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KANADOS LIETUVIŲ DIENA

1OOO dol.už įstatymo nesi laikymą.
Išimtys -restoranai, hote llal, tavernos, kur, jei savi
ninkai nori, gali paskirti
specialią sekciją nerūkan
tiems.

Popiežius Povilas sulaukęs 80 m. ame.

PASITRAUKĖ LANCE
Bert Lance JAV Biudžeto
Direktorius įteikė atsistaty
dinimo Iš pareigi) raštą pre
zidentui Carter'iui.
Buvęs Georgia bank įninkąs
Lance, nors Ir gabus sa
vo pareigose bei artimas
prezidento bičiulis- sukėlė
nepasitenkinimo kai kurių
kongresmanų tarpe dėl pa alškėjuslų perdldellų skoli
nimosi Iš kelių bankų. Ir kitų
nereguliarumų. Nors prezi
dentas viešai pareiškė, kad
Lance "yra geras Ir sąžinin
gas žmogus”, jo atsistatydi
nimą turėjo priimti.

LONDONE, ONTARIO,
SPALIO 7 “ 9 DI ENOMIS
PROGRAMA:
Spalio 7 d. ,penktadieni, 7,30 yal. vakaro - JAUNIMO ŠOKI AI
(PLUMBERS HALL, 523 First Street.London E.)

(Sv.PETRO BAZILIKOJE. DuKerin-Rfchmond)

Spalio 8 d.į šeštadienį, 10 vai.ryto - KLJS-gos SUVAŽIAVIMAS
(HOLIDAY

5 vai.po pietų — KONCERTAS

INN )

10 vai.ryto - KREPŠINIO RUNGTYNES
2 val.p.p. — SIMPOZIUMAS (Holiday Inn)
7voLwic SUSIPAŽINIMO VAKARAS
(Western Fair Gr. Queens Park, Progress Bldg.)

POSEDŽIAVO ŠVIETIMO
ministeriai
Dešimties Kanados pro
vincijų švietimo ministerial
susirinko metinėms trijų
dienų diskusijoms Edmontone. Pagrindinis svarstymų
objektas bus mažumų kalbų
LIŪDI MUZIKOS PASAULIS
dėstymo teisės. Manoma,
Paskutiniu metu mirė vlekad, provincijos įsipareigos
žymlaus-lų pasaulyje
sutelkti'geresnį aptarnavimą nas
simfoninės
muzikos dirigen
šioje srityje.
tų, Leopold Stokowski, 95 m .
amžiaus.
KRINTA MAISTO KAINOS?
Kilęs Iš lenko emigranto
Iš Ottawos pranešama, kad Ir airės motinos, daugiausia
paskutinių 4-Ių savaičių bė gyveno Angį įjoję. Jo didžiau
gyje maisto kainos nukrito sias nuopelnas/tapo AmerI0,5%, labiausiai dėl vaisių kos piliečiu/- supažindini Ir daržovių sezono. Nukrito mas amerikonų ne tik klasF
šiek tiek kavos Ir kiaušinių kine, bet Ir moderniąją mu kainos,tačiau žuvų, viščiukų ' zlka. Dirigavo Iki gilios seIr margarino -pakilo.
natvės, grakštus Ir vaizdin
Toks maisto kalnų kriti gas, apie 7000 koncertų.
1978 m.Lietuvių Sporto Žaidynių ženklas
Kai kuriuos kūrintus yra
mas pirkėjų piniginei nepa
daro jokio įspūdžio, nes nuo suorkestravęs, jų tarpe ne
Pasaulio Lietuvių Dienos
praeitų metų maisto kainos mažai Bacho kūrinių, sukėlęs /Lithuanian World Festival/
bendrai pakilo 9.9%.
dėl to nemaža kontroversijos. įvyks 1978 vasarą Toronte.
Kita žinoma muzikos pa- Be dainų šventės Ir PLB
danglų
žvalgždė-Marla Cal - seimo, bus Pasaulio Lietuviu
NEKAINUOS VAISTAI
Visi Quebec’o gyventojai las,pasižymėjusi dideliu mu- sportinės žaidynės.
65 m. amžiaus Ir virš gaus zlkalumu, geru balšu Ir ne vaistus veltui, nežiūrint ko paprastai įspūdinga valdyba ,
kios jų pajamos. Šiuo metu mirė nuo širdies atakos.su
tokius vaistus gauna Iš šal laukusi 58 m. amžiaus.
Tokio lygto primadonos ne
pos gyvenantys arba tik Iš
pasirodo
dažnai Ir pasauliui
pensijos.
Naujoji socialinė progra vis labiau užgožiamam poma bus pradėta vykdyti nuo pullarlų, o ypač triukšmingų,
spalio 1 d.
pusiau sumechanintų balsų yra didelis nuostolisBAUDA UŽ TARŠĄ
DEL BLOGOS GAMYBQS
Už St.Lawrence upės ter
- KAS NORS TURI BŪTI
šimą Išpilant 3250 gallon
KALTAS *
rlebaltngų atmatų Montrea Iš Maskvos pranešama,
llo uoste nubaustas graikų kad buvo nubausti 6 sovietų
laivas
Hellenic
Ideal 20. batų gamybos tarnautojai už
OOO dol.
Išleidimą į rinką 200.000
porų batų su defektais dviejų
VIEŠAI NEBERUKOMA
metų laikotarpyje. Grąžinti
Toronte nuo spalio mėn. 1 .batus atgal į fabrikus kainad. įvedamas įstatymas, rūpi vę $414.000. "Jų bandymai
nantis oro tarša Ir nerūkan paslėpti savo kriminalinį
kaltinant
čiųjų teise,- draudžiantis nerūpestingumą,
rūkyti viešose vietose. Į tą prastos kokybės žaliavas Ir
skaičių įeina :bankal, super- mašinų bei įrankių netinka
prekyvletės, krautuvės, ele- mumą, Ištyrus, pasirodė be :
.vatorlal, ligoninių lankymo pagrindo”, -rašo Soclallstykambariai, mokyklų autobu člskaja Industrija. Kaltina
są!,. vietos,kur daug žmonių mieji- jų tarpe du Inspekto
Ir.
turi laukti eilės. Taip pat riai, vyr. Inžinierius
bus nerūkoma teatruose, Iš trys menadžerlal nubausti
skyrus specialiai paskirto - kalėjimu Ir $112.000 suma,
se sekei jose. Privaloma Iš - /tikriausiaT rublių, nors an kabinti įspėjamuosius para- glu kalba spauda rašo dolešus.
Bausmės siekia Iki rlų/.Red./.

Spalio 9 d., sekmadienį 2,30 po pietų IŠKILMINGOS PAMALDOS

SAUNDERS SEKONDARY SCHOOL

AUDITORIJOJE,

(941 Viscount Rd., London)

,

Visus nuoširdžiai kviečia. —

Programoj e dalyvauja: solistas Violeta Rakauskaite Ir Irena
Černienė; Meno vienetai: Toronto “Atžalynas", Hamiltono —
“Gyvataras” ir *’Aidas",Montreallo Ausfroš Vaatu, choras, Lon
dono "Baltija" Ir Windsoro “Neris".

23 - sios Kanados Lietuviu Dienos Rengti K o m i t e t a s

■Dali. Telesforas Valius
Suprojektavo laidynių ženk
lą. Iš Australijos žada at vykti 65 rinktiniai sportinin
kai.
BE LGRADAS, MANILA
IR J HONOLULU
Po dviejų mėnesių svarstybų, rugplūčlo 5 Belgrade
baigta Europos Saugumo Ir
bendradarbiavimo konferen
cijos paruošiamoji dalis .
Priimta darbotvarkė antrąjai konferencijos daliai, kuri
prasidės spalio 4 d. Teigia
ma, kad bus apžvelgtas Hel
sinkio susitarimų 1975 vyk dymas- pažanga Ir atžanga Ir svarstomi nauji paslūly mal.
Anoje savaitėje Maniloje
vyko aštuntoji Pasaulio tal-

kos per įstatymą konferen rezoliucija ar pasiektas su
cija. Posėdžiavo daugiau sitarimas, smerkiąs Sov. Ei
kaip 4000 įvairių tautų tei gos praktiką jos pavergtų
sininkų. Konferencija pasi tautų ar jos pačios piliečių
baigė rugplūčlo 26 d. Ir pri atžvilgiu.
Kas darosi Lietuvoje,kai
ėmė 46 rezoliucijas. Veda
moji mintis- valstybė turi(tos konferencijos vyksta ?lr
apsaugoti žmogaus teises.
pačioje Rusijoje? Ten vykPagallau, aną savaitę Ho- domi suėmimai vien dėl to ,
nolulu vyko Šeštoji Pašau- kad žmonės nori, jog Rusija
llo Psichiatrų Sąjungos kon- laikytųsi pasirašytų susttaferenclja.
Dalyvauja keli rimų.,
tūkstančiai psichiatrų. Kaip
• 1977 m,rugsėjo U d ,Wa žinome, Sovietų Sąjunga pla
shigton’e Šiluvos koplyčio čiai naudoja barbarišką po
je, įvyko Vyčių 142 konsu
litinių kalinių sveikatos ga
lo susirinkimas, kuriam
dinimą/ ar natklnlmą/psl buvo pranešta apie Pabalchlatrlnėse ligoninėse.
tiečių Žygio už Žmogaus
Tarptautinėse konferenci Teises Demonstracijas. Pra
jose dalyvauja Ir mūsųkraštą
nešime
dalyvavo apie 100
okupavus les Rus įjos atstovai narių
Deja, jų dalyvavimo ttkslasne žmogaus politinių, tikėji • Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Ir kt.teisių apsauga jos mo Sąjungos r.ugs’ėjo 24 d .
demonstracijai
valdomuose kraštuose. T okle ruošiamai
atstovai daro visa, kad kon - Wash tngt one, VLIKo V-ba
ferencljose nebūtų priimta paskyrė 500 dolerių.

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS’, VEDAMAS SOL. VACLOVO VERIKAIČIO DALYVAUS LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMOJE, LONDON, ONT.
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( t Lietuvos i šiaisvinimą! Ui ištikimy,bę Kanadai!
Pour ta liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
I’or liberation of Lithuania! For loyalty to 'Canada!
LEIDĖJAS

-
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Tarptautinė amnestijos or
ganizacija (centras Londone)
tuti skyrius demokratinėse
ir net kai kuriose diktatūri
nėse valstybėse. Jos uždavi
vinys — legaliais metodais
stengtis išlaisvinti politinius
kalinius, kurie savo tikslo
siekė taikiom priemonėm įr
nenaudojo smurto.
1976 m. gruodžio 10 d. or
ganizacija paskelbė 1977 me tus Sąžinės Kalinių Me
tai s. Paskelbimą parėmė
1200 įvairių profesijų ir tau
tų asmenys ir savo deklara
cijoj protestuoja prieš poli- •
tinį persekiojimą, kankini
mus, ir žudymus, kaip val
dymo metodą. Jie prašo vy
riausybes įgyvendinti Visuo
tinę ZmogausTetsių deklara
ciją ir paleisti visus sąžinės
laisvės kalinius.

Painiom ir kartais neskelbiamom pastangom, atsive
ria kalėjimų durys ir kanki
nimo kameros.Organizacijos
nariai džiaugiasi, kad JAV
prezidentas Carteris stipriai
pasisako už žmogaus teises.
Kai kuriose Pietų Amerikos

valstybėse švelnėja politinių
kalinių likimas. Tačiau,’ Ru
sija, besivadinanti Sovietų Są
junga, vis dar yra nemažė jančių kančių kraštas,

Laisvėj ir Lietuvoj gyve
nančių šventa pareiga padėti
kitų tautų kankiniams ir sa
viesiems. Ši pareiga privaloma ir tiems, kuriems lem
ta būti okupacinio rėžimo
ramsčiais. Nepriklausomoj
Lietuvoj buvo šviesių asme
nybių, kaip Felicija Bortkevičieaė ir kiti, kurie padėjo
ir komunistinio tikėjimo kali
niams. Argi, dabar tie, ku
riems ji ir kiti padėjo, ryž
tasi pagelbėti šių laikų nelai
mingiesiems ? Ar jie bando,
ar jie negali įtikinti okupan
tų, kad Rusija^nesugrius, jei
Sadūnaitė, Grajauskas ir ki
ti tautos kankiniai bus paleis
ti ir jei Marijai Jurgutienei
su dukrele Daina bus lemta
išvykti į JAV pas vyrą ir tė
vą ? Doro žmogaus ir lie
tuvio solidarumas bei savi
tarpinė pagalba tegul žymi
Lietuvos sūnų ir dukterų vei
dą dabar ir ateities Įtartoms.
ELTA

kaip Ir ankščiau, atidaryta
kiekvieną sekmadienį nuplo
vai. Iki 2 12:30. ?
.
Yra vįaug pasižadėjusių
dbibliotekai paaukoti knygų.
Rudenini - aWejant, yra pats
1500 De Save Ave., Montreol, P. ft
Kanados Saulių Rinktine
patogiausias metas pažadą
IštęsėtI jos vėlklmo metu,
daktorlus bėl atkreipė nuo- Kanados Krašto V-bos pirm, knygas įteikiant .vedėjuL^.R.
širdų dėmesį vis stipriau Ir J.R.Simanavičius Ir Hamil Slmanlūkščlul..
>. >.
plačiau besireiškiančiai Lie tono Ap-kės Valdybos pirm.
’y ’
tuvos Šaulių S-gal Tremtyje, J.Deksnys su Ponia, D. L.K

Ir šu šiuo NL numeriu vėl
H atgaivinamas šaulių puslapis.
mŠAULIU AIDAS vardu. Jis
gjpasįrodys kartą į mėnesį
Kanados Šaulių Rinktinės
globoje.
Kaip Ir kiekvienas didės nls užs imoj Imas, pare Ikalaujadaugiau didesnio įsiparei
gojimo Ir talkos* Puslapio
turinys priklausys nuo pačių
jo skaitytojų.
L. Š.S.T. pirmininkas K. Milkovaltis,
Tad broliai Ir sesės šauL.K.Mindaugo š.kp. 20-<5iO minėjime
llal:šluo
maloniai krelpluo — Montrealyje.
si į visas šaulių dallnlųLaikraštis Nepriklausoma
kuopų
vadovybes, valdybų
Lietuva, — pasirinkdamas
pirmininkus Ir visus šaulius
prasmįngą obalsį’Už Lietu
šaules į talką Šaulių Aldui Ir
vos Išlaisvinimą, už Ištiki
Nepriklausomai Lietuvai.
mybę Kanadai", jau virš 30
Kiekviena Iš jūsų ve Ūdos
metų Ištikimai neša laisvą
prisiųsta žinutė ar nuotrau lietuvišką spausdintą žodį,
rūpinasi lietuvybės Išlaiky ka praturtins Ir Istoriniai
užfiksuos šaulių puslapį. Gi
mu. Ypatingą dėmesį skiria
kiekviena jūsų materialinė ,
lietuviškajai bendruomenei ,
visoms tautinės minties or nors Ir nedidelė parama NL
ganizacijoms, sutelkiant ga laikraščiui, padės Ir pratęs
limybės latkrrščlo pusla dar daugelį metų lietuvybės
piuose pasisakyti įvairiais Ir jos aspiracijų Išsilaikymą
pagal pasirinktąjį obalsį"Už
rūpimais klaus Imals.
Dar a. a. Jonui Kardeliui Lietuvos Išlaisvinimą,už Iš
redaguojant, per eilę metų tikimybę Kanadai".
J.ŠIaučlulls,
NL puslapiuose matėme šau
L.Š.S.T.
Kanados
Šaulių
lių skyrių Trimito Aldas
Rinktinės
Pirmininkas
vardu, kuriame ryškiau negu
kituose mūsų laikraščiuose
atsispindėjo tuometinė L.S.
S.T.-ypač Kanadoje- kuopų,
veikla. Jo dėka, daugelis
šaulių tapo nuolatiniais NL
skaitytojais bei rėmėjais.Su
red. Jon® Kardelio mirtimi,
aplinkybėms pasikeltus, sus
tojo ėjęs Ir Trimito Aldas.
Nežiūrint to,laikraštis vis
mažiau ar daugiau buvo at
viras šaulių veiklai.Tačiau
daugelis NL skaltytojų-šau llų paslgędo ankščiau ėjusio
šaulių puslapio Ir jo laukė.
Džiugu Ir malonu, kad da
bartinė NL Valdyba Ir re

T rumpa dallnltį apžvąi^!
Algirdo, Baltijos Ir Vlado
Putvlo šaulių kuopų plr-kai • Liepos mėn. 16 d. Cicero
Ir daug svečių Iš tolimesnių Jūrų Šaulių Kuopos Klaipėda
šauliai-ės dalyvavo Čikagoje
vietovių.
Gegužinę organizavo'rink  Pavergtųjų Tautų Parade.
tinės moterų vadovė š.St . • Liepos 24 d.St. Butkaus š.
Petkevičienė, į talką pasi kp. Detroite V. Ir A.VasIullų
kvietusi D. L. K. Algirdo,Po vasarvietėje surengė Kultū
vilo Lukšio, Baltijos It- Vla rinę Popietę, kur los metu pa
do Putvlo šaulių kuopų seses gerbė visas šaules Onas.
šaules Ir šaulius.
Karolis Balys skaitė B. •
Gražų dienai skirtą žodį Gražulio kūrybą, J.Švoba prie vėliavos nuleldtjno pa Istorinės temos paskaitą.
sakė K. Š. Rinktinės vlcep.
Kuopai vadovauja buv.SSt. Jokūbaitis.
gos pirm, š. Vincas T amo Gautas gegužinės pelnas šlūnas.
,
373.06 dol.pelnas paskirtas • Liepos 30 d.Toronte, MfK.Š.Rinktinės vėliavos įsi se buvo pagerbtlSt.tr M.jp- ,
gijimui.
kubalčlal jų 25 m. vedybinį©
Geras orkestras, sportl- gyvenimo sukakties proga.
nlal šaudymai bei žaidimai,
St. Jokūbaitis yra plačiai
turtinga loterija, pulkus už- žinomas
glnomas
ylsuomenlnlnkąs
kandžių bei gėrimų baras vF Toronte, L.Š.S.T. Centro
stems sukėlė gerą nuotaiką. V-bos narys kultūros reika
Rinktinės V-ba moterų va lams, K.Š.R. ylceplrm-kas
dovei š.St. Petkevičienei Ir Ir Vlado Putvlo š.kp..pirmo
visoms, visiems jai talki-! kas .
, *
nūs lems, kuopų pirminin
M.Jokubaltlenė Ir dukra
kams, valdyboms, visiems Dana yra aktyvios šaulės.
broliams Ir sesėms šau
• Rugplūčlo mėn. 7 d.Vytauliams Ir jų svečiams reiškia to Didžiojo Šaulių Rinktinė
didelę šaullšką solidaru- Čikagoje posėdžiavo.
Ši
, mo padėką už gražų bendra
Čikagoje Rinktinė tūri a4
darbiavimą Ir pirmąją ryšpie 600 narių, savo namus,
biblioteką, s cenos mėlio mė
gėjų grupę ir civilinės avi
acijos būrį. Rinktinei sėk
mingai vadovauja buvęs Ei
gos pirm.
VI. Išganantis .
• Rugplūčlo 13 d.Union Pler
įvyko jūrų šaulių< Jūros Dlėna.Dalyvavo Cicero Klaipė
dos, Čikagos Gen.T. Dau
kanto Ir Detroito Švyturio
jūrų šaulių kuopos.
Trumpą meninę progranią
atliko I. Petrauskienė Ir A .
Markauskas. Posėdyje ap
tarti jūrininkų vasarinių uni
formų suvienodinimas.
• Rugplūčlo 21 d.Neringos j.
š.kp.P.Skrulblo vasarvte tėję buvo suruošus l gerai
pavykusią gegužinę.
• Švyturio j. š.kp.Detroite
suruošė nuotaikingą Išvyką į
Pilėnų stovyklą.

• Rugsėjo 3-5 d.d. Kenne
Nepažįstamasis .L. Darnu- miS ar materialinėmis verty
bunkport Maine įvyko NaujoN.L REDAKCIJAI
lįs koncentruodamas is ne ant bėmis, laikas nuo laiko , žino L....Mindaugo šaulių kuopos saules moterys su naujomis mėlynos spalvos uni
slos.Angl!jos Šaulių Rinkti Dėl L. Dam,j'lio"pozityvios" to kas rašoma, bet kas rąšo gus savo egzistenciją palai formomis. Iš kairės: M.Grinkiene, M. Šiaučiulienė, O. Mylienė, M. Kasperavičienė
nės kultūrinis savaitgalis.
ko, todėl skirdamas tautai
kritikos 32-33 numeryje, pra mane pavadino’lntelektualu
klą auką vėliavai įsigyti.
Rinktinei sėkmingai vado
L.Š.S.T. Kultūrinės Sto
džiai noriu pasisakyt dėl tei mėgstančiu pafilasofuot... " auką nedūsauk ir neteršk, nes
Rinktinė linki Ir ateinan
vyklos metu Union Pier, š. m. čiais metais suruošti pana vauja š. Inž.A.Stašaitis ku-l
sės ir reikalo kritikai. Kaip Intelektualas yra asmuo pel pelnai dvasines vertybes dėl
liepos 1-4 d.d.
įvykusiame šaus pobūdžio renginį. J . Š. ris ’’Darbįninkąs* laikraštyje
žinoma, prieš porą metų per nantis duoną ne fiziniu darbu, savęs, ne dėl kitų.
‘ redaguoja
šaulių puslapį
Centro V-bos posėdyje pri
pasaulį nuskambėjo vieno iš gi aš, pildydamas savo teiL. K. Mindaugo Šaulių
ŠAULIU GRETOS
Dorai gyvent yra menas i imti šie svarbūs tolimesnės
Tautos Fondo asmens kalti - sėjo —- sąžinės uždėtą baus
Kuopa
nimai dėl mano $500 aukos mę, dirbau beteisiu ž. ūkio manipaliaot vertybėmis. Kaip veiklos nutarimai:
Po vasaros' metu įvykusių • Rugsėjo 11 d. Brockton ,
a/ Išleisti šaulių vadovą
man artimo ' asmens vardu. darbininku iki be laiko svei gyvenimas rodo auka yra rei
sėkmingų
parengimų- Joni - Mass.
Sandaros salėje ,
katos nustojimo. Šiuo laiku kalinga priemonė, kad įrodyt
b/ įsteigti Šaulių Atsargos
Spauda ir veiksniai nutylėji
nlų
Ir
Tradicinės
Gegužinės
Martyno
Jankaus
Šaulliį Kuomu, kiti tarpusavio diskas! jo esu pensĮninkąs, pakartoti - kiek geras yra jų rinkėjas ar fondą Ir
- F. Skrulblo vasarvietėje, pa suruošė Tautos .Šventės
’, kasmet, maldaujantis administratorius. Nieks jiems
mis tą reikalą užgyrė. Mėgi-;. nai,
c/pastatytl Romui KA rūpinamasi
artėjančiu solIs- minėjimą.
nant aiškintis, katalikiško lai- "Supplements". Aš nesvyruo neginėina pagarbos — atpildo LANTAI paminklą Čikagoje ,
tųG. čapkausklenės, V. Verlraščio redaktorius pagrasino damas rikiuojuosi su tais
už paaukotą laiką renkant au- LletuvlųTautlnėse Kapinėse,
kalčlo Ir R.Strimaičio kon • Maironio š.kp. Sudbury
kas.
Kiek laiko ir kitų vertybių
kurie vietoje intelektualo, ebolševiko vardu. T. Fondo
certu, kuris įvyks lapkričio suruošė Išvyką į prie Tapirmininkas asmeniškai krei lito ar patrioto vardo, verti teko paaukot beteisiui'’ ž.ūkio
Kanados Šaulių Rinktinės
pimąsi ignoravo. Mūsų ger na jų darbus. Juk visos pa darbininkai (man), tuo laika dešimtmečio nuo jos įsteigi mėn. 26 d,Aušros Vartų sa mlskamlngo miesto Kypavos
ežero pakrantėje gyvenančio
biamas T.F. reikalų tvarky saulio blogybės pareina ne iš gyvenusiam iš $70 nedarbin mo proga, vėliavos šventini lėje.
Tai
bus
neeilinis,
Iškilus,
B. Baužo vasarvietę. v
tojas pasitenkino nusiskundi be mokslio paties, bet iš klai gumo pensijos, už paaukotus mas bei 2-sls Kanados Šaulių
pirmą
kartą
tokio
mąsto
Kuopos V-bos sekretoriui,
$593
atpildo
gavusiam
viešą
mu dėl spaudos neprieinamu dingos išmokslintųjų išmin Suvažiavimas sąskrydis
koncertas
Montrealyje,
kuSudburlo
visuomenininkui
paniekinimą. Aukotojas nepa įvyks 1978 m.balandžio mėn.
mo ir, pagal krikščionišką
ties.
Juozui
IrElenalKončams
E.
■
rlam
kuopos
v-ba
tinkamai
sigenda ačiū, bet gvoltu šau - 15 dlenąToronte,LN-se, Vla
dvasią, patarė atkreipt smū
Nesant absolutinės tiesos, kia» dėl sutrypto dvasinio nuo do Putvlo Šaulių Kuopos glo ruošiasi,kad jis praeitų sėk- St. Tolvaišų rezidencijoje
giui kitą žandą — rašyt tęs mlngal Ir gražiai.
buvo suruoštas jų 30 metų
kritika
yra nuomonė — prie pelno. Bendruomenė nei teir- boje .
tamentą kitu vardu.
•
Po
atostogų
vėl
pradevedybinio gyvenimo pagerbmonė siekiant kompromisi
šių nei pareigu T. F. neturi,
Jau dabar prašomi visų
J-Š.,
Rašau į spaudą norėdamas nes tiesos, nes rašančiojo ir Q*šik turi galimybę patarnaut kuopų šauliai pradėti ruoštis io veikti kuopos Biblioteka, tuvės
išsikovot teisę, jei ne dėl ei skaitančiojo tiesos dažnai neir kuo skattlInglauslalKanalinės tai dėl palikimo aukos, sutinka. Kritika nėra teismas
Baigiant cenka pareikšt kri- dos šaulių Rinktinės šventėnes dienoms artėjant prie ga- reikalaujantis faktų ir aplinl tikams užuojautą, nes, ne
je dalyvauti.
lo, palikimas gali nueit "šun kybių aprašymo; tuo atveju
žiūrint gerų norų ir pastan
Kanados Šaulių Rinktinės
ant uodegos". Šių faktų aky- tektų ’mygąs rašyt, nes erdvė gų vien žodis neprotaujančius !
___ V aldyba_
vaizdbj — patriotinės kalbos laikraštyje ribota. Dialogas jų ir fanatikų nepaveikia.
Kanados Šaulių Rinktinės
dėl žmogaus teisių kovos nė- yra pasmerktas nesekmei kai
Moterų Gegužinė
ra įtikinančios.
vienas kalba apie kūrybinę,
įvykusi š.m.
rugplūčlo
Pasilieka puoselėdamas
Žinau, kad asmeniškų gin - kritiką, gi kitas' dalyvis apie
mėn.28
d.
Hamiltono
Lietu
špygomis badymosi, iššauks
čų nei redaktorius, nei skai- neužtarnautą,pozityvų įvertivių
MedžiotojųŽuklautojų
kvalifikuotų asmenų diskusi
tytojas nemėgsta, tačiau jau nimą.
Klubo Giedraitis šaudykloje ,
jas.
i
čiu reikalą pasisakyt bendrai
praėjo su dideliu Ir gražiu
B. Bačiūnas
Auka yra vertybė. Manipu
ir patiks lint porą klaidingų
pasldeklmu.
Dalyvavo virš Šauliai jūrininkai Kultūrinės savaitės metu-Union Pier,USA. Iš kairės 4-tas A.
Simcpe, Ont.
pareiškimų.
Nuotraukos J. Šiauėiuiio.
liuodamas dvasinėmis, fizi 200 svečių, jų tarpe PLB Šukys, Centro V-bos vykd. vicepirmininkas.
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N EP R ĮKLAUSOMA LIFTU VA

bes Informuoti pasaulį, kad
Lietuva
nėra
nei
Lenkijos provlndlja ,
Išeivijos lietuvių tarpą inf U-ne l lenkų tautos
da( Spalio 9 - tosios proga)
Ils.
To
nepadarius,
yra
travo savųjų, kurie kalba Ir
daug
galimybių,kad
lietuviai
Šiandien visų lietuvių di rašo, kad lenkai jau paslkeldysis rūpestis atstatyti Lie- tę Ir jokių pretenzijų į Lie bijodami lenkų smurto,, gali
(T asa iš praeito numerio)
tuvos nepriklausomybę. Visi tuvą nebeturį, o norį tik lie - patys paprašyti rusus Lie
L.Eimantas
/bent viešai/ Lietuvos ne- tuvių brolybės.Tačiau nesu- tuvoje pasilikti. Panaši pa
švietimo pareformąvimąpla- renkama prenumerata , atei
Nepaslaptis, kad JAV-bių
žmonellams dėtis yra su dabartine Vo
lietuvių išeivių tarpe kar čiau panagrinėti per moky - ną gražių atsiliepimų.Vienas ■ lalmlų kaltes sumeta komu prantantlems
nistiniams rusams. Ar Lie kužda, kad Vilniaus kraštas kietija- ji bijo,kad Amerika
tais iškyla pastangų daug ka tojų studijas svarstybų for skaitytojas rašo:"Per Brid
neišvestų savo kariuomenės
persvarstyti.Turbūt dėl foąt; ma. Tačiau, matyt, jis visai ges viskas palengvėjo, bet tuvos nelaimių didžiausi kal yra Lenkijos te r It orija.Arba
tininkai rusai- čia nenagrt - įsibrovę į lietuviškas orga ne dėl meilės Amerikai, bet
siračLo ir reformuotoji ben nesitikėjo iš anksto sulauk mes norėtume ir lietuviškai
nėslm, nes tai per plati Isto nizacijas jų vardu gyvenamų Iš baimės rusų. Ir tat su
druomenė, plačiai neskambė siąs tiek daug opozicijos. Mat pramokti". Redaktoriai jau
rija.
Tačiau turime pabrėž kraštų žmonėms skelbia,kad prantama- rusai spaudžiami'
jusios intervencijos bei de
nemažai dirbančių mokyklų ni, išsimokslinę mūsų Inte ti,
kad
rusų hegemonijai į Lietuvos sostinė ne Vilnius , pasitraukti gali Ir sušvelnė
monstracijos Chicagos Jau - vedėjų ir buvę Švietimo Ta lektualai. Spaus dinama"DarLietuvą paruošė keltą kiti.
bet Kaunas. Ir dar drąslau- ti, bet lenkai atėję, vargiai
nimo Centre ir mūsų veiks - rybos pirmininkai kategoriš bininko"spaustuvėje Brook Neseniai Išelvljos lietu- , religinių švenčliį proga dali norėtų palikti.bent vieną lie
nių tąsynfes, Daug kas sakė, kai pasisakė, kad būsią ge lyne. Prenumerata $3. - me
vlal
minėjo tautos šventę , nami jau lenkiški paveiks - tuvį gyvą. Pavyzdys -Jonlšr
kad tai neigiami reiškiniai , riau, jei mokslo metų skai tams. Jei būtų 3-4 tūkst. pre
ardą mūsų išeivijos vienybę. čius nebus mažinamas, bet numeratų, išlaikymas užtik kuri rišama su Vytauto Did liukai. O Išeivijos lenkų klo, Rimšės, Eišiškių,Dzežiojo karūnacija Lietuvos veiksniai įvairiomis kalbo venlšklo Ir Vilniaus skerdy
Bet yra ir.anančių. kad gyve palikti iki šiol veikusi 12 me rintas .
karaliumi. Jeigu ta karūna mis leidžia knygas Infor - nės antrojo karo metu vokie
nimui vietoje nestovint,, visa tų mokyme sistema.
Lyg žurnalo "Bridges" tal
cija būtų pavykus I, š Ian die n muodaml pasaulį, kad Lietu čiams Iš ten traukiantis.
tai yra /lieko daugiau, kaip
Privačiuose mokytojų po
kininkas būtų "Baltic Inter naujų peiktos būdų ieškoji kalbiuose per visą studijų sa prises", teikiąs naudingos in Lietuva būtų keliasdešimt va yra tik Lenkijos provin
Mai.mt visus šluos faktus
milijonų tauta Ir visame pa cija. Paskutiniu laiku dar
mas, mūsų keliuose atsira vaitę turėta nemaža diskusi formacijos apie mūsų leidi
Spalio
Devintoji pilnumoj at
saulyje
žinoma
kaip
žmoni

toliau,
-kad
Lietuva
yra
ne

dusių duobių užlyginimas bei jų bei abipusių argumentaci nius, rankdarbius bei taute
gyja,
kurį
lietuvių tarpe jau
jai kultūros nešėja Ir nus atskiriama lenkų tautos da
iš nusistovėjusios gyvenimo jų, bet nuo viešų svarstybų
les. Jis išeina Bostone, P. O.
baigiama
užmigdyti;
prisi
rutinos ar apsnūdime išeiti
visgi atsisakyta...
,
Box8241, Boston, Mass. 02114. kriaustųjų globėja. Bet -lie lis, tai duoda suprasti, kad
menama ir tai tik vilnie
raginimas. Ar visa tai atne
Atrodo, kad Kanados m o "Švietimo Gairių"adminis- tuvių krikšto motina Vytau lietuvių tautos Iš viso nėra.
čiams
raginant. Bet jei nošė be/ atneš kokios konkre - kytojai didesnių reforminių tratorius J. Bagdonas ir Švie tui siųstą karūną pagrobė Ir
Tai yra aiški lenkų polltlčios /naudos, kolkas sunku svarstymų dar nereikalauja.1 timo Tarybos pirm. Br.Juo panaikino galimybę Lietuvai ka lietuvių dėmesį nukreipti T"lma Lietuvai ne pakai Viena tik turbūt Tiesa,pas mus veikia 10 me delis skatino mokytojus rem tapti karalija. To pasėkoje tik įdabartlnes Lietuvos ne- t os > °, t Ik ros la Is v ės
sprį Bti. •
liko aišku, kad mūsų išel- tų mokymo sistema, bet ša ti savo žurnalą ir bendradar Lietuva paskandinta kančio laimes Ir ne s Ir uosti ateičiai tai turčtų pabusti vlslj^elvllnleviarj s visgi reikėjo rames- lia to egzistuoja aukštesni . biavimu prisidėti prie jo to - se Ir naikinime, Ir likome tik O kai ateis tautų apslspren- vijos lietuviai. Vieni vilnienio/gilesnio dalykųsvarsty lituanistiniai kursai, litua- balinimo. Per 1977 metus žur maži tautos trupinėliai. Šiuo dlmo laikas, kad pasaulis olai jos neatkovos. Vllnlerusai pasinaudojo.
Lletu/ą žinotų tik taip, kaip šiai tik šaukia pabustl/Tomoj Tikrai nereikėjo dary - vių kalbos
____ seminarai
nalą gaus nemokamai visi
bei
tis (toli einančių išvadų ir sa- specialios lietuvių kalbos
šiuo metu dirbantieji moky
Atėjo galimybė Lietuvai lenkal pristato. Įsitikinimui klam IšbudlnlmulHamtLtpne,
, voj oponentus tik kaltinti... klasės prie valdžios gimna- tojai.
ats įstatyt , bet Ir vėl ta pati skaitykit Kęstučio Du Ont., 1977 m. spalio 22 d .
Atrodo, kad prie gerų norų z.ljų, kurios užtai mo’dniams
suvaidino bausko aprašymą apie ruošiamas VILNIAUS DIE
krtkštomočla
juĄ visada galima rasti bend- duoda kreditus - užskaitas,
Chicagos Aukšt, Lituanis šlykštų Spalio Devintosios pasikalbėjimą Calgary u-te, NOS minėjimas.
Lietuvi,jei tau rūpi Ljeturą kalba.
tinės Mokyklos direktorius
Jas galima panaudoti gaunant
smurtą. Šis smurtas buvo su lenkų Ir kanadiečių stuPas kitimu, laiku vėl Ame gimnazijos baigimo diplomą.
J. Masilionis aptarė Švieti pradžia Antro PasaullnloKa- dentals./Neprkl.Llet.nr. 24 vos laisvė- šiame minėjime
rikoje, /ypač prieš šių metų
mo Tarybos neseniai išleis ro. Galvojame kada nors vėl 1954 m./. Lietuviai, būdami dalyvausi
Kanados vilnietis
mokytojų studijų savaitę, iš
Studijų savaitėje būta daug
ta " Namų ir artimiausios atsistatyti Ir visą dėmęsį su- Išeivijoje turi pilnas gallmykilo naijovių ar reformų siū- naudingų informacijų — pra
aplinkos žodynėli", paruoštą koncentravom tik į dabartinį
ag)Q
lymaslr lituanistiniame švie nešimų. Jaunasis V. Karo
mokyt. R.Černiaus. Žodynė ties loginį Lietuvos okupantą,
į
\
.
. ..
time k ši banga ypač plačiai sas painformavo apie bendruo- lis turi dvi dalis- angliškai raudonąjį rusą, bet visiškai "M AT
■
<■ -n
s-*
ritosi r mūsų išeivijos span- meninį leidinį— Bridges (til lietuvišką ir lietuviškai ang nekreipiam dėmesio į tradlK
dą. Tiesa, mintis pažiūrėti į tai), kuriuo norima pasiekti
lišką dalį. Žodynėlin sutelk
elnę mūsų krlkštomočlos -Lt
mūšy Švietimo pareformą - visus lietuvius, jau nekalban ti ir sukirčiuoti patys reika klastą, kaip ji mūsų būsimai
*
Rašo Jurgis Paulilenis
vlms atėjo Iš Amerikos lie čius lietuviškai ar visai ma lingiausi žodžiai mūsų besi neprlklausomybel kasa nau
tuvi! Švieti mo Tarybos Pir- žai suprantančius lietuviškai. mokančiam jaunimėliui. Zo - jas vilkduobes.
Kaltinti nekaltą- yra nusi kę į kampą, neatsisveikinę .
Man notaras J. Žilius pasa
mlįinko. Atrodo, kad jis su- Tai mėnesinis žurnalas ang dynėlis gaunamas Švietimo
Kaip visas pasaulis mo- kaltimas prieš tiesą.
rinlęs statistiką apie litua - lų kalba. Išėjo jau 3 numeriai, Taryboje.Kaina 2 dol.50 et. dernėja.talp Ir mūsų kaimy
Izraelyje dabar gyvenanti kojo, kad buvęs labai nuste
nisinį švietimą, buvo manęs tiražas - 6 tūkst. Šiuo metu
( b.d.)
nės klasta sumodernėjo.
Į buv. Lietuvoje mokytoją Šęl- bęs jų kaltinimais Ir galvo
na Gertnerlenė "T. Ž. " jau jęs, kad jiems kas nors gal
antrą straipsnį /š. m. rugp. voje negei-al. Juk If'tle’.17/ parašė apie lietuvių- žy tuvių didelį skaičių
dų santykius Ir savo galvoji naciai vokiečiai už
mą, kaip vieni kitus turi dą r ė į K Z t u s Irkitraktuoti. Straipsnis labai taip persekiojo, nai
objektyvus, kultūringas Ir kino. Visos Europos tau
teisingas. JI rašo,kad gana tos yra nukentėjusios nuo
didelis skaičius žydų tauty nacių voklečių-Httlerlo tar1 bės žmonių laikosi mano nų.
Ir štai dabar, iš Lietuvos
nuomonės. / Atsieit, visos
žydai
gyvi Išlikę, lietuvių Iš
- lietuvių tautos nėra pagrindo
kaltinti, kad dalis lietuvių, gelbėti, globoti, rizikuojant
tarnavusių vokiečių policijos savo gyvybėmis, atsiradę Iz
ar kariuomenės daliniuose raelyje, pradėjo skelbti teo
1941-43 m. yra prisidėję prie riją, kad visa lietuvių tauta
Compound Interest Bonds galima
Hitlerio
žydų šaudymo būrių, kaip ei esanti kalta, kad
vėl ateina laikas ir dar geresnes
pirkti po $ 100, $300, $500, $ 1,000
naciai
šaudė,
degino,
badu
liniai vykdytojai vyr. vokie
sąlygos — pradedant nuo šių metų,
ir $5.000.
galite pirkti naujus sudėtingus pro
marino
Ir
kitaip
nalktn'dLlėčių nacių vadovybės įsakymų
Juos išpirkus, galima iškeisti į.
centinius lakštus pagal Igu taupymo
paprastą paskolos lakštą(Reguliar
ėjo sargybas, ar buvo bude tuvos žydus! Jei kellbs de
užpal ūkanas.
planą, gaudami
Interest Bonds, pradedant $300).
šimtys ar keli šlmtal lTėtu lių
rolėse/.
kuris atneštu metines palūkanas
Milijonai kanadiečių pastebėjo, kad
vlų
Ir tarnavo vokiečių‘ka
Tačiau yra Ir daug tokių
lapkričio 1d. čekiu arba suma bus
puikus būdas
Al Taupymo Planas yra puil
šis Algų
riuomenės
ar policijos dali
tiesiai įdedama i jūsų taupymo
/žydų/, kurte sako,kad visa
yra lent
lengva ir
sistematlngai sutaupyti. "Yra
ar
čekių
sąskaitas.
Del
to
galima
lietuvių tauta yra kalta dėl niuose-tai lietuvių tauta yra
"Compound Interest
patogu. Ir su naujo tipft'Compoun
susitarti, nesvarbu kokiame banke
automatiškai didės
žydų naikinimo Lietuvoje, šį nekalta, neatsakinga, neš' ne
Bond” jūsų sutaupos automatiške
ar investacijoj laikote pinigus.
metas po meto.
j teigimą kartoja keli Iš Lle- turėjo net savo vyriausybės.
Compound Interest Bonds gall
būti išperkami bet kada, Išperkant
j tuvos kilę žydai autoriai, Okupacinė III Reicho vokle NAUJI
J
gausite reguliari as metines
| kaip Dovydas Levinas Ir kiti člų Berlyno vyriausybė su
D INTEREST
COMPOUND
INTERI
palūkanas, plius palūkanų
atsakinga Iv
Jau 1946 m. Kauno notaras Hitlerlu yra
BOND
palūkanas.
kalta
už
tarptautinių
įstaty
a.a.Jonas Žilinskas-Žilius ,
Šie sudėtingi procentiniai lakstai pagal
GERAS PELNAS
algų.taupymo planą, yra specialiai
gyvenęs DP Hanau stovyklo mų nesilaikymą Ir jų sulau
Nauji Canada Savings Bonds yra
suplanuoti, kad jūs pasiektumėte taupymo
ta
datuoti Lapkričio 1, 1977 ir atneša
je man pasakojo,kad Frank žymą. Už tai Hitlerio vy
tikslą. Jūsų palūkanos automatiškai vėl
metines palūkanas 8.06%, jei iš
furt a/M stotyje vienu laiku riausybės nariai, kaltininkai
investuojamos, garantuojant metini 8.06%.
l
laikoma pilną laiką. Kiekvienas
nubausti Niurnbergo
sutikęs savo senus draugus buvo
Štai kaip $100 augs pagal naują
naujas lakštas su 7% palūkanų
tribunolo.
Iš Kauno prof. advokatą Ja
Compound Interest Bond
pirmuosius metus ir uždirbančiu
plana:
/
Vok iečių-nacių okupacijos
8.25% palūkanų už kiekviena
kob Robinsoną Ir dr.RublnNov/1 Value
Nov. 1 Valu.
metą, likusiu 8 metiįbėgyje.
šteiną. Juodu pasisakę,kad metu lietuviai gelbėjo žydus
$107.00
1983 $158.78
gyveną Muencheno žydų DP Iš getų Ir pavieniai, Ir orga
u Ž P I R K ŠIANDIEN! ,
5.81
1984 $171.77
$12534
34
1985 5185 81
stovykloje Ir kad nenorį nė nizuotai, klek sąlygos leido .
Nepraleisk progos. Pasinaudok
19iil $135.63
1986 $200.97
galimybe
nupirkti
naujus
Compound
su vienu lietuviu susitikti Ir Išge 1b ėtu os lūs žydus, ypač
$146.76
Interest Bond Algų Taupymo Plane.
kalbėti. Ten esąs padarytas valkus, ,sl<-pė, maitino šim
Pasirašyk šiandien ir stebėk
nutarimas
Lietuvos žydų tais įvairių profesijų lietu
kaip auga tavo sutaupos.
(
vardu,kad reikią kaltinti vi viai, - gįyd yt o ja I, pr ofe s o r lai,
są lietuvių tautą, kodėl ne- ūkininkai, darbininką^, stu
gelbėję aktyviai žydų Iš vo - dentai, kunigai Ir kt.
Būtų gerai,kad Dov.JLevln
kiečių lagerių Ir leidę, bei
Ir
kt. kaltintojai paskaitytų J.
prisidėję lietuviai /dalis/
prie vokiečių žydus šaudyti. Binkienės knygą "■
"Ir be
1; ginkle
-N. B.: Adv. Jakob Robinson kariai", Išleista Vll’hįuje .
rašo Išlikę gyvl,Įšgelbuvo vienas Iš žinomų tarp- Ten
'
,i
tautinės teisės žinovų. Dabar bėtlejl žydai apie savo Iš esąs Izraelyje teisių pata- gyvenimus. Jų tarpe Ir rarėju valdžiai.Šiuo reikalu jo šytojas [.Meras, taipgi F.
Vidurkis
vlešąs pasisakymas būtų dė- Fess.
j .
terminuotu
metinių palūkanų
mesto vertas.
Vakarų pasaulyje, ..^AV,
Net Ir seną notarą Išbarę Kanadoje Ir kitur yra dar
Ir demonstratyviai pasltrau(Nukelta įe psi.)
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XI- it moky tofų ir jaunimo
studijų savaitė

DIDYSIS RŪPESTIS
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PRISIDEK
PRIE ALGŲ TAUPYMO PLANO

NEW CANADA
SAVINGS BONDS
0.06%

1977.IX. 2

3

,

3 psi.

PAKVIPO PARADU TĖ VYMĖ

4

KULTŪRINIS
PUSLAPIS
jį

PAKVIPO PARAKU TĖVYNĖ. '
SUGRIAUDĖ ŠŪVIAI ALKANI, i\
SKAISČIAI RAUDONAS SAULĖS VEIDAS
NUBLANKO DUMU SŪKURY.
C

ŠSnAI BE ^OD^ių, MANO KOVO&DRftŲ<S&
Juozui

ŠLAMt-Jo girios šimtametes

Daumantui

TU 2ŲNA1 BE ŽODŽIŲ. MANO KOVOS DRAUGE,
KADrMUDVIEM NELIKO PASIRINKT KELIU.
IR KAD MŪSŲ ŠIRDYS ŠAKNIMIS SUAUGĘ,
TARTUM JAUNOS PUŠYS ANT UOLŲ PLIKŲ....

IŠ

LAIVĖS

fcOVŲ

DAit^OŠ

/

i

Įžangos žodyje:

Ore staiga nutyla minų švilpimas Laukuose išsidrai
kę paskubomis traukiasi šiaurės vakarų link paskutiniai
f psi.

I
\

i

I

LIETUVIS NE VERGAUT PAPRATĘS.
JIS LAISVE GYVYBE ATGAUS,
ŠLAMĖKIT DRĄSIAI, ŠIMTAMETĖS,
VIRŠŪNES TIESKIT LIG DANGAUS.

MfcSSftfUfeŲKĄl LIETUVOS,

\

\

■

T

!
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MES STRIBUKAI LIETUVOS, \
PENKIAKAMPĖ ANT GALVOS.
RUSKA STRIELBA UŽ PEČIŲ,
\
GIEDAM TŪKSTANČIAIS KAČIŲ. .. \

MUMS NEBEREIKIA UŽTARĖJŲ
NEI IŠVADUOTOJU - DRAUGŲ," !
LIETUVIS LAISVĘ^ PAMYLĖJĘS,
NETEKS RETEŽIU KRUVINU."
4

KUR KĄ NUTVERIANT - ?R ARY J AM.
PENKIAIS PIRŠTAIS KĄ ĮGYJAM. ..
VISKĄ TEMPIAM NUOVADU ON,
TEN JAU "LYGIAI" PADALIJA...

PRIGLAUSK, GIRUŽE .PRIE KRŪTINĖS
NUVARGUSIUS SAVO VAIKUS.
AUKO'A LAIME JIE TĖVYNEI
UŽ TYLIUS GIMTUOSIUS LAUKUS.

DORĄ ŽMOGŲ AREŠTUOJAM,
VISĄ TURTĄ KONFISKUOJAM.
O PASKIAU UŽBALIAVOJAM, - '
ŠAIPOS "VADAS" NET MASKVOJE.

-

PRASTI MUSŲ REIKALIUKAI,
MES VISTIEK LINKSMI BERNIUKAI:
IŠ ČEBATO PIRŠTAS KYŠO,
*
KELNĖS JAU SENIAI SUPLYŠO , . ,

GRIAUSTINIAI TRANKOSI IR ŪŽIA,
KASKART ARČIAU DIENA SVARBI.
KOLKAS LAIKYK TU JUOS, GIRUŽE,
SAVO TAMSIAM, TAMSIAM GLĖBY.

L s

( Tauras)
Ir kiti,slaptais vardais kovotojai , buvę su Daumantu:
vanagas-bastūnas-kėkštas-lakūnas-

MILŽIN AS-VILKAS-ŠEŠKAS - LAKŪNAS—
SKIRGAUDAS-VARNAS - ARAS - MARTYNUKASŠARŪNAS- MYKOLAS - JONAS - KAZIMIERAITIS^,

vokiečių karių siluetai Kai kur pasigirsta paskiri šūviai r
atsipalaiduojanant arba prakalbinant sparnine kulkosvaid
žių ugnim perdaug priekin įlindusias priešo dalis
Pro kluono galą at nuvaryto kuino pasirodo raudonar
mietis. Per arklio mlgarą permestas pantis atstoja ir bal
ną ir kilpsaitį. Pats nugarą pridengęs rusiška apdriskusia
palapine , purvinais drabužiais ir ilgokai nesiprausęs, at
rodo daugiau panašus Į giltinę . negu į karį
žvalgybi ninką.
- Zdrastvuite tovarišči.i'iemcov niet ? ...I' Navierno
varu nadoielo nas oždit (Sveiki, draugai vokiečių nėra-.
Turbūt jums nusibodo mūsų laukti), -pasveikina mus ir tę
sia: - Niet Ii u vas čto nibut napitsia (Ar neturite ko nors
atsigerti ?).. .
Ona atneša ąsotį pieno. Ruskelis užsivertęs godžiai
išgeria ir tiesdamas atgal tuščiąHndą nesusilaiko ne išreiškęs savo nusistebėjimo:
- Neuželi u vas možno ieščio i moloką naiti (Negi pas
jus dar galima Ir pieoo surasti) ? - Padėkojo Ir
įspy ręs kulnim kuinui Į pašonę . juda pirmyn.
Iš rugių lauko išgirstam šaukiančius ir kitus pasime
tusius karius:
-Aleksėj, Aleksiej, nevidal ti gdie naša puška prapala . . (Aleksiejau, Aleksiejau ar nematei, kur mūsų pa tranka prapuolė...)
Mūsų įtempta nuotaika palengva atslūgsta . Pagaliau. ..
Pagaliau įvyko tai, kas prieš mūsų valią turėjo įvyk ti - Rytų siaubas grįžo mūsų kraštan...
Grįžo jis pamažu slinkdamas, savo kelią žymėdamas
gaisrais ir griuvėsiais, žmonių nuotaikas skandindamas
giliam nusiminime^ Prieš mėnesį laikb pirmosios mūsų
krašto sodybos rytuose virto pelenų krūvomis. Mūsų trijų
milijonų ramių ūkininkų laukuose ėjo kova tarp dviejų mil
žinų, nešusių irnešapčių mums lygų siaubą tiek iš
Rytų,
tiek iš Vakarų. Šiai kovai vykstat mūsų arimuose mes tė
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VISKAM UŽ LIETUVĄ JIE RYŽOS,
KAIP GIRIŲ ĄŽUOLAI TVIRTI,
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TA VALANDA ARTŲ ARTI. . . "

Tūkstantis devyni šimtai keturiasdeš mt ketv.rtų me
tų liepos mėesio pabaiga. Sekmadien, o popietė
.Sėdim prie stalo įprasta tvarka: tėvas ga e,
motina
dešinėje, taraitė Ona^greta jos mes penki broliai - Juo zas. Vytas.Stepas Andrius ir aš užustaly. Pietų metas .
Tėvas tylėdamas pradeda srėbti žalbarščius. Nenoromis
pašėkam juo.
Orą skrodžia minosvaidžių sviediniai keliomis kryp
timis skryžiuodamiesi viršum mūsų galvų. Jie nuolat dre
bina trobos stiklus kažkur paliesdami taikinius Tvanku. ...
Nerimas gaubia mūsų veidus, belaukiant žiaurios tikrovėsNerimo pila troba, nerimo pilnas oras. ..
Prieangyje išgirstame slinkius karių Oingsnius. Vidun
įsivežta būrelis vokiečių. Jų veiduose nuovargis, alkis ir
tas pat erimas .
-i's sen (valgyti) - vienas prašnabžda ir sėdas prie
stalo.
Nieko ir kiti nelaukia. Mes pasitraukiam. Jie sku
biai sudoroja maisto likučius. Vienas jaunas blondinas tuo
nesitenkina ir, laikydamas rankoje automatą, prispirta ma
mą:
- Nutter, Speck
(Motin.lašinių) - ir varosi ją
iš
virtuvės Į kamarą. Neilgai trukus, vokietis pats atsipiovęs. kiek jam patiko, sugrįžta atgal, vietoj automato neš
damas padorų gabalą lašinių. Pačiam gale stalo, tėvo vie
toje -sėdėjo amžiumi seniausias, tik su puse
nuskustos
barzdos karys. Jis pats linksmiausias ir guodžias:
- Gerai kad prakeikti rusai davė nors pusę barzdos
nusiskusti . Šiandien, kaip velniai gula ant kulnų.. .
Ir numojęs ranka užbaigia:
- Všystko jedno.Schei.. mit uns und mit Deutsch Jai buvo paskutiniai paskutinio vokiečio žodžiai.

į
l

MELSVAS AKIS Į DANGŲ KELIĄ
KAIP LINO ŽIEDAS BE RASOS...

NURIMK, BRANGI ŽALIA GIRUŽE,
PABUSK IŠ SKAUSMO IR KANČIOS PAKILO SŪNUS UŽ ŠALELĘ,
UŽ BRANGIĄ ŽEMĘ LIETUVOS.

ir išvaduos šalelę kryžių

Pirmasis šių dainų rinki
; Žūtbūtinių kovų atvangomis
nys buvo išleistas kažkur ’
kraupiuose mirties šešėliuo
Dzūkijos giriose.
Keletas
se gimė šios neviltingų Lie
metų trako ligi tas leidinys ,
tuvos laisvės kovų dainos.
Gūdžioj prieblandoj mirtinu ir žiupsnelis maOesnių rin pavojų grėsmėj jas kūrė ra kinėlių perrašytų mašinėle ar
šė, perrašinėjo ir net spaus ranka pasiekė vieną kitą iš
dino kovūnai. kurių vardų jau laisvėje gyvenančių lietuvių .
niekas nebesužinos.

r
I

GRĄŽINK, AUGŠČIAUSIAS, MANO BR6lĮ, ,
GRĄŽINK BERNELĮ Į NAMUS.
I '
MALDA IŠTIRPO MELSVAM TOLY,
\
į
ALSAVO VAKARAS RAMUS. ..
I
(Tauras)'

GIRUŽE NIEKINO KAPOJO
TIRONŲ DAUGEL SVETIMŲ:
DREBĖJO LIEPOS, EGLIŲ ŠAKOS,
ŠLAMĖJO VIENį* SKAUSMUu SKAUSMU.

Juozas Daumantas-Lukša
gimė 1921 m. Juodbūdžio km.
1940 m. baigė gimnaziją ir
bolševikų buvo pasodintas į
kalėjimą. Išėjęs, 1941 m. stu
dijavo Kaune architektūrą ir
dalyvavo pogrindyje prieš
vokiečių okupaciją. Antros
sovietų okupacijos metu iš
ėjo su partizanais.
1947 m. prasiveržė į Va karus-Lenkiją palaikyki ry
šius antrą kartą 1948 m. pa
sisekė pasiekti Vakarus kaip
krašto rezistencijos specia
lus įgaliotinis. Tais
pat
metais parašė "Partizanus"
Žuvo sugrįžęs Lietuvon
ir Vakarų dar kartą nebepa
siekė.

\

SUKLUPO RŪTOSE MERGAITĖ,
ŽOLYNAI GLOSTĖ VEIDĄ JOS;

TERIOJO MYLIMĄ TĖVYNĘ
SPALVŲ VISOKIU VANAGAI,
SUDRASKĖ MYLIMĄ KRUTINĘ
RAUDONI IR RUDI NAGAI.

IŠ KURIU STIPRYBĖS SEMSIS SAU ARTOJAS,
ATEITIES POETAI ĮKVĖPIMO GAUS .
MŪSŲ BROLIŲ KRAUJAS,_TAI TRĄŠA RYTOJUI,
TAI GYVYBĖS SULTYS BUSIMO ŽMOGAUS. .. .
(Staneika)

J' ■

IŠĖ J O GLAUDŽIOS BROLIŲ GRETOS
VEIDUOS ŽĖRUOJANČIA DRĄSA. \
JIEMS MOJO ŽALIOS KLEVO ŠAKOS,
VEIDUOS SPI N DĖJO JIEMS RASA. į

ŠLAMĖJO GIRIOS ŠIMTAMETĖS,
SIŪBAVO DIDUS ĄŽUOLAI,
oi daug žalia giružė matė,
OI DAUGEL IŠKENTĖ JINAI.

NORS MUS AUDROS BLAŠKĖ, LAUŽĖ IR SIŪBAVO,
TAVO BROLIAI KRITO, MANO RYT GAL KRIS,
BET PALIETAS KRAUTAS UŽ TĖVYNĘ SAVO
IŠLAIKYS PER AMŽIUS GYVAS MUS ŠAKNIS,

į

KAI SUTEMOS ANT ŽEMĖS LEIDOS. PRASKRIDO PAUKŠČIAI SVETINĖ...
KRAUJU LIEPSNOTAS SAULĖS VEIDAS
NUSKENDO E ŽERO VILNY...
I
\
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KAIMUS "TĖVĄ" SENĄ JAUTĮ,
TEMPS Į BALĄ VARLĖMS PIAUTI,
MES STRIBUKAI LIETUVOS... ’
NEBETEKSIME. . . GALVOS. ..
(Taurai)
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galėjome būti tik stebėtojų vaidmeyje Šiuo metu mums ,
trims milijonams buvo pasilikę dvi alternatyvos: ar likt
savo žemėje ir toliau tęsti kovą pradėtą prieš
ketye^iv
metus visame krašte, visomis jėgomis ir
prlemonė-r
mis > ar trauktis iš kovos apkasų krašte Į Vakarus su vii tlml pasiekti išlaisVitus Vakarų demokratinius kraštus.
Apsispręsti laiko pakako, nors buvo gana sunku. Dau
geliui delsiant,apsisprendimą padiktavo aplinkybės . Po to
tekdavo tik sutikti su likimu.
.
Mūsų Šeima apsisprendė pasilikti dar tada, kai fron
tas kiek stabilizavosi ant Nemuno krantų. Nelengva buvo,
ti
jokio objektyvaus patarimo iš šalies, jokios
objektyvios
informacijos.. Nacių okupacijos metu taip gausiai lankiusi j
tautą pogrindžio spauda jau kuris laikas
nepasirodydavo x
visiškai, Nutrūko ryšiai su rezistencijos centrais. Be pa
nikos ir bėgimo psichozės, kitko nesurasi.
Prieš porą savaičių buvau nuvykęs Kaunan tikėdama?sis sutikti vieną kitą iš vyresnių draugų. Tačiau jie visi
buvo išvazlnėję kas sau. Gatvės sausakimšial prisigrūdu
sios,besitraukiančių vokiečių kariuomenės dalinių ir lagar
minais apsikrovusių civilių. Ties krautuvių durimis tel kėši eilės piliečių, laukiančių bent *\ artimiausioms' die
oms apsirūpinti maisto produktais ir tomis būtinai rei kalingomis prekėmis. Tačiau tos eilė^nė kiek nesijudino
pirmyn,nes pro užpakalines duris vertėsi su pilnais glė blais vokiečių kariai bei civilinės valdžios atstovai. Krau
tuvių vitrinose visur matei išlipintus įspėjimus civilvervaltungui ( civilinei valdžiai), kad nė vienas, galį s vartoti
ginklą-, neprivalo trauktis iš Lietuvos ir
Kas plėšikaus
- bus sušaudytas".

Šie kariai buGyvullai ,
nuosavybė (.
slrodydavo
ntėllal mūybės nusis-
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Montrealio jaunimo
ekskursija
Lietuvą

KHeA/I
VE/DRoDž/AJ
IR TAIP KARTAIS BUNA.

Jauna žmona, sugrįžusiam iŠ darbo jaunam vyrui
sako: Taduk. Čia buvo užėjęs pavargėlis. Aš jam da
viau kvoterį ir sriubos lėkštę.
— Vyras: — Ar tą sriubą jis valgė ?
— O taip bežiūrint lėkštę ištuštino ir dar dairėsi.
— Vyras, —Tada tvarkoje — tą kvoterį jis tikrai
pelnytai gavo, (kp)

| SI DC MĖTI NAS

tuko akmens Ir prie netolie
takeliui
dar
sustojome
se esančio upelio mūsų jau
Giedraičiuose prie kare žu
(Tašo iš praeito numerio)
nimas turėjo progos susipa vusioms už Lietuvos laisvę
Liepos 2 d. anksti Iš ryto žinti su lietuviškom dilgėlėm
paminklo, užsilikusio nuo
Išvažiavom į Rumšiškes, kur su kuriom vienas kitą "pa
1928 m.
randasi įvairių Lietuvos sri glostė". Nuo čia ėjom prie
Liepos 8 d.autcbusu Išva
čių sodybos. Ten susipaži Jono Biliūno paminklo, kuris žiavome į Kauną. Sustojome
nome su menininku J. Meku , randasi Lludlšklo piliakal
prie naujo Baltijos viešbučio
kuris tą pačią dieną ten lan nyje. Nuo jo matosi Anykš Ir Iš čia,gavę Kauno vaodvę ,
kėsi su šeima Iš New Yorko. člų šilelis Ir miesto panora važiavom į senamiestį. LanAplankę dvi sodybas, toliau ma.
kėm Kauno pilį,
Katedrą,
niekur negalėjome eiti, nes
Maironio
Kapą,Rotušę
Ir 1.1.
Pietus valgėme Puntuko
pradėjo smarkiai lyti. Tada restorane, kur gavome šaltų Buvome nuvesti į dali.Žmui
mums specialiai atvežė au barščių Ir Anykščių kotletų . dzinavičiaus Velnių kolekci
tobusą, su kuriuo vežė į Tie, kurie norėjome pirkti ją, kur visuomet stovi eUė
Rumšiškių valgyklą. Jos vi skanaus Anykščių vyno, - be žmonių. Dar už važiavom
dus lietuviško kaimo stiliaus vargo jo gavome.
prie Kauno ligoninės, kur
baldais apstatytas, nepapras
Į Vilnių grįžome autobusu mus pasitiko neseniai buvęs
tai gražiai atrodė. Neužilgo dainuodami. Visų jau laukė Montrealyje dr.Dumčius, Ir
mums atnešė molinėse lėkš giminės.
papasakojo truputį apie šią
tėse labai skanią sriubą, ku
Liepos 6 d. Iš ryto, lietu ligoninę.
rią bematant suvalgėm. Be čiui lyjant, važiavom aplan Grįžome į Baltijos vieš laukdami sekančio patiekalo kytl Verkių rūmus.Salės vi bučlo restoraną ,prle kurto
pradėjom dainuoti lietuviš dus man priminė Versalio jau laukė giminės, o vidujekas dainas.
rūmų kambarius. Lauke ma skanūs pietūs. Po to klek Po pietų tuėjo būti kon - tėsi labai sent šunų kapai, o | vienas ėjo savais k keliais:
certas, bet deja, dėl lietaus po kojomis maišėsi daugybė vieni po
Laisvės Alėjos
neįvyko.
didelių sraigių. Aš net pa krautuves,kitus Išsivežė gi
Liepos 3 d. sekmadienis siūliau mūsų gidui jas eks minės Ir 1.1. Mūsų vadovas
buvo laisvas,tai visi pralei portuoti Prancūzljon.
prašė, kad visi grįžtume prie
do laiką su giminėmis Ir
Po pietų ėjome į Tėviškės Baltijos šeštą valandą. Na
draugais.
•
- ■ draugiją, kur* buvo atvažiavę
tai Ir aš su savo šeimynėle
Liepos 4 d. lankėmė Vil Iš įvairių kraštų lietuviai
Ir giminėmis
pradėjome
niaus etnografijos muziejų, studentai
į
lituanistinius vaikščioti po Laisvės Alėją ,
kuriame pamatėme visą Lie kursus, jų tarpe Ir montreaužeidami į dailės krautuves .
tuvos Istoriją nuo akmens 1 Ietis S. Brtkls, kurį buvo
Praeldartil, vis sutikdavome
amžiaus. Viena mūsų mer malonu sutikti Ir paklausti,
tat čia,tai ten mūsųMