nimo. Ir štai tokių nuotaikų 
migloje atsiranda Bražins
kai šiame kontlne nte. Padė
tis, Išties, nedėkinga, tie
siog blaurl, bevelk be jokių 
šviesesnių prošvaisčių. Jei 
tikėti pusiau autlentlšklems 
gandams, net nuolatiniai Ir 
tikri lietuviškų reikalų drau
gai Ir gynėjai JAV Senate Ir 
Kongrese, esą atsisako to
kiame reikale padėti, tarpi
ninkauti Ir griežtai plaunasi 
rankas visoje Bražinskų by
los eigoje. Tokie, atrodo, 
bijosi savųjų rinkėjų, rasi,
ne abejot Ina dauguma būtų 
priešinga už bet kurios, net 
Ir moralinės pagalbos sutel
kimą asmenims, kurie ką 
nors bendro turėję su lėktu
vo pagrobimu, nors tai Ir 
buvo įvjkdyta visai ne avan- 
tlūrlnes Intencijas turint.

Taigi, atrodo, kaip daly
kai dabar stovi, Bražinskai 
tegalės pasitikėti vien savi
mi, samdytais advokatais Ir 
kai kuriomis lietuviškomis 
,lnstltucljomls. Visą padėtį, 
atrodo, klek lengvina/tiki
ma, nekompltkuoja/ jaunojo 
Bražinsko vedybos su JAV 
piliete. ŠI santuoka, jei bus 
pripažinta teisėta, gali daug 
padėti Algirdui, bet ji nieku 
nekeičia tėvo Bražinsko pa
dėties.

Galime būti tikri, kad 
Maskva vykdo nemažą Ir 
nuolatinį spaudimą Vašlng
tonul Bražinskų Išdavimo 
reikalu. Valstybės Departa
mentas bent kol kas visą 
sverti Ir lemti paliko Emi
gracijos įstaigoms, kurių 
įstatymai labai šalti,kai ka
da net Ir labai aiškūs, tiks
liai suformuluoti Ir suskirs
tyti į atskirus paragrafus.

Galime spėlioti, kad ga
lutiniam spre ndlmul prireiks 
vienokios ar kitokios prezi
dentinės akcijos, malonės 
akto ar panašaus sprendimo. 
Rlriklmlnls laikmetis čia ga
li telkti šiokių tokių vilčių, 
jei eventuali padėtis to rei
kalautų.
Zp$l.

Kad Ir kaip būtų keista, 
bet, pasiklausius pažįstamų 
tautiečių tarpe nuotaikų Ir 
nuomonių, neatrodo, kad vi
si Ir visu šimtu nuošimčių 
būtų palankiai nusiteikę 
Bražinskų jautriai bylos ei
gai. Dalis gal yra paveikti 
bendrųjų aplinkos įsitikini
mų, kiti, rasi, turi dar ki
tus motyvus, k. a. laiko 
perspektyva. Še šeri metai 
netrumpas laikotarpis, pa
jėgęs daug ką Išdildyti Iš 
atminties Ir Iš širdžių. Lie
tuviškajai visuomenei, ta
čiau būtina suprasti, kad 
Bražinskai yra nemažame 
'pavojuje visur, bet kada Ir 
visada. Skaitai mūsų spau
doje kronikines žinutes, pra
nešimus, aiškiai bylojan
čius kur, kuomet Ir kada v 
Bražinskai svečiuosis tokio
je ar kitokioje lietuvių ko
lonijoje. Palaimintas tikėji
mas beribiu saugumu Ir pa
sitikėjimas visais. Vis dėl
to tai labai menka garantl- 
tlja asmenims, kuriais tiek 
daug susirūpinimo reiškia
ma ne tik Vilniuje, be t Ir pa
čioje Maskvoje.

Ne Išle Isk Ime Iš ak lų f ak - 
to, kad tam tikroms aplin
kybėms s alkstant, didžiosios 
pasaulio galybės leidžiasi į 
užkulisinius, viešumai ne- 
atskleidžiamus sandėrius Ir aSyium įn the United States. Please grant them political asylum 
atiteka abi puses patenki- . , „
nančlus veiksmus. Oflcla- and save them froIŪ the Soviet threat of execution.
llal, galimos notos, demar- 
šal Ir protestai, paneigimai 
ar panaši diplomatinių žo
džių akrobatika, bet visas 
tas popierizmas nebūtinai 
turi būti efektyvesnis už Iš 
anksto suplanuotą Ir sutartą 
kai kurių abipusių įstaigų 
gal Ir pusiau koordinuotą 
veiksmą. Tai tik prielaida, 
gerbiamieji...

Al. Glmantas Respectfully

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

DĖL GUDŲ-BIELARUSŲ 
PRETENZIJŲ
” Neprlkl. Liet.” š. m. 

rugpj.18 d. numeryje J.Kel
mas straipsny "Gudai arba 
analfabetal-L lėtu vos Istori
jos vagys?’. ”, paduoda tei
singus faktus, kaip kai kurte 
šovinistai blelarusal/gudai/ 
Toronte Ir Cleveland’e pasi
savina Lietuvą.

Tai nepaprastai skaudus 
faktas Ir kelia didelį susirū
pinimą: kodėl Į tokius 
blelarusų elgesius 
n le k a s ank š č lau griež
tai nereagavo Ir vis 
nereaguoja.’ Aš skaitau 
Cleveland’e Ir Toronte lei
džiamus laikraščius Ir ste
biuosi, kad juose niekuomet

neužttkau, kad būtų Iške’tos* 
Ir suniekintos tokios klai
dingos blelarusų/gudų/ pre
tenzijos. Jule nele Iština , 
kad nebuvusios valstybės, Ir 
mažai užsienyje žinomos 
blelarusų tautos žmonės Ir 
jos apakę šovinistai p a d ėt ų 
Maskvos Imperialis
tams sunaikinti lie
tuvių tautą Ir jos per 
amžius buvusią garbingą 
valstybę Ir Lietuvos 
Istorijos didybę.,

Kaip galima torontiš
kiams lietuviams nutylėti, 
kai jų panosėj yra varoma 
žodžiu Ir raštu nesąmonė ? 
Irblelaruso D. Chmaros re
daguojamas Toronte laikraš
tis, fronte/vinjetėj/Įsidėjęs

žemėlapį, vaizduojantį Ble- 
laruslją su Vilnium Ir dalim 
Lietuvos teritorijos ’. Taip 
pat yra platinami panašiom 
pretenzijom lapal/glrdėjau , 
kad tai daroma Ir prie Tautų 
Sąjungos Rūmų New Yorke/.

Gėda mums , Ir darosi 
skaudu, kad katkurl mūsų 
spauda daugiau rūplnaslsavo 
"parapijiniais” be I partiniais 
reikalais, Ir dėl jų sukelia 
tiesiog "kruvinas" rietenas , 
o ne pirmoj vietoj visos tau
tos reikalais...

Aišku,kad tokie gudai pri
sideda prie Maskvos pastan
gų Lietuvą surusinti.Mask - 
va deda visas pastangas per 
savo giminingą blelarusų 
tautą, prisijungti-visai pa-

PANORAMA
BRAŽINSKU A R*

Mes, Lietuvos laisvės ko
votojai, Pranas Ir Algis, 
Bražinskai, savo prasiver
žimo pro geležinę uždangą 
šešerlų metų sukakties pro- 
gakrelplamės į viso pašau 
ga kre Iplamės į viso pasau
lio lietuvių visuomenę,! vi
sas lietuviškas organizaci
jas Ir į kiekvieną brolį Ir 
sesę lietuvį, paaiškindami 
savo dabartinę padėtį Ir pra
šydami vlsoklarlopos para
mos.

Mūsų prasiveržimas lėk
tuvu pro geležinę uždangą 
1970 m. spalio 15 d. buvo 
akivaizdus Išreiškimas vi
sos lietuvių tautos protesto 
prieš sovietų okupaciją , 
plačiai Išgarsinęs Lietuvos 
vardą bei vargą Turkijoje,© 
taip pat Ir visame pasaulyje. 
Sovietų Imperija dėjo di
džiausias pastangas mus su
sigrąžinti Ir sunaikinti kaip 
pavergtų žmonių laisvės 
siekimo simbolį. Tačiau, 
turkų patriotų Ir laisvojo pa
saulio lietuvių broliškos pa
ramos dėka mums pavyko 
Ištverti šešerlų metų kovą 
vą Turkijoje Ir š.m. rugpjū - 
člo 24 d. pas tekti laisvus A- 
merlkos krantus.

Mes esame patelkę JAV 
politinioprleglobščlo prašy-

Fresident Gerald R.. Ford 
The White House
Washington, B.O.. 20500

Bear Pir- President,
Please grant political asylum to political refugees from 

Lithuania, Pranas and Algirdas Bražinskas, now living in the 
United. States of • America„ ' •

■ Sincerely yours,
Dear Mr.. President, /oarašas/

Your granting political asylum to father and son, Pranas and 
Algirdas Bražinskas, two political escapees from Soviet occupied 
Lithuania will be greatly appreciated by all Lithuanian Americans.

NAUJOS SOVIETŲ, PINKLĖS 
EMIGRANTAMS

Vokiečių spaudos žiniomis 
Feder alinėje Vokietijoje gy
venantieji Iš Pabaltijo emi
gravę asmenys šiomis die
nomis gavo Iš sovietų am
basados pranešimą, kad jie 
tebėra sovietų plllečlal.Pra- 
nešlme raginami paimti so
vietų užsienio pasą, arba į- 
telktl prašymą dėl atleidimo 
nuo sovietų pilietybės. Tie

Respectfully yours, asmenys, kurie prisistatė
/parašas/ ambasadoje Ir paprašė at-

Jear Mr. President, ' leidimo nuo sovietų plltety-
, . Jbės, turėjo užpildyti 'labai

I wholeheartedly support the request of two Lithuanian politicalsmu]kų formuliarą/kur la- 
refugees, Pranas Bražinskas and Algirdas Bražinskas, for political me, tarp kitko, turi pažymė-

tl apie gimines Vakaruose, 
kurioje kariuomenėje tarna
vo Ir 1.1./ Ir užmokėti 1OO 
DM. Šis sovietų nūs įstaty
mas,nėra naujas. Įdomu,ta
čiau,kad jis buvo šitokiu bū
du primintas tiems, kurk 
per lengvai užmiršta įval 
rlas sovietų pinkles./E./

Sincerely yours,
/parašas/ 

Bear Kr. President, 1
Your honorable action of granting political asylum to two 

escapees from Soviet occupied Lithuania, Pranas and Algirdas 
Bražinskas, will truly show that the United States is still 
defending its principles of liberty and justice for all in 'this 
Bicentennial year..

TSIŠAUKIMAS
mus, norėdami likti laisvoje 
Amerikoje, kol tėvynė Lietu
va yra okupuota, Ir kaip ga - 
Įima našiau Ir prasmingiau 
prisidėti prie demokratijos 
gynimo, lietuvybės Išlatky - 
mo Ir Lietuvoj laisvinimo 
pastangų.Tačiau sovietiniai 
okupantai neatsisakė savo 
kėslų susigrąžinti Ir sunai
kinti du lietuvius politinius 
pabėgėlius. Maskva jau pa
telkė Vašlngtonul kelis ofi
cialius protestus Ir vysto di
džiulį spaudimą dėl mū - 
sų ekstradicijos.

Mes prašome visus lietu
vius telegramomis Ir lalš - 
kals kreiptis į prezidentą 
Fordą, Valstybės departa
mentą, kongresmanus Ir se
natorius, kad Bražinskams 
būtų sutelktas politinis prie
globstis Amerikoje. Lietuvių 
akcija rinkiminiais metais 
gali būtllabal efektinga.Mū
sų padėtis dabar yra labai 
sunki- kankina netikrumas 
dėl savo ateities, kadangi 
Maskvos spaudimas yra la
bai didelis, o talppat negali
me niekur dirbti, kol Valsty
bės departamentas Išspręs 
mūsų politinio prleglobščlo 
klausimą.

Prašome lietuvių visuo
menę, įvertinant mūsų da- 

bartlnę keblią padėtį, pa
remti mus aukomis,kas pa
dėtų mums sėkmingiau tęsti 
laisvės žygį Ir vykdyti pat
riotinius įsipareigojimus 
lietuvybės Išlaikymo Ir Lie
tuvos laisvinimo darbuose. 
Aukos įgalintų mus ar - 
tlmlauslu talku Išlelsdlntl 
knygą apie lietuvių kovas 
prieš okupantus nuo 1941 m. 
Iki 1970 m., konclagerlus 
Sibire, pirmą pasaulio Isto
rijoje sėkmingą sovietų lėc- 
tuvo nukreipimą Ir šešerlų 
metų odisėją Turkijoje . 
Knyga, Išleista lietuvių Ir 
anglųkalbomls,plačiai pasi
tarnautų Lietuvos laisvės 
siekimo garsinimui. Mes 
taipgi norime ,kalp galima 
greičiau .aplankyti visas lle- 
tuvlųkolonljas, tiek daug pa
dėjusias mums per tuos še
šerius kovų Ir Išbandymų 
metus Turkijoje. Mes tvir
tai tikime, kad su visų lie
tuvių pagalba bus laimėtas 
Ir šis naujas kovos tarpsnis 
visos lietuvių tautos labui.

Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi ’. 
Pranas Ir Algirdas 

Bražinskai
P.S. Aukas Ir laiškus Bra
žinskams prašome siųsti 
šiuo adresu: p.A.Bražins
kas, 54 Coral Str.,Worces
ter, Mass. 01604.

P s. Bražinskams prašant, tai- 
piname j u. pasirašytą, atsišauki
mą ir kelis laiškams pavyzdžius 
ir iš kurią pasirinkus, jie prašo, 
nusiusti JAV Prezidentui. ,NL.

yours,
/parašas/

vergti lietuvius, užgniaužti 
lietuvių kalbą Ir Iškraipyti 
Lietuvos Istoriją. Tad Ir 
mūsų ce nt r l n ėm Lietu
vos laisvinimo Instltu- 
cljom turėtų rūpėti ne del - 
slant perspėti gudus- 
blelarusus, kad jie pirmiau 
turėtų kovoti už Minsko Iš
laisvinimą, o ne Vilniaus 
savlnlmąsl.

J. Kelmas sakosi kalbėjęs 
su a.a. Istorikudr. A.Šapoka 
kuris pareiškęs;.. .Tegul tie 
Istorijos klastotojai gudai 
nuvjksta į Švediją, Prahą, 
Romą-Vatlkaną Ir archyvuo
se pasirausia. Jie ten suras 
tiesą.” Tad.kodėl toks 
VLIKas negali parūpinti 
Ir patiekti lietuviams Ir 
ypač svetimtaučiams 
tų archyvų aute ntlškus davi
nius??? Jog jeigu VLIKas 
skiria $3600 Išleldlmulkny- 
goe Lietuvos Steigiamasis

Pranas ir Algirdas Bražinskai

AUKŠČIAUSIA .SAVIVALĖ
Iš SSSR Išvykęs į Vakarus 

rusų poetas Ir rašytojai 
Serglejus Volte riko Italų 
žurnale ” Prospective nel- 
mondo” rašo:

"Komunizmas yra totalinė 
Ideologija, kuri siekia Iš
spręsti visas socialines Ir 
žmogiškas problemas. Ko
munistinė Ideologija norį a- 
plmtl visą žmogaus gyyęnį-* 
mą, visą jo psichologiją Ir 
dvasios pasaulį. Tik tas ga
li pilnai suprasti,ką reiškia 
netekti laisvės, kas .yra 
pagyvenęs komunistinėje 
sistemoje .

Korupcija, savivalė, ūkinis 
Ir administracinis nepajėgu
mas, nesiskaitymas supllle- 
člų teisėmis per šešiasde
šimt komunistinio rėžimo 
metų Rusijoje yra pasiekę 
aukščiausią laipsnį,koks nė
ra šlnomas jokiame kitame 
pasaulio krašte”. ./ /

Selmas/kurl,kalp K.Rudml- 
nastam pačiam NL numery, 
stralpsnyje”Nettkslus VLI - 
Ko lėšų paskirs tymas” pažy
mi:...” Ką bendro turi ta 
knyga su Lietuvos vadavi
mu?”/, arba Lietuvių Fon
das skiria nemažas suma- 
Išleisti kokiems filosofi
niams-abstrakčius reikalu' 
nagrinėjant lems veikalams- 
tai pirmoj vietoj tu r 
rėtų skirti lėšas Lietuvos 
vadavimui nuo Maskvos Ir 
kaimyninių tautų ,kalp blela
rusų ir lenkų pasikėsinimų.

Jeigu prof. Jatulis /Ro
moje/ parašė ukrainiečių Is
toriją, remiamas tam dar
bui ukrainiečių, tai mes,tu
rėdami savo tarpe dar tokius 
Istorikus kaip Ivinskį Ir kt . 
privalome sudaryti tinkamas 
tokiems istoriniams dar
bams, sąlygas. ..

Iki šiol dar neįstengėm 
parengti literatūros, atre- 
mlančlos tendencingas kai 
kurių žydų, pav.Levlno,lle-i 
tuvių tautos apšmelžlmus- 
apkaltlnlmus... kj« .Torontiškis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vilniaus gili prasmė 
^lietuviams

(Stepo Varankos paskaita per Vilniaus Dienos minėjimą Hamiltone)

Hamiltono apylinkė Ir jos 
valdyba yra žinoma savo 

į gražiais Ir sėkmingais ren- 
X gintais. Šios dienos Vilniaus 

minėjimas, tai geriausias 
. pavyzdys, kada kelios orga- 
• nlzacljos talkoje gali bend- 
! radarblautl Ir /rengti be nd- 
į rus minėjimus Ir parengl- 
: mus. Taip daryti gali tik 

vieninga bendruomenė.
šiandieną tą mielą šventę, 

Vilniaus Dieną rengia trys 
garbingos Hamiltono organi
zacijos; Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Algirdo 
šaulių kuopa Ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos Ka
nados Krašto Valdyba.

Hamiltono apylinkės nu
veiktų darbų čia neminėsiu , 
apie juos daug rašoma spau
doje. Tai viena Iš veikliųjų 
kolonijų Kanadoje.

Šaulių organizacija Ir jos 
{kūrėjas gimęs Iš garsios 
šeimos Vladas Gerardas 
Putvinskis - Putvys, vis lenjs 

Daugiakjjltura ugdostipresnę
Kanadą

□

■ J

-31

1976.XI.3

JftTĖ

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

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

J**

DAUGIAKULTŪROSv PROGRAMA JUMS 
TEIKIA, BE KITŲ, ŠIUOS PATARNAVIMUS:

□ Ryšių palaikymo su etninėmis grupė- 
m Is/E THNIC GROUPS LIA ISON/ te Ik la 
pagalbą organizacijos Ir ryšių palaiky
mo srityse.

□ Kanados tapatybės programa/CANADIAN 
IDE NTITIE S PROGRAM/ vykdo kultūr Inlo 
Įvairumo puoselėjimą.

□ Kanados etninių grupių studijų/CANADIAN 
' ETHNIC STUDIES/skyrius naudojasi

patariamojo komiteto gairėmis.
□ Duoda paramą Išvystyti neoficialių kalbų 

mokymą/NONOF FICIAL -LA NGUA GE S 
TEACHING AIDS.

Dauglakultūrlnlų centrų steigimo programa 
/MULTICULTURAL CENTRES/.
Imigrantų Integravimo programa/lMMIGRAT 
INTE GRATION PROGRAM/telkia pagalbą 
naujiems Imigrantams.
Projektams remti programa/PR OJE CT
GRANTS PRO® AM/skIria lėšas 
savanoriškoms grupėms.
Valstybinė filmų vadyba/THE NATIONAL 
FILM BOARD/gamIna filmus Įvairiomis 
kalbomis.
Valstybinis žmogaus buities muzėjus/THE 
NATIONAL MUSEUM OF MAN/ renka Istori
nę medžiagą apie Kanados dauglakultūrą.
Viešasis archyvas/THE PUBLIC ARCHIVES/ 
renka Ir saugoja medžiagą apie etninių 
grupių kultūras.
Valstybinė blblloteka/THE NATIONAL 
LIBRARY/perka Ir renka knygas neoflclallo 
neoficialiomis kalbomis.

Norintieji pareikšti savo nuomonę arba gauti platesnę 
informaciją, raitykite šiuo adresu:

Multiculturalism, 16th Floor, 
66 Slater Street, OTTAWA, Ont. 
K1A0M5

i f
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lietuviams yra gerai žino
mas nuo 1919 metų. Šauliai , 
tai visuomenės vyrų Ir mo
terų ginkluota organizacija. 
Išeivijoje ji yra ginkluota 
savo lietuviška veikla. Lie
tuvoje šaulio vardas buvo 
pagarboje. Šauliai Ir šaulės 
savo krauju prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Šaulių organiza
cijai paskutiniaisiais metais 
priklausė bemaž 35% Lietu
vos gyventojų. Šaulių krauju 
yra paženklintas Ir Lietuvos 
sukilimas.

Antrąkartą okupuojant ru
sams Lietuvą, didelis skai
čius šaulių ėjo partizanauti, 
kiti pasitraukė į vakarus.At
sidūrę Išeivijoje, šauliai 1954 
metais atgaivino savo orga
nizaciją, kurios kuopos ran
dasi te n, kur tik randasi lie
tuvių.

Sąjungos tikslas Išlaikyti 
Ir stiprinti lietuvių tautinį Ir 
valstybinį atsparumą. Ta
čiau, svarbiausias uždavl -

nys- atkurti Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniumi . 
Hamiltono kuopa, kuri turi 
Gedimino trečiojo sūnaus 
DLK Algirdo vardą, visada 
prisideda prie bendruome - 
nės darbų Ir veiklos.

Taip pat Ir VKLS-ga savo 
veikla, pagal Išgales, prisi
deda prie lietuviškųjų bend
ruomenės minėjimų. Be to, 
ji sielojasi visais Vilnių lie
čiančiais klausimais. Stebi 
lenkų veikimą dėl Vilniaus 
Ir Informuoja mūsų bend
ruomenę apie tai.

Iš linksmosios pus ės, tas 
tris organizacijas būtų gali
ma palyginti su 3-jals muš
kietininkais, kurie laikėsi 
dėsnio, vienas už visus , visi 
už vieną.

Mielas Ir paslaptingas 
Vilnius. Tai nepaprastai 
pulki Ir kilni Idėja švęsti Iš
eivijoje Vilniaus Dieną . 
Šiais metais, kaip Ir praei
tyje^ Vilniaus Diena sutam
pa su Spalio 9-ja,Lietuvos 
Istorijoje liūdna dlena.Švęs- 
daml Vilniaus Dieną, f turi
me neužmiršti Ir šią tragiš
kąją dieną,.

Švęsdami Vilniaus Dieną, 
kuri Ištlkrųjų yra didingos 

Lietuvos diena, nes Vilniuje 
glūdi visos Lietuvos didybė 
Ir jos kančios. Minėdami 
Vilniaus Dieną, prisiminki
me mūsų didvyrius, kanki
nius, karžygius, partizanus 
Ir dabar kovojančius pilkus 
mūsų didvyrius. Prisiminki
me Mindaugą, Gediminą, Vy
tautą, Žalgirio mūšį, vergi - 
ją, okupaciją, balsius trėmi
mus į Sibirą, religijos per
sekiojimą Ir suvaržytą savo 
gimtinės lankymą. Tai di
dinga Ir tragiška Lietuvos 
Ilgų amžių Istorija.

Lietuva, netekusi savo 
senos sotinės-V H n lauš , bu
vo kaip suriktai sužeistas 
žmogus. Lietuva be Vilniaus 
negalėjo pilnai žydėti. Kau
nas tapo laikinąja Lietuvos 
sostine. Nors Vilnius 1920 
metais Spalio 9 dieną buvo 
mūsų kaimynų lenkųklastln- 
tlngal užgrobtas, jis savo 
tautinę, labai svarbią Lie
tuvai misiją atliko. Nors 
Vilnius buvo okupuotas, jis 
visus lietuvius nepaprastai 
stipriai jungė Ir vienijo per 
visą nepriklausomybės lai
kotarpį'. Taip, kaip valkai , 
netekę motinos, apie ją sva
joja, Ilgisi Ir myli, taip Ir 
visa Lietuva svajojo apie

savo prarastą sostinę Vilnią 
Vilniaus gili prasmė Lietu
vai yra aiški. Be Vilniaus 
Lietuva nėra tikra Lietuva: 
taip,kaip raitelis be žirgo.

Lietuvoje buvo švenčiama 
Tautos šventė, Vytauto Di
džiojo metai Ir kitos įvairios 
šventės. Švęsdami Vilniaus 
Dieną Išeivijoje, turime ge

Hon. John Munro 
Minister Responsible 
for Multiculturalism

L'hon. John Munro 
Ministre chargė 
du multlculturalisme

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ APLINKA

rą progą prisiminti visos 
Lietuvos Istoriją. Didingus 
Vytauto laikus. Tai stebėti
nas atsitik Imas, kada nedl - 
dėlė tauta valdė didžiulius 
Europos plotus, kuriuose 
gyveno įvairių tautų Ir rell* 
gijų žmonės. Vytauto vaistys 
bė užėmė 850. OOO kvadr>. 
km. Tai milžiniški plotai.
Tai bemaž šių dienų 3-jų 
valstybių, Italijos, Japonijos 
Ir Lenkijos plotas. Vytautas 
buvo netik genljalus strate
gas Ir vadas, bet Ir protin
gas administratorius. ;n

T autų gyve n tme, ka Ip ir 
šeimose,yra dienos šVle 
stos, didingos, . llhksmosi 
liūdnos Ir tragiškos. Lietuva 
per Ilgus amžius buvo k ar H 
nls vieškelis. Vieškelis,ku
ris buvo mindžiojamas, nai
kinamas Ir deginamas. Per 
jį žygiavo totoriai,kryžiuo
čiai, švedai, rusai, Napoleo
nas su savo armija,vokiečiai 
lenkai Ir bolševikai.

Nepamirškime, kad mes 
esame tik laikini praeiviai 
tame komplikuotame vieške
lyje. Eidami per jį, turime 
pareigą savo pavergtai tautai 
nors trupinėlį gero padaryti.' 
Ne visi turime dovaną būti 
didvyriais. Nežiūrint to, vlsį 
turime sąlygas nors Ir ma+ 
ž įausta plytele prisidėti prie 
prarasto nepriklausomybės 
atstatymo. >

Prisiminkime jaunuolį
Romą Kalantą, jo didžiausią 
gyvenimo auką, degančią 
gyva ugnimi su šauksmu lū
pose-Laisvės L lėtu vai. Arba 
vėl jūrininko Simo Kudirkos 
Ir Nijolės Sadūnaltės laisvės 
troškimą Ir jų didvyrišką 
laikymąsi galingųjų teisme, 
reikalaujant laisvės ne sau , 
bet pavergtai Lietuvai.

Tokių didvyrių kitos tau* 
tos neturi. Tai neišpasaky
ta garbė mažai Lietuvai . 
Lietuva savo> sūnų Ir dukrų 
aukomis sutelkia viltį pa
vergtiesiems tapti laisvais .

Baigiant, linkiu, kad Ro - 
mo Kalantos kylančios gyvos 
liepsnos šūkis į dangų Lais
vės Lietuvai, apimtų mus 
visus, Išblsškytus po platų
jį pasaulį, kovoje dėl pa
vergtos tėvynės. Taip,kaip 
šiandieną atnašaujamos šv . 
Mišios buvo skiriamos Vil
niaus Intencija, taip Ir ši 
kukli paskaita yra skiriama 
visiems mirus lems, žuvu- 
slems Ir nukentėjus lems dėl 
Lietuvos su sostine Vilniu
mi. Ačiū ’.

— • —
S Ą Ž INE 

Sązlnė-slelos veidrodis yra 
įgimtas, bet paveikslas jame 
—gyvenime įgytas.
Kas turi budrią sąžinę, tas 
klaidų nedaro. Keno sąžinė 
mlzga tam šėtonas savo ka
ralystės vartus atidaro. 
Kai padorus žmogus suklydo 
jo sąžinė kentėjo - ji šuniui 
šėko šienaut Išėjo.

B. Bačlūnas
3 psl

3

3



AMERIKA PIRTYJE 
Trijų dalių komedija

Vos tik prasidarius uždan
gai, aiškiai pamačiau, kad 
veikalas nesvietiškai pakl - 
tęs, ne savo turiniu,bet no
rėjimu paryškinti anos pra
eities Ir-nepagailėta šaržo. 
Apgailėtinai Išryškintas tiek 
grimas, tiek aktorių valdy
ba. Gal tik vieni žydų per
sonažai, sakyčiau,man pati
ko. Agota- tokios visame 
pasaulyje niekur nerasi, ne 
tik Lietuvoje. Jau tokia 
stergl, akiplėša Ir mandrl, 
jog buvo suriku patikėti, jog 
ją tas krlaučlūkas apgavo. 
Nežiūrint to,ji publikai labai 
patiko. Vaidino Milė i Šab- 
Hauskaltė. Ir mokėjo gi ji 
publiką Iki ašarų prajuokinti 
Nauja Ir man dar niekur ne
matyta teatrinė varljaclja - 
tai prlstatlnėjimas su kup
letais Išeinančių į sceną ak-
torlų. Staiga scenoje veiks
mas nutrūksta, plrmą'l kartą 
pasirodantis įeina į sceną, 
kupletais jį pristato, jis len
kiasi publikai Ir įsijungia į 
veiksmą, kup kupletistai 
dingsta vėl į užkulisį.

Kadangi nuo pat pradžios 
Iki pabaigos veikalas norė
tai šaržuotas, net Ir grimas 
tyčia taip Iš ryškintas, kad į 
aktorius net nemalonu žiū
rėti, taigi Ir kritika čia ne
betiktų. Svarbiausia, kad 
publika jų darbą šiltai ver
tino Ir tam jų pastatymui ne
liko abejinga katutėmis Ir 
nuolatiniu juoku. Nepapras
tai spektaklį gyvino Ir links
mino gyvai atitekami kuple
tai.

Negailu nepaminėti Iš viso 
sąstato seniausio aktoriaus 
A. Mackevičiaus, kuris la
bai įtikinančiai sukūrė senio 
žydo vaidmenį. Arba Ir R, 
tarnaitės, Bekamplenės 

valdme nyje. Pastaroji kuria 
vaidmenis taip laisvai, su 
dideliu įsijautimu Ir lengvu
mu, kad malonu žiūrėti.JI, 
vos pasirodžius, tuojau pub
likų patraukia.

Spektaklis baigėsi. Akto
riai,kaip Ir visada, pagal ei
lę Išeina nusilenkti. Mano 
gėlės atsiranda jiems po ko
jomis ,Ir publika karštai jio- 
ja. Piemenukas nušoka nuo 
scenos, apkabina mane Ir 
pabučiuoja, įteikdamas porą 
bllzgančlals popierėliais 
apvyniotų "cuklerkų", kurias 
naudojo per spektaklį. Pub
lika dar karščiau pasiuto 
ploti. Aktoriai lerikėsl. Aš 
atsistoju Ir vos pasiekdamas 
scenoje esantį aktorių Anta
ną Mackevičių, paspaudžiu 
jam ranką. Ir vėl toks aud - 
ringas plojimas. Net nežb- 
nau už ką: ar tam mano 
veiksmui,kad būdamas Iš to
li, jiems tokį žestą paro
džiau? Ar kad taip aktyviai 
buvau įjungtas į spektaklį Ir 
kaip vėliau nuglrdau-"ame- 
rlkonas" buvo visų dėmesio 
centru. Žinoma, jokiu būdu 
aš to nenorėjau, bet kažkaip 
savaime viskas susiklostė.

Kaip ten bebūtų, bet kai 
pas mus girdisi balsų, kad 
Amerika Pirtyje atgyvenusi, 
tai aš čia įsitikinau,kad ne . 
Tik reikia mokėti atnaujinti, 
Išgauti Iš to veikalo naujos 
gyvybės pradų Ir taip suge
bėti patraukti publiką. Nes 
aiškiai matau, kaip publika 
buvo spektakliu sužavėta Ir 
kaip girdėjau, visi pastaty
mai būna perpildyti žiūrovų.
Zinoma,mes visų pirma ne
turime tokių sąlygų, nei tiek 
patyrusių žmonių. Kai ma - 
člau, klek darbo įdėta,klek 
menlnlrikų į tą darbą įjungtą, . talpa persiplldo.

tai mums a ne sapnuoti ne
sapnuosi.

RIGOLETTO
" Esu patenkintas savimi 

Ir manau,kad nieko geresnio 
niekada neparašysiu", - pa
sakė G. Verdi po Rlgoletto 
premjeros. Bet maestro pas
kubėjo su tokiais žodžiais : 
po Rlgoletto jis sukūrė eilę 
nemažesnių, o tarpais dargi 
įspūdingesnių šedevrų.GI su 
Italų muzikos Istoriko nuo - 
mone reikia sutikti-"Rlgo
letto yra pirmas absoliutus 
šedevras, Išėjęs Iš Verdi 
plunksnos".

Nors Rlgoletto yra šešio
likta kompozitoriaus opera, 
bet ji pradeda plejadą Verdi 
operų, be kurių neapsieina, 
galima sakyti, nė vienas o - 
peros teatras.

Lietuvos teatro scenoje 
Rlgoletto pasirodė pirmą
kartą 1921 m., po to buvo 
statyta eilę metų ir dabar 
jau bene bus 294-as spek
taklis, kuriame man tenka 
garbė būti žiūrovu .

Plaukia \ žmonės, lyg į 
stebuklingus atlaidus Iš visų 
kraštų. Stoviu Ir stebiu tą 
aplinką Ir šventišką nuotai
ką, nors dar yra pats vidur- 
savaltls. Į operą ateina gi - 
minaitė su gėlėmis. Išbu
čiuoja, apdovanoja Ir slen
kame į vidų. Tuojau pasitin
ka žmogus Ir manydamas 
/aiškiai mačiau Iš jo veido/, 
kad tos gėlės skirtos soils - 
tams, pasisiūlo jas pamerk
ti į vandenį tkl spektaklio 
pabaigos. Dėkoju Ir sutinku.

Publika labai paprastai į- 
valrl. Yra Išsipuošusių da - 
mų su grindis pasiekiančio
mis sukniomis, yra Ir tik Iš 
darbo atlėkusių, nesuspėju
sių persirengti. Didelė pa- 

E ina, šne

kasi Ir dairosi į pažįstamus 
Ir nepažįstamus veidus. Čia 
matosi Ir solistai Noreika , 
Saulevlčlūtė Ir daug kitų 
menininkų, su kuriais tenka 
pabendrauti. Solistė Saule
vlčlūtė mane gundotas gėles 
įteikti po spektaklio, kada 
įvyksta nusilenkimas. Prle- 
šlnuosl Ir nutariu jas įteikti 
uždaroje scenoje, kai viskas 
bus jau nuplota.

Pirmas veiksmas. Puota 
hercogo parke,kurią pama
tęs, net aiktelėjau. Tokių 
gražių kostiumų, tokios de
koracijos tikrai kad nesltl- 

rlas spalvas, sustiprinimas 
momentinių nuotaikų toks 
įspūdingas Ir žavingas, kad 
būtum lyg pasakoje.

Hercogo rolėje vėl tas 
gražiabalsis, mano pr a va
dintas antrasis Mario Lanza 
- K.Plužnlkovas. DžUda-V. 
Sagaltytė, abu tiek vokallal, 
tiek valdyblškal pasigėrėtini. 
Rlgoletto-E .Kaniava Ir Ma- 
dalena- N. Ambrožaltytė . 
Graflenė-I. Yllenė Ir Spara- 
fučllė- V.Kuprys. Visi bu - 
vo verti pagarbos Ir dėme
sio. Prie to dar pulkus or
kestras, kuriam taip puikiai 
apvaldytą toną davė dirigen
tas V. Vlržonls. Na, Ir dai
lininko E . Rente r lo dekora
tyvus Išradingumas spektak
lį sukūrė spalvingą Ir pasi
gėrėjimo vertą. Jam žiūro
vai tikrai neliko skolingi.

Bendrai, apie šių dienų 
Lietuvos operą galėčiau 
drąsiai pasakyti, kad gali 
stoti kartu su pasaulinio 

kėjau. Pats veikalas maty - 
tas keliasdešimt kartų Ir tai 
ne vien Lietuvos operos pas
tatymuose. Bet šis mane
stačiai prltrerikė savo puoš
numu, vokaliniu stiprumu Ir 
dekoratyviniu Išieškojimu - 
Išradingumu. O jau apšvieti
mu mokėjimas išgauti įval-

Autorius prie Operos Rūmų, apžiūri mūsų operos 
įkūrėjo dainininko Kipro Petrausko paminklą.

garso operų sąstatais Ir lai
mėti pirmąją vietą. Ir ne
sistengsiu, nebūdamas mu
zikas, rašyti recenzijos ,ar 
apkalbėti kiekvieną solistą 
atskirai. Jie visi buvo savo 
rolėse tokie pasigėrėtinai 
geri, kad jau priekaištus, 
arba kokią kritiką parašyti, 
būtų nesąžiningas nusikalti
mas.

Po spektaklio, kaip buvau 
nutaręs, aš solistams Išda
linau gėles Ir prisakiau gra
žių komplimentų, nes bend
rai,klek jie, tiek jų visa va
dovybė, su muzikais , diri
gentais Ir režlsorlum, bu
vo verti. Aš gėrėjausi nuo 
pirmaujančio tenoro Ilgi 
paskutinio pažo. Jau nebe
kalbėti apie juokdarį, arba 
apie styginį kvartetą sceno
je. Nenuostabu Ir tai, kad 
opera turi kur Išskėsti savo 
sparnus- patalpa su moder
niška,sukama scena Ir kitais 
įrengimais.

PAŽINKIME praeiti i 
\ 

> Iš:.

PIRMASIS LIET U VOS STAT UTAS 
ov x i-

/ PABAIGA /

Maršalka- Pirmojo Lietuvos Statuto veikimo A lalkals- 
vlenas artimiausių Ir svarbiausių valdovo bendradarbių , 
kuris prižiūrėjo valdovo kiemą Ir atlikdavo įvairias svar
bias misijas; taip pat maršalka teisė nūs įkaitimus, pada
rytus vietoje, kur valdovas gyveno, bei jos apylinkėse.

Maršalka buvo labiau valdovo negu valstybės tarnauto - 
jas Ir, valdovui dažniausiai gyvenant Lenkijoj, maršalkų 
funkcijos mažėjo. Maršalka turėjo padėjėją kiemo ar rū
mų maršalką.

Nelaisvoji šatmyna- asmeniškai nelaisvi žmonės, taip 
pat vadinami bernais ar šeimynykščiais. Jie galėjo būti 
perkami Ir parduodami, Ir tuo skyrėsi nuo baudžiauninkų 
kurie buvo pririšti prie žemės. Nelaisva šeimyna XVI a . 
būvyje Išnyko, susiliejo su valstiečiais. Pirmasis Šratu - 
tas dar nurodo, kad žmonės gali būtį,nclalsvi dėl keturių 
priežasčių: 1. tie, kurie Iš seno buvo nelaisvi ar iš ne - 
laisvų gimę; 2. karo belaisviai, atvežti Iš priešo žemės ; 
3. asmenys nuteisti mirti, kuriems gyvybė dovanota; 4. 
kurie patys pasidavė re laisvėn ar susituokė su nelaisvu 
asmeniu.

Pagd vė- piniginis atlyginimas už nužudymą. Jo dydis 
priklausė nuo nužudytojo asmens luomo Ir lyties Ir buvo 
smulkiai Statuto nustatytas. Moterų pagalvės dažnai bu - 
vo dvigubai didesnės negu to paties luomo vyrų pagalvės . 
Pagalvės skyrėsi nuo paprastų atlyginimų tuo, kad jos ne
galėjo būti moleamos pačiam nukentėjusiajam; Statutas nu
stato, koks giminietis kokiu atveju turi teisę į pagalvę. 
Pyliavos natūralinės pareigos maistu ir pašaru prava - 
žluojančlam valdovui ar urėdams/ pareigūnams/ arba a- 
pyllrikėje stovyklaujančiai kariuomenei.
4 p si.

Pinigai- Statute minimi trys piniginiai vienetai: grašis, 
kapa Ir rublis. Grašis- senojoje Lietuvoje plačiai varto
jamas piniginis vienetas, tolygus 1O pinigėlių. 60 grašių 
sudarė kapą, o 1OO grašlų-rublį. T lak kapa, tiek rublis , 
X VI amžiuje buvo piniginiai atsiskaitymo vienetai, atse It, 
nebuvo nei kapos, nei rublio vertės monetų. Lietuvišką 
grašį Ir rublį reikia skirti nuo lenkiško grašio Ir Maskvos 
rublio. Pastarųjų vertė buvo žemesnė negu lietuviškų to 
paties vardo piniginių vienetų.

Ponai vėliavininkai- stambūs žemininkąl,kurle karo 
metu turėjo pristatyti tiek karių,kad šie sudarydavo ats - 
kirus dalinius, vėliavas, Ir neįeidavo į pavieto vėliavų su - 
dėtį. Ponai vėliavininkai buvo skiriami aukštaisiais vals
tybės pareigūnais.

Ponų taryba- Iš pradžių patariamasis didžiųjų kunl - 
gaIkščlų organas, prie Kazimiero,Aleksandro Ir abiejų 
Žygimantų įgavęs kaskart daugiau teisių Ir tvarkęs vals - 
tybės reikalus, kai valdovas gyveno Lenkijoje arba buvo 
mažametis. Ponų tarybą sudarė aukščiausieji dvasiškiai 
Ir pasaulietiniai pareigūnai: vyskupai,vaivados ir 1.1.Po
nų tarybos suvažiavimai vadinosi seimais. Arčiausiai Vil
niaus gyvenantieji tarybos ponai sprendė valstybės reika
lus, kai seimo nebūdavo.

Seimas- Iš pradžių ponų tarybos suvažiavimas,dalyvau
jant valdovui. Seimas sprendė svarbiausius valstybės rei
kalus. E Inant karams su Meskva,seimo sprendimai pa - 
liesdavo daugiausiai bajorų reikalus, nes šie turėjo eiti 
karan . Todėl pradėta juos kviesti selman patariamuoju 
balsu, Iš pradžių visus,kas norėtų atvykti,o vėliau pavie
tų Išrlriktus. XVI a.antrojoje pusėje seimas suskilo į ponų 

tarybą, vėliau senatu vadinamą., Ir atstovų rūmus,bajorų 
renkamus pavietų se lineliuose.

Smurtinė- atlyginimas už padarytą smurtą, sumokamas 
nukentėjusiajam; nusikaltėlis, be smurtinės, turėjo su - 
mokėti valdovui baudą už nusikaltimą. Smurtinės Ir bau
dos dydis priklausė nuo nukentėjusiojo luomo Ir padaryto
jo smurto pobūdžio.

Tarnai pasiuntiniai- taip pat kelio bajorais ar kelk, 
žmonėmis vadinami. Lyg ir pereinamasis luomas tari 
bajorų Ir valstiečių; jų pagrindinė pareiga buvo vežioti sa
vo ponų laiškus,kartais Ir toli nukeliaujant. Be to,tarnai 
pasiuntiniai turėjo savo ponams atlikti Ir kai kurias ūki - 
res pareigas Ir su jais stoti į karą.

Tėvonls- valstietis pririštas prie žemės Ir paveldimas 
ar perleidžiamas drauge su žeme. Tėvonys buvo ūklnln - 
kai,kurie.turėdami savo ūkį kurio dvaro žemėje, turėjo 
už jį atiduoti duokles Ir eiti lažą bei atlikti kitas pareigas 
dvaro ponui. Tėvonls negalėjo būti žemės savininkas, bet 
turėjo savo nuosavybėje ūkio Inventorių Ir kitokį kilnoja - 
mą turtą. Ilgainiui vietoj t ė v o n i o termino prigijo baud
žiauninkas.

Vaivada- svarbiausias vietinės administracijos parei
gūnas, skirtams plačioms sritims valdyti. Vaivados pri
klausė ponų tarybai, o po Liublino unijos- senatui. Vai - 
vados turėjo karines, administracines Ir teismines funk
cijas.

VIžis- tarnautojas tų urėdų, kurie turėjo teismo funk -
Gijas. Jo uždavinys buvo apžiūrėti nusikaltimo vietą, nu - 
žudytojo lavoną ir tyrinėti nusikaltimo aplinkybes. Vlžal 
priklausė laikytojams, tijūnams Ir kitiems vietiniams u- 
rėdams. Vlžį Iškvfetuslojl šalis jam turėjo apmokėti už 
darbą, o šis mokestis priklausė nuo nuotolio,kurį vlžls 
turėjo keliauti į nusikaltimo vietą.

Žemininkas-žemės savininkas ar valdytojas. Že- 
mlnlnkal buvo ponai Ir bajorai,o kartais dvasiškiai Ir 
miestiečiai. Karo metu visi žemlnlrikal turėjo patys stoti 
karan (r pristatyti karius, kurių skaičius priklausė nuo 
jų valdomo dvaro dydžio.

NEPRIKL AU SOMA LIETUVA
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Tėviškės Paveikslas
A. Lukošius

Stovėjo ten ji paprasta,
kukll, šiek tiek palinkusi, 
prie žemės prisiglaudusi, 
žaliųjų laukų karalijoje pa
skendusi maža trobelė. Pro 
šalį vingiavo baltas kelelis. 
Nuo vėjo, šalčio Ir liūčių 
suplalšėjęs, rymojo pa
sviręs medinis kryžius, čia 
pat šulinio svirtis, varteliai, 
gėlių darželis.

Visi laukų takai Ir take
liai, tiktai nuo čia beprasi
dedą, plačiai apylinkes api
bėgę, pagaliau Ir vėlei čia 
susirenka.

Talttkpavlršutlnlškas pa
veikslas mano tėviškės. Ne- 
palšė menininkai jos, ne da
bino puikiomis spalvomis Ir 
man nepadovanojo. Tačiau 
mano širdyje Ir atmintyje 
jis toks gyvas, ryškus, 
šviečiantis.Nešuosi jį visur 
Ir visada, kaipo vienintelį 
mielą Ir brangų turtą.

Vasaromis kvepėdavo te
nai džlūstantls šienas pra
dalgiuos Ir liepos, sustoju -

Shicagos dangum
Šv.KazImtero Lietuvių

Kapinės
.Kapinių sklypų s avlnlnkų 

susirinkimas įvyko spalio 17 

Rodrigue Biron — 
Union National# loader.

Dominique Izzi

U.N. KANDIDATAS
DOMINIQUE IZZI

Dominic Izzl, Nicolas Ir 
Clvlta šešių valkų šeimos 
ketvirtasis valkas- gimęs 
Montrealyje 1922 m.

Pradžios mokslą Ir Holy 
Cross gimnaziją pabaigęs , 
baigė College de Montreal .

D.Izzl vadovauja LesPro- 
prletes St.Paul Llmltee įs
taigai/2440 Springland str., 
VUle Emard/. ŠI įstaiga la
bai daug prisidėjo prie In
dustrinio, komercinio Ir re
zidencinio Lasalle Išsivys
tymo.

Būdamas trikalbis, jis Iš
laikė savo ryšius su Itališka 
kultūra, šalia prancūzų Ir 
anglų. Jis yra 5-lų valkų tė
vas. Aktyviai dalyvauja Les 
Chevaliers de Colomb Cote 
St. Paul apylinkėj; direkto
rius, buv. pirmininkas bei 
amžinas narys Italų Klubo .

Šalia to, D. Izzl aktyviai
rūpinasi Ir remta sporto or
ganizacijas VUle Emard Ir 
South Vest apylinkėse.

Ypatingai reikia paminėti 
Ir jo įnašą formuojant Que
bec Maritime District of the 
Optimist Club,kuris randasi 
Cote St.Paul apylinkėje. Už 
sugebėjimus Ir rūpestingą 
darbą jam buvo sutelktas šio 
klubo Lieutenant Governor 
titulas
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Domlnlc Izzl,pasižymėjęs 
atsakingumu Ir įsipareigoji
mu, be jokios abejonės tin
kamai atstovaus bet kuriuos, 
nežiūrint spalvos, rasės ar 
tikėjimo, piliečius.

I

s los aplink sodybą ratu Ir 
pirkioje duona kepanti švie
žia. Čia pat saulėje, tary
tum ežeras, ’ žėrėjo mėly
nuojantis linų laukas. Klek 
tik akys užmatė, vėjelio 
glostomi bėngavo-vllnljo va
sarojų plotai.

Dažnai tenai vakaro tylą 
sudrumsdavo palaukėmis at
klystanti graudi armonikos 
rauda, o neretai Ir tolima, 
Ilgesinga daina.

Augau aš tenai, toje tro
belėje Ir brendau kartu su 
derliumi kvepiančiais lau
kais.

Tos lankos man margai 
žydėjo. Man Ir linai tie mė
lynavo, takeliai saulėj nu
šviesti. Man vakaro saldus 
ramumas Ir toliais klystanti 
daina. Ir paukščiai man tenai 
dainavo, Ir vėjas šėlstantis 
kle vuos.

Ir tolimoj, svečioj šaly, 
die na naktis be atvangos, pa
veikslą nuostabų ne šios,kaip 
širdyje taip Ir minty...

d. Fieldhouse salėje Gage 
Parke. Jį atidarė plrtn.L. 
Giedraitienė Ir pakvietė pir
mininkauti Algį Regį.

Vyko valdybps narių pra
nešimai. Iš jų paaiškėjo,kad 
kasa vedama tvarkingai, ne
kilo jokių ginčų.

Ilgesnį pranešimą padarė 
Al.Regis dėl fakto,kad dlo - 
oezljos kapinių tvarkytojai 
atėmė 8 akrus kapinių žemės 
ploto Ir neva Išnuomavo už 
1O dol. metams šalia esan
čiai gimnazijai, kuri įsi
rengs sporto aikštę. Taigi , 
kapinių rimtį pradės griauti 
visokie valiavimai Ir rėka
vimai’. Susirinkimas vlenbalr 
slai nutarė rašyti laiškus 
dlooezljal. Jei to neužteks , 
Išeiti į demonstracijas Ir 
uždaryti kapines, nes jau 
nusibodo lietuviams kovoti 
prieš dlooezljų siautėjimus 
Ir visokius kapinių nenor
malumus. Pagal naująjį 
Ekumeninį Bažnyčios nuta
rimą, sklypų savininkai tu
rėtų dalyvauti kapinių tvar - 
kyme. Dabar gi Chlcagos 
dlooezlja • net nepraneša ką 
galvoja daryti. M? s lietuviai 
vieną kartą ant visados turi
me griežtai protestuoti,kad 
daugiau niekas nesauvallautų 
mūsųkaplnėse Ir nepardavi
nėtų svetimiems sklypo ar 
žemės.

Nariai buvo nuslskundę, 
kad po kapines pradėta ve- . 
džlotl šunis. Jie smardlno 
kelius, takus prie paminklų. 
Pirm. Giedraitienė parašiu
si tuo reikalu laišką, Ir po 
klek laiko,šis reikalas buvo 
sutvarkytas.

Žmonės pageidauja, kad 
būtų pastatytos patalpos nu- 
stplovlmul Ir kitiems reika
lams arčiau vartų, kur se
niau buvo įvažiavimas.

Yra su įmūrytu varpu pa
minklas tiems, kurie kapi
nes įkūrė. Varpas nebe su
tinka atkeliaujančių į amži
no poilsio vietą. Reikėtų nu
pirkti naują varpą Ir su vi
som lietuviškom tradicijom, 
giesmėm laidoti savo arti
muosius

Nauja valdyba Išrinkta be
velk ta pati. Vargais nega
lais priprašyti dar du nauji 
narlal:O.Mnž!onytė Ir Infor
macijai Bal. Brazdžionis.

Marcelė Tiškevičienė į- 
telkė sus trinkimui $1OO ant
kapių priežiūrai.

Re vizijos komis įjos atsto
vas p. Šilas patvirtino skai
tytą aktą. Br.Klemka siūlė 
stipriau paraginti laidotuvių 
direktorius,kad jie,skelbda
mi mirusiųjų pranešimus , 
skelbtų rlkrąkaplnlų pavadi
nimą- Šv.Kazimiero Lietu - 
vlų Kapinės.

Kiekvienas lietuvis turėtų 
įsijungti į bendrą darbą už 
kapinių Išlikimą tinkamoj at
mosferoj Ir kad žemė būtų 
pardavinėjama. tik lietu
viams, kad jos Ilgai užtektų 
ramiai sau laldotls, su pil
nom tradicijom, kurios riša 
gyvuosius su mirusiais.

Malda Dievui- pagarba 
žmogui 1

Bal., Brazdžionis

VE/DRoDž/Ą/
PRAŠAU NESIJUOKTI. . .

"Senbernis Kreivis" — plikagalvis Ir kuprotas 
senelis perskaičiau Toronto Prančlskonų Tėvų 
Prisikėlimo parapijos Ekonominės sekcijos Iš
leistą 1976 m. kalendorių Ir 67 psl. pamačiau 
Antano Gustaičio visokiais klausimais pasisa
kymų Ir štai jie;

PASIGLOSTYMO PALAIMA 
Glosto motina verkiantį vaikų, 
Vyras žmona, poetas lapus. . . 
Ir, sužinom, kad glostyti sveika: 
Sumažėjo mūs kančios perpus. 
Plikes glostymas jaunina senį, 
Atsigniaužia šykštuolio, delnai, 
Atsidaro beglostant kiŠęnė, 
Išsipildo troškimai pilnai. 
Kriuksi kiaulė, paglostyta pono, 
Gūžias vistas, tarnaitė Isvirne, 
Lyg statine pavirtus ant šono, 
Meldžias uošvė: Paglostyk mane. 
Ir mes glostome lopų ir skylę, ' '
Šunie uodegų, kailį kačių. 
Ir, su laurais už stalo pakilę,
Jaučio galva ant savo pečių. .. (Bus daugiau)

st.catharines
IŠKILMINGAS ŠAULIU 

PENKMETIS
Niagaros Pusslasallo Po

vilo Lukšio Šaulių kuopa Iš - 
kilmingai paminėjo savo 
penkmetį š. m. spalio 2 d.

Minėjimas buvo pradėtas 
vėliavų įnešimu Ir Kanados 
Himnu. Vėliavoms vadovavo 
Kanados Šaulių Rinktinės 
pirm. P. Kanopa. Prezidiu
mas buvo sudarytas Iš šau
lių Ir vietinių organizacijų ;

Šaulių kuopų atstovai -
l.LŠST Vykdom, vice-pIr - 

mln.Alf.Šukys, Iš Detrolt’o,
2. LŠST Kultūros vad.Kana- 
dal S. Jokūbaitis, Iš Toronto ,
3. LŠST Moterų vad. sesė 
M. Jokūbaltlenė, Iš Toronto,
4. Kanados Šaulių Rinktinės 
pirm. P. Kanopa, Iš Hamllto- dirbo G. M.
no, 5. Kanados Šaulių Mo- Vaišėms vadovavo Ir šel-
terų sekc. vadovė sesė 
Petraitis nė , Iš Hamiltone^ 
6. Organizacijų atstovai - 
Kar. Juozapavičiaus Šaulių
K-os atst. Br. Savickas, Iš 
Cleveland’©, 7. Jūrų Šaulių 
K-os Baltija pirm. P. Jonikas 
Iš Toronto.

Organlzacljų atstovai ■®'
8.St.Catharines parapijos 

kleb. J. Llauba, OFM,9.St. 
Catharines Ap. B-ės pirm . 
A. Ališauskienė, 1O. Ramo- 
vėnųplrm. A.Šukys, 11.Skau
tų Žalgirio vlethlnkljos atst. 
D. Šetlkaltė, 12. SLA 278 K. 
fln. s-ekr. P. Polgrlmas, 13. 
St.Catharlnes Tautinių Šoklų 
vadovė StasėZubrlcklenė,14. 
Vilniečių St. Catherines sk . 
pirm. J«Lelevlčlūs Ir 15. Pa
vergtų Tautų plrm.St.Šetkus, 

Atstovams užėmus vietas 
už Ilgo, žalia staltiese pa
dengto staloj?. Lukšio Šaul. 
K -pos pirm. A .Šetikas pak
vietė kun. J. L laubą, OFM at
kalbėti Invokaclją. Toliau 
sekė atstovų sveIklnlmal,ku- 
rle buvo gana trumpi. Be to, 
A. Še tikas perskaitė keletą Iš 
kuopų gautų raštiškų pasvei
kinimų. A. Šukys padėkojo 
atstovams už sveikinimus,o 

s ve č tams už dalyvavimą. 
ŠI minėjimo dalis, buvo už
baigta Tautos Himnu Ir Vė
liavų Išnešimu.

Sekė koncertinė dalis,ku
rią Išpildė sol. V. Ver įkaltis 
Ir sol. R. Strimaitis, plano 
palydint J. Govėdul, atliko 
puikiausiai savo programą .

Dėl katkurlų liaudies dai
nų Ir ligų publikos plojimų, 
teko dainuoti pakartotinai.

Sekė vaišės. Kalpkores- 
ponde ntas T. Ž. rašo, vaka
rienė buvo skani Ir kainavo 
tik $ 5. Tik netiesa,kad vie
tinės publikos mažai dalyva
vo. Reikia pabrėžti,kad St .
Catharines visuomenė šau
lius remia Ir jųjų parengi
muose. skaitlingai dalyvauja ’. 
Bet šį kartą, pusė žmonių

mlnlnkes parūpino sesė A. 
Ališauskienė. Už tai jai ačiū 
Ir pagarba.

J. Adomaičio muzika pub- 
llką linksmino,/Ir jaunie
siems miklino kojas, ose- 
nfeslems-atgalvlno klausą.

Prie baro svečius aptar
navo šaulys J.Lelevlčlus Ir 
šaulys P. Polgrlmas. Lote - 
riją platino šauliai I. Ir P. 
Šidlauskai. Prie įėjimo vi
sus maloniai sutiko šaulys 
K. Galdikas Ir sesė A. Ali
šauskienė. Prie kontrolės- 
šaulys V. Palujanskas.

Trečioji minėjimo dalis 
. vyko sekmadienį,spalio 3 d.
prasidėjusi Iškilmingomis 
pamaldomis .kurias atnašavo 
Ir tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Llauba 
OFM. Po to, sodelyje prie 
Laisvės Paminklo padėtas 
vainikas.Šaulių K-os pir
mininkas pakvietė Kanados 
Šaulių Rinkt.pirm. A. Kano
pą tarti žodį.

Minėjimas užbaigtas Tau
tos Himnu. Kaip salėje,taip 
Ir bažnyčioje, asistavo vė
liavos , Ir visą laiką pirmi
ninkavo A.Šetlkas.

Dalyvis

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

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

KAINUOJA: Chicaųoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III. 60608 (
Į—| Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
PAVARDĖ IR VARDAS ........._.................................................... JĮ.

’ ADRESAS ...... .. ...... -................................ .........................................
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5

5



Hamilton toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame jb jb JB^ AB 
TORONTO LIETUVIŲ K 
KREDITO KOOPERATYVEVienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

A. Lukošius

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 Iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. it prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $7.000.000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 3'/t %
term, depozitus 1 m. 9’/, %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11%

T t?I '
PENSININKŲ SUSIRINKIMAS IR VEIKLA

Spalio 7 d. Hamiltono lie
tuvių Pensininkų Klubo na
riai buvo susirinkę į savo 
metinį sus Ir Ink Imą. Tos die
nos 'ryte vyko pamaldos A V 
parapijos šventovėje užmi
rusius klubo narius. Jose 
dalyvavo klubo nariai su sa
vo šeimomis.

'2 vai.p.p. įvyko susirin
kimas liet, parapijos salėję 
Jame dalyvavo 40 klubo na
rių. Atidarius susirinkimą, 
klubo pirm.P.E nskalčlo pa
siūlyta dienotvarkė buvo 
priimta be pataisų. To pa
ties pirmininko kvietimu mi
rusieji klubo nariai buvo pa
gerbti atsistojimu Ir vienos 
minutės tyla bei susikau
pimu.

Sekant dienotvarkę, Iš pir
mininko Enskalčlo praneši
mo paaiškėjo,kad klubo val
dyba turėjo atlikti nemažai 
darbų Ir tam reikalui skir
ti daug laiko. Kol klubas dar 
buvo organizacinėje stadijo
je, reikėjo ji privesti prie 
normalios organizacinės 
veiklos. Vėliau jau klubas 
buvo pajėgus ekskursinėms 
Išvykoms Ir padaryti rengi r 
nlų salėse.

Ižd. A. Jankūnas patiekė 
finansinę apyskaitą nuo pat 
klubo is įsteigimo dienos. Tš 
jos paaiškėjo, kad klubas 
yra gana stipriame finansi
niame stovyje. Esamos lė
šos yra laikomos "Talkoje”.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė K.Kukle- 
rls. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad klubo finansiniai reika
lai yra tvarkomi pavyzdin
gai.

Visi pranešimai buvo pri
imti be pataisų Ir vienbal
siai. Susirinkusių narių gau
siu plojimu Išeinančiai val
dybai už jos atliktus našius

darbus buvo pareikšta pa
dėka. Pr.Enskaltls paaiški
no, kad pasitraukusi valdy
ba eina pareigas tik Iki nau
jos valdybos Išrinkimo Ir 
kad pagal valdžios reikala
vimus valdyba turi būti Iš
rinkta Iš 1O asmenų.

Valdybos rinkimų eigoje, 
jos kandidatais sutiko būti 
12asmenų.Susirinkimo baig
mėje buvo pasiūlyta, kad 
naujoji valdyba sudarytų Iš 
savo tarpo savitarpinės pa
galbos komitetą, kuris pasi
rūpintų sergančių narių lan-/ 
kymu Ir visokios pagalbos 
te Ik Imo re tkale.

Tuo susirinkimas Ir buvo 
baigtas, užtrukęs tik apie 
dvi valandas. Susirinkimą 
uždarius, buvo pasivaišinta 
kavute Ir pyragaičiais

Sus trinkimui pirmininkavo 
Z. Pullanauskas Ir sekreto
riavo D. Slavinskas. Išrink
ta naujoji valdyba šios su
dėties : / Iš 12 kandidatų 
pa^al balsų daugumą val
dybos iėjo 1O/Pr.Enskal- 
tls - pirmininkas, D. Sla
vinskas - vice - pirm., Z. 
Pullanauskas - sekretorius, 
A.Jankūnas - Iždininkas, A. 
Šūkaltls - klubo turto admi
nistratorius, J. Baron/Ba- 
ranauskas /- renginių vado
vas , O. Cholodovska -mote rų 
sekc. vadovė,M. Wikis- sav. 
pagalbos vadovė, E . Rama
nauskienė - prot. sekretorė, 
V. Bagdonas - ryšininkas.

Kandidatais liko Mažulal- 
tls Ir Jurgelys.

Šios valdybos kadencija- 
dveji metai. Naująjal valdy- 
balllrikėtlna geriausios suo
mės, besirūpinant klubo na
rių gerove Ir prodūktlnga 4 
veikla.

DVIGUBA SUKAKTIS
Jau nuo seniau gana sėk

mingai, čia gyvavo anksty
vesniųjų lietuvių ateivių 
Įkurtoji Šv. Jono parapija.

Po Antrojo Pasaulinio Ka
ro, naujųjų emigrantų bangai 
vis didėjant, ji deja,toli gra
žu, negalėjo visų mūsų su
talpinti, nei aptarnauti, nors 
Ir buvo gerokai dar padidin
ta, Iš pagrindų pertvarkyta, 
papuošta.

Atsiradus būtinam reika
lui, pagaliau lietuviams 
pranciškonams i čia atkelia
vus, buvo Įsteigta antroji 
katalikiška lietuvių šventovė 
-Prisikėlimo parapija.

Šalia to, lietuviai evange
likai Įsigijo savus maldos 
namus.

Tai buvo laikotarpis,kada 
kūrėsi, organizavosi, persi
tvarkė įvairios lietuviškos 
grupės, formavosi jaunimo 
Ir senimo sambūriai, sporto 
klubai, choralbel kiti ve Odos 
vienetai.

Nors Ir laisviau jau buvo 
galima atsikvėpti, Ir daugiau 
galimybių atsirado visiems 
pajudėtl-tačlau tai dar buvo 
neviskas. Dauguma dar vis 
jautė, kad ko tai trūksta: 
reikėjo bendros pastogės, 
kur visi, nežiūrint religinių 
nei kitokių is lt Ik’lnlmų, tau
tiečiai galėtų susiburti.Rei
kėjo dar to, kas visus mus 
jungtų. i

Pagaliau Ir čia buvo pa
daryta pradžia Ir surasta 
Išeitis.

Gabiam Ir toli pramatan
čiam tauriam tautiečiui eko
nomistui Jurgiui Strazdui 
vadovaujant, buvo Įsigyti vi
sų lie tuvių bendri namai To
ronte.

Tiesa, pradžioje nebuvo 
jie nei pakankamai erdvūs, 
nei didingi- betgi jų reika
lingumą Ir naudingumą visi 
tuojau pajuto.

Visi šios kolonijos tautie
čiai, o labiausiai, įvairios 
organizacijos, Iš.karto pra
dėjo jais naudotis.

Ekonomiškai visiems sus
tiprėjus Ir progai atsiradus, 
vėliau buvo įsigyti dabarti
niai, ypatingai puikūs Irerd-

vūs namai.Tai tikra lietu - 
vlška tvirtovė už Tėvynės 
ribų.

Šiems metams slenkant 
arčiau pabaigos, šis lietu
viškos kultūros židinys, štai 
jau mini 25-lų metų gyvavi
mo sukakti.

Ir koks sutapimas’. Jų su
manytojas Ir įsteigėjas Jur
gis Strazdas taip pat šven
čia sukakti-savo amžiaus 70 
-meti.

Šios dvigubos Ir mums čia 
gyvenantiems, labai reikš
mingos sukakties proga, mes 
sveikiname: mieląjį 
sukaktuvini nką-Jurgl 
Strazdą.

Tai tikras, nepailstantis 
šių moderniškų laikų lietu
viškas "apaštalas”. Pagerb
dami jį, mes lenkiame savo 
galvas, linkėdami dar Ilgai 
Ilgai džiaugtis brandžlal- 
slals savo darbo vaisiais.

Visiems mums yra aišku, 
kad tai didžiulė Ir plati pra
dalgė, Iškirsta mūsų lietuvy
bės Ir bendrallletuvlškoslos 
kultūros Išsaugojimo baruo
se.

Nerasime šiandieną čia 
gyvenančio tautiečio, kuris 
bent klek suabejotų šia mūsų 
kasdieninio gyvenimo tiesa.

UESM LIETUVIU NAMAI

MOKA:
93/ą% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/4% už pensijų ir namų planų
814% už spec, taupymo sųsk.
7’/i % už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/į % už asm. paskolas 

9!4% už mortgičius

AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vaL po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĘ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATARTIS

Tel. 251-4864 a r bą 251-4025 — Namų tel. 277-081^

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1Č6

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

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

Moliūgas • great pumpkin Hallove'en išvakarėse yra svajone irt pasakė 
vaikams, $io augalo Ontario provincijoj priaugino praeitais metais viri 
29 milionus svarų. Foto: Ontario Ministry of Agriculture and Food.

RAMOVĖNAI HAMILTONE
Cleveland’ o Ramovėnų 

choras su koncertu atvyksta 
i Hamiltoną. Tai pirmas pa
sirodymas šio choro Hamil
tone. Koncertas ivyks lap
kričio 27 d. Jaunimo Centre , 
kurio pelnas skiriamas Aldo 
kelionei i Pietų Ameriką. Šį 
koncertą ruošia Aldo rėmėjų 
komitetas Ir veteranų sky
rius. Šiuo koncertu taip pat 
bus paminėta mūsų kariuo
menės šventė. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingai da
lyvauti šiame Cleveland’© 
Ramovėnų choro koncerte.

Zp.

Lietuvių Namų 25-lų metų 
sukakties minėj Imas-bailus 
praėjo gerai. Scena,papuoš
ta pagal V. Paškausko pro
jektą, atrodė graži, ypač, 
kad joje stovėjo gražus kon
certinis fortepijonas. ] Da- 

. lyvlų buvo pilna Karaliaus 
Mindaugo Menė.' Visus da - 
lyvlus puikiai nute Ikė prog
rama, kurią Išpildė solistai 
Justina Srlublškle nė, Vaclo
vas Verlkaltls, muz.J.Go- 
vėdas Ir akt.Vitalis Žukaus
kas.

Gražiai Išpuošti stalai, 
geras valgis Ir skanūs bei 
puošnūs pyragai buvo pa
ruošti LN Moierų Būrelio.

LN jubiliejaus proga Iš
leistas 128 psl. leidinys.Ja
me daug žinių apie LN stei
gimą Ir augimą. Daug nuot
raukų Iš visuomeninės veik
los. Leidinį galima is įgyti 
LN raštinėje,svetainėje Lo
kys Ir per sekmadienio po
pietes Kioske.

Pritaikomojo meno darbų 
paroda LN Gedimino Pilies 
menėje .reikia skaityti, labai 
s Suminga. Parodą aplankė 
apie 500 lankytojų. Didelio 
pasisekimo turėjo keram Ik a, 
sidabro Ir emalio- metalo 
darbai. Apie 70% parduoda
mų gaminių buvo Išparduo
ta. Parodą globojo Moterų 
Būrelis Ir už tai gavo gra
žių dovanų: Sofijos Pace vi-, 
členės didelę vazą Ir kitų 
vertingų kūrinių.

Koncertinis fortepijonas

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA: Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

Baltic Exporting Co.
Telefoną* LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

A. BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO betkur paMulyie »<<embinti 

m*« ix*_____________________________tel, 533-3531
jau LN . scenoje, bet jo sąs
kaitai $ 4.800 apmokėti va
jus tęsiamas. Šiuo metu 
jau yra surinkta netoli 3 
tūkstančiai dolerių. Dar 
šiek tiek pasiaukojimo, Ir 
lietuvių visuomenė gražioje 
LN koncertinėje menėje tu
rės savo koncertinį, labai 
reikalingą įgą fortepijoną.

LN Moterų Būrelio Inicia
tyva Ir Brunono Laučlaus 
pastangomisLN įsigijo labai 
skoningus patalpų užrašus.

Š.m.Lapkričio 6 d., šeš
tadienį, 7 v. v. SLA 236 Kuo
pa Ir Jūrų Šaulių Kuopa Bal
tija Vytauto Didžiojo Menėje 
ruošia vakarą Ir kviečia vi
sus lietuvius jame dalyvautL

Muzikas Stasys Gallevl-

člus LN Bibliotekai padova
nojo 54 geras knygas,už ką 
jam LN dėkoja.

Praėjusio sekmadienio po
pietėje dalyvavo apie 25o|llter " 
svečių. Svečių knygoje pa- 
s įrašė V. Lukas Ir Č.Tlške- X 
vlčlus Iš Hamiltono Ir p.p . 
Adomaičiai Iš Rochester’lo.

Nario įnašus įmokėjo:
Jocus Ir Z. Mockienė po' 
$ 1OO, Bakevlčlus B. $75 Ir 
Dambaraltė Kristina $35.
• Bernardo Naujalio natūra
laus gydymo klinikos 15-kos 
darbo metų sukaktis atšvęsta 
prie suruoštų vaišių K.Gllma- 
nienės namuose.
• Advokatas Jonas Guoba ati
darė įstaigą teisiniams relka-^g^ 
lams,33Madison gatvėje.

NL SPAUDOS RĖMĖJU RUOŠIAMAS LAIKRAŠČIUI PAREMTI

"NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS"**- 
SPAUDOS VAKARAS
KURIS ĮVYKS Į lapkričio mėn. 1 3 d., 7 vai, vok.į LIETUVIŲ NAMŲ MINDAUGO MENĖJE, TORONTE.

Programoje: rašytojas - humor i st as ANT ANAS GUSTAITIS iš Bostono, ATŽALYNO tautini ai šokiai 
ir kiti įvairumai.

Veiks baras ir karštų valgių, bufetas. Įėjimas -$4.00,studentams ir pensininkams-$3.00.
Bilietai gaunami bus prie [ėjimo arba iŠ anksto šiose vietose: V. Balėnas, 2224 Dundas St. W.- All Season 

Travel biuras; J. Margis Drug Store, 408 Roncesvalles Ave.; Lietuvių Namai(pas Daunį);Paramos
kredito Kooperatyve (bankelyje).

’NL’ VAKARUI RENGTI KOMITETAS

6 sl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



22- KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS ATGARSIAI

D.N. Baltrukoni * 
Roch. Antai Ir Vaclovas Ve- 
r įkaltis su savo Aldo choris
tėmis Iš Hamiltono, užima 

•pozicijas dešiniajame spar - 
ne.

Apačioje didžiulė bazilika 
sparčiai pildosi šventės sve
čiais Ir kita publika.

Sugaudžia galingi vargonai 
vikriose J.Govėdos rankose.

Mūsų Montreallo Aušros 
Vartų choras prade da mišias 
tradicine Pulkim Ant Kelių 
Ir Gloria.

Trys kunigai atlieka Iškil
mingas mišias.

Seka kun. V.Martlrikaus 
pamokslas. Jis kalba tūks
tantinei auditorijai. Tenka 
tik apgailestauti, kad tūli 
garso sistemos trūkumai 
gerokai sumenkino ne tik pa
moksi lnlnko.be t Ir mūsų vo
kalinę mišių dalį.

Toliau sekė Glnos Čap- 
kausklenės solo, palydint 
vargonais Mme M.Roch.

Po jos, mūsų Aušros 
Vartų choras salk Ingai atlle - 
ka Tėve Mūsų.

Mūsų pozicijas užima Ha
miltono Mergaičių Choras 
Aldas su mielu solistu Ir

Sekmadienis Išaušo jau 
žymiai surimtėjęs. Vaka
rykštės dienos lietus jau bu
vo praūžęs ir miesto gatvės 
jau buvo bevelk sausos.

Dabar vėl mažai mlgę 
svečiai Ir šeImlnlnkal judėjo 
Šv. Juozapo Oratorijos, 
Westmount’o kalno šiauri
niame šlaite rymančios 
šventovės link.

Gan vėsus ryto oras atro
dė labai tinkamas dvasios 
nuvalymui Ir atsigaivinimui 
po vakarykščių pokylių. Vle - 
nas svečias dvasIšleis juok
damasis Išsireiškė, kad 
•’lietuviai,nors Ir pagirioti, 
bet į bažnyčią vis dėlto atva
žiavo, ar net atropojo’.”

Na, jau pats užkoplmas į 
šventovės aukštumas turėjo 
nemažai mūsų kalčių at
leisti...

Iškilmingos mišios prasi
dėjo punktualiai- 9 vai. 45 
mln.

Ant vargonų jau spietėsi 
Montreallo Aušros Vartų 
parapijos choras. Štai Ir 
mūsų miela maestrėMme M.

TEL. 575-8971.

Highland Auto Body
611 Lafleur Avė., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILiU IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodome spec i ai i Cį nuol ai d a) .

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389 - 057 1.

TEL.: 694-1037

(MIK* RUTKAUlKAtl

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
21S BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

Leiskite paaiškinti, kaip pasinaudoti.
Vvtas Ptašinskas B.A.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Garlaudaa patarėjos Ir darbo atlikėjos (urns gall būti stogdengys Guy 

"RIchardl, kuris |au seniai lietuviams patarnauja. Darba atllaka sgiinlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Saukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

.nau|u*

IDĖJOS
• JUMS BUS JDDMIOS IR 

NAUDINGOS I
e Gyvybės apdraudė — pinigai grąžinami
• Pajamų apsaugojimas
• Morgičių mokėjimas
• Santaupos pensininkams
• Vaikų išmokslinimas
• Verslo pelno išlaikymas

Tel. 695 - 7210, 
Res366-9916.

Jony 5
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS °RCG0S

364-1470 WV’I

1976.XI.3

(maestro Vaclovu Verlkalčlu. 
i Jaunatviški balsai nuaidi di
džiulės bazilikos skliautais.

Na, Ir pagaliau mūsų A V 
choras sudrebina masyvius 
šventovės labirintus, sūkrės
damas klausytojus galingais 
Haendello Hallelujah akor - 
dals.

Tuo Ir baigiama religinė 
šios paskutinės festivalio 
dienos dalis.

Dar Ilgai būreliai dalyvių 
stoviniavo įvairiose švento
vės dalyse, apžiūrėdami dau
gelį jos nuostabių nišų Ir 
koplyčių, su jos steigėjo, 
brolio Andrė palaikais. Dau
gelis uždegė žiburėlius že
mutinės šventovės koplyčioj, 
prie brolio Andrė sarkofago.

Daugelis taipgi stebėjo pa
tį šventovės kompleksą Iš 
lauko, nes vien tik pačio pas
tato padėtis jau sutelkia lan
kytojui nepaprastą įspūdį, 
nekalbant jau apie platų 
akiratį,-slekiantį 30-40 my
lių nuotolį Ir virš 180 lalps - 
nlų kampu.

Gaila tik,kad po vakarykš
čių rudens lietų Ir audrų, o- 
ras buvo nežmoniškai vėsus , 
skatindamas kai kuriuos

svečius Iš tolimos Kalifor
nijos skubėti į šiltas auto
mašinų pastoges.

Vėl visi pamažu traukėme 
j namus persirengimui Ir 
užkandai, nes 3 vai.prasi
dės pats kulminacinis šven
tės jvykls- visų Quebec’o Ir 
Ontarijo jungtinių meno vie
netų užbaigiamasis koncer
tas... /bus daugiau/
• Lapkričio 7 d., sekmadie
nį, 4 vai. p. p, T V -1O stotyje 
A.Stanke' vedamoje progra
moje matysime Ištraukas Iš 
neseniai vykusių Lietuvių 
Dienų programos.
BENDRAS POSĖDIS
K. L. B.Montreallo Apyllh- 

kės Valdybos Ir 22-los Ka
nados Lietuvių Dienos komi
teto posėdis šaukiamas lap
kričio 21 d., sekmadle nį, 12 
vai., Šaulių Būstinėje,Auš
ros Vartų salėje. t

Visi Valdybos Ir Komiteto šaulių Būstinėje šaukiamas 
nariai maloniai prašomi po- L.K. Mindaugo Šaulių Kuopos 
s ėdyje dalyvauti.

K. L. B. Montreallo A-kės
Valdyba

L. K. M1NADUAGO ŠAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS
Lapkričio 7 d., sekmadle -

AUSROS VARTŲ. CHORAS, 
diriguojamas Mme M. Roch. 
Nuotrauka T. C aurin ai cio.Pharmade BRONX PARK Pharmacy 

LĖO RATNER, B-P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR greitas
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASAUE

K t fS‘‘* .* •

365-0770

- u*’’** aB 
j i ’ r'- o v K E . . ..

k 4 re jE
Hr f l re ■

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchoid Street, La Salle, P. Q.
(vairi industrine ir komercine statyba ir' dažymas. Darbas 
otl iekamas sąžiningai ir or ieinamomi s kainom, s.
- tel. 366-6237- 3'. ?'.

Kailių siuvėjas

(Storage)

6396 Bonnantyne Ave.'Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Viskas moderniems namams
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių perdavimas ir iren- 
girras. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kimą. Veltui įkainavimas.

bing & Heating kontraktori ui.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

A f A ELENAI VANAGIENEI mirus, Veroniką 

Stirbieną. ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi —

Julija Jukonienė

SUNUi PETRUI tragiškai žuvus, W. Lap.nat 
šeimai giliausią užuojautą 
reiškiame -

Pranas ir Vali 
D I k a i č i ai

Meždiotojųir Žuvautoj u klubo Nida nariui 
PETRUI LAPENAT 

tragiškai žuvus, skausmo valandoje tėvams, broliui 
seseriai ir visiems artimiesiems nuoširdžią, 
užuojauta reiškia x ....

nį, tuojau po 11 vai, pamaldų, MŪSŲ MOKYKLA i

nartų spe c I al us susirin
kimas svarbiausiems eina
miems reikalams aptarti.

Dalyvavimas būtinas vi
siems kuopos nariams.

Kuopos Valdyba

Mokyklai reikalinga Igno 
Malėis j> elementorius "Ė” , 
kurio nebe gaunama pirkti 
leidykloje. Jeigu kas turėtų 
atliekamų, gal galėtų Mokyk
lai padovanoti ar paskolinti .

Tuo reikalu susisiekite su 
prie Smok, skyriaus mokyto
ja Seserim M. Paule 766- 
9397, arba perduokIte knygą 
h^t kuriai mokytojai.
• Suaugusiems kursai, no
rintiems pramokti lietuvių 
kalbos , organizuojami prie 
Šeštadieninės Mokyklos.Re
gistruotis galima Aušros 
Vartų Ir §v.Kazimiero kle
bonijose, arba tiesiai pas 
Šeštadieninės Mokyklos Ve
dėją M. Jonynlenę^tel. 489- 
2106.
• tSlnaČapkauskfenė Cleve
land* lapkričio 6 dieną turės 
koncertą, skirtą Putnamo 
seselėms paremti.

' Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZE* FIRING KILN*

477-G DELMAR AVE..

TEL. 895-0570

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (in 60%) SIUNTINIAMS I,

b Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - <imtoprocentinė rvfis 
- pusė kainor

t Angliška medžiaga 100% vilnonė Vilnone arba polyester’io - nučlaida iki 60%.
» Skarelės vilnones arba šilkines ir naujaisiais pieiiniais.
i Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausios pasirinkimas specialiom.s 

kainomis. __
i Moteriški paltai • Borgono (art. fur) įvgiraus dydžio tik >49.-JO.
> Vyriški megzti marškiniai (kanadiški ) - puse kainos. Taipgi, daugybė 

kitu daiktu, reikalinga Lietuvoj*.

A įį C PARCEL SERVICE 3891 Si. Lorence 61. 
rr. **. Mono.m. p a. ixj. t.i. 844 . »o?a

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

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

coin / corner Bayne 365-1143

7 psi

I

7

7
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NL REIKALAI SAUKIAMAS KLB MONTREALIO PaSal praėjusio suslrln-

Jau visai artėja Toronte į- 
vykstantls NL laikraščio va
karas. Lapkričio 13 d. Į Lie
tuvių N^mus rinksis toron- 
ttečlal, neapvlldaml rengėjų 
įdėtų pastangų Ir darbo. La
bai būtų malonu šio vakaro 
rengėjų komitetui, o taipgi Ir 
laikraščio leidėjams Mont- 
realyje, kad Ir Iš kitų Onta- 
rlo vietovių, ypač Iš Hamil
tono atvyktų svečių. Kviečia
me- Ir kai kas jau yra pasi
žadėjęs- nuvykti Ir Iš Mont
real lo.

Būtų malonu Ir asmeniš
kai vieniems su kitais susi
tikti, o ne vienam Ir gera 
proga apsįmokėtI pre name - 
ratas ar Išsiaiškinti kitais 
laikraščio reikalais.

Svarblausla-lšklaiisytl re- 
■rėal Kanadon atvykstančio ju
moristo, rašytojo Antano 
Gustaičio Iš Bostono,bei ki
tos programos.

Daugeliui vyresnės kartos 
lietuviams A. Gustaitis yra 
pažįstamas kaip literatas Ir 
kaip asmuo. Jauniesiems, Ir 
kai kuriems kitiems bus pro- i »
ga pirmą kartą Išgirsti jį 
scenoje.Tad patiekiame šiek 
tiek jo biografijos.

Gimęs 1907 m. Gustaičių 
kaime, Kvletlšklo valsč. , 
Mt.rljampolės apskr., rašy
tojas, kuris savo karje - 
rą pradėjo pedagoginiu dar
bu. Studijavo VDU lietuvių 
literatūrą, germanistiką Ir 
pedagogiką, o teatro meną- 
Ballo Sruogos vadovautame 
te atro sem Inare. L letuvoje 
nepaslre Iškė humorlsttkoje. 
Buvo rimtas administrato
rius, vadovavęs Klaipėdos , 
vėliau Vilniaus radiofonams, 
buvęs Vilniaus Valst. Dra
mos Teatro direktorius, 
Kauno radiofono redaktorius. 
Jis vienas Iš pirmųjų pradė
jo rašyti radiofoninę c dra
maturgiją Ir parašė e Uę ra-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas 1

1440 rite Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235. namų 488 - 8528

dlo vaidinimų. Jo 5- tų 
veiksmų komedija SLOGU
ČIAI buvo pastatyta Klaipė
dos Valst.Teatre. Išeivijoje 
parašė SEKMINIŲ VAINIKAS, 
kuris buvo sėkmingai vaidi
namas Vokietijoj Ir JAV.

Antanas Gustaitis Išeivi
joje pasireiškė kaip gabus 
humoristinių Ir satyrln^lųel- 
lėraščlų kūrėjas Ir pulkus 
savo kūrybos Interpretato
rius- skaitytojas.

Apsigyvenęs JAV, Iš
spausdino 1956 m. humoristi
nių eilėraščių rinkinį ANA
PUS TEISYBĖS, 1966 m.-IR 
ATSKRIDO JUODAS VAR
NAS, už kurią gavo LletJRa- 
šytojų Dr-jos premiją Ir 
1973 m. - SAULĖS ŠERME - 
NYS.

Kartu su rašytojais Sta
siu Santvarų, Bernardu 
Brazdžioniu Ir PulgluAnd- 
rlušlu gastroliavo su savo 
kūryba Vokietijoje, Ameri
koje Ir Kanadoje. Jo humo
ristinės poezijos formą yra 
sklandi, muzikali,klasikinė, 
o turinys aprėpia vadinamą
sias amžinąsias temas. Jis 
pa juokia žmogaus silpnybes, 
kreivus pasiryžimus Ir dva
sinę menkystę. Tai labai pa
jėgi Ir savaiminga kūrybinė 
asmenybė.

Antanas GUSTAITIS š.m. 
lapkričio mėn.13 d. atvyksta 
į Torontą Ir NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS parengime 
skaitys pluoštą savo satyri
nių eilėraščių Ir feljetonų.

A.K

APYLINKES VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio mėn. 5 dieną, 
sekmadienį, tuojau po pa
maldų 12 vai. Aušros Vartų 
parapijos salėje yra šaukia
mas KLB Montreallo Apy
linkės visuotinas metinis 
narių sus trinkimas.

Dienotvarkėje :
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo prezidiumo 
sudarymas.
3. Praėjusio s us Ir Ink Imo 
protokolo skaitymas.
4. Pranešimai • valdybos 
pirmininko, kultūros reikalų 
koordinatorės, Baltijos sto
vyklos komiteto pirmininko, 
Šalpos Fondo, Tautos Fon
do, Jaunimo sekcijos, Iždi
ninko, Lietuvių Dienų Iž
dininko, Revizijos komisi
jos.
5. Naujų valdomųjų organų 
rinkimai ; valdybos, Revi
zijos komisijos.
6. Diskusijos dėl praneši
mų.
7. Klausimai- sumanymal- 
paslūlymal.
8. Susirinkimo uždarymas.

Po sus trinkimo užkandžiai 
Ir kavutė.

kimo pageidavimą, kandida
tams į valdomuosius orga
nus verbuoti yra sudaryta 
komisija,. į- kurią įeina P. 
Adamonls, A. Jonelis Ir J. 
Skučas.

Taip pat visos organiza
cijos Ir pavieniai; asmenys 
yra maloniai prašomi rasti 
sutinkančius dirbti bendruo
meninį darbą Ir juos prlsta- 
tytlkandldatų verbavimo ko
misijai arba apylinkės val
dybai.

Nuo naujai sudarytos val
dybos pajėgumo priklausys 
Montreallo Apylinkės dviejų 
metų veikla. Visi KLB 
Montreallo Apylinkės nariai 
kviečiami į šaukiamą susi
rinkimą atkreipti ypatingą 
dėmesį Ir jame aktyviai da
lyvauti.

KLB Montreallo
Apylinkės v-ba

VINCO KRĖVĖS PREMIJA 
EDUARDUI CINZUI
Lietuvių Akademinis Sam

būris Vinco Krėvės literatū
rinę premiją šiais metais 
paskyrė Eduardui Cinzui už 
jo romaną Raudonoio Arklio 
Vasarą.

Lapkričio 13 d. įvyks AS

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui į 
tik už S 5.00 me t a m s I į 

Prašome iškirpti ir prisiųsti J
su virš nurodytu —.... ■
prenumeratos Pavardė ir vardas) Į
mokesčiu. ----- •---------------------------------------------------- Į

(Tikslus adresas)

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

.. 1 ......-... .... -............. ........... -

DR. V. GIRIOMENė 
Dantų gydytoja

5330 L'Aiiomrtion Blvd. 

Montreal,

Tn.. 265-3536

DR. A. O. JAUGELIENė -
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P-Q.

Tel. 932- 6662; nomM 737-9681.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

@Tel. Bus.: 722-3545

Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBC

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

JOlSįAS&COTE^ALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST, MONTREAL. P.O. H4A 123

VINCAS PIECAITIS
VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tel: 482-0772. namų 366-7041 
R.A.. M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R C.S.lc'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

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

Į 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

g Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė - sklypai ir žemė)

GALV.OJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

Z

8 psl.

R. J. Išganaitis, ba, bcl

216 St. Pou I W., Montreal, P.Q. 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

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

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

168 Notre Dame Street E. .Suite 205. 
Tel: 866-2063, 866-2064

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273~9 18 1, 737-0844.

Foto E.M.L.S.
Sistema.

Montreal, Que.

Žemiausios kainos! 
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 777-112ft Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIO NAS, B.A. CSC., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

-----------------------------------------------------------------------—...................  ...................... ■ .ii as AKADEMINIS SAMBŪRIS KVIEČIA I

Vienuoliktosios Vinco Kr6v*s literatūros premijos paskyrimo 
i {kilmingas

AKTAS - BALIUS
įvyks SeŠtadienj, lapkričio 13 d., 7.30 vai. vok., Montreal i o 
Windsoro viešbučio La Loire salėjo, 1170 Peel gatvėje.
Programoje: oficialioji dalis, kokteiliai, šiltas 
ir šaltas bufetas, Šokiai, grojant geram orkestrui, 
(ėjimas asmeniui $ 15.

Vietų skaičius ribotas. Dalyvausiantieji prašomi 
vietas iš anksto rezervuoti pas AKADEMINIO 
SAMBŪRIO valdybos narius: Kazį Bartešką (768-' 
0768), Lilę Gedvilaitę (366-6910), Rimą Lapiną 
(687-1627), Iloną Maziliauskienę (769-2948), Ro-jį 
mą Valinskienę (256-3800).

WINDSOR ®
Montrealyje,premijos pasky- Sudaryti įstatus prašyta:S. 
rimo proga,Iškilmingas va - Kęsgailą, V.Kačerglus Ir A, 
karas. , Ališauskas. •*

* Seks jury komisijos pra - 
nešimas.

LIETUVIUI AUKSINIO
AMŽIAUS KLUBAS

Š.m. spalio 21 dieną pir
muosius žingsnius pradėjo 
Auksinio Amžiaus Klubas. 
Seselių patalpose susirinko 
nemažas būrys lietuvių pa
sikalbėti bei pasitarti tuo 
klausimu.

Sutarta rinktis kiekvieną 
trečiadienį 1:30 p.p.'Sesellų 
patalpose Ir (pasiruošti ofi
cialiam suslorganlzavlmul.

Lapkričio 1O d., trečia
dienį 1;30 v.,pakviesta val
džios atstovė Iš Ne v Horl - 
zons sekcijos, Mme Davls 
pasikalbėti auksinio .. >am- 
žlaus temomis.

Į Auksinio Amžiaus Klubą 
kviečiami visi «nuo 55 m. 
amžiaus.

Informacijų gausite pas 
Seserį M.Ollvetą 766-9397 . 
Seselių patalpos randasi 
1450 De Seve.

Visi lietuviai Ir lietuvės 
kviečiami į šį klubą įsijungti.

MONTREAL WEST

LEO’.aS GUREOCAS

AUTOMOBILE
Pontiac + Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-ManagaNu

LEO GUREKAS_________

rmu montrea! west

11 WESTMINSTER SOUTH

automobile
489-5391

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniai b, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbtura 
vasara nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilgupsius sa
vai tgalius.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines >1.0%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Terrain, ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12.0%
Terrain, ind. 2 metams
Terrain. ind. 3 metams

9.75%
10.0%

Investacines nuo 11.0%

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

Nemok, gyvybės apdr. iki S10.000 
už paskolos sumą.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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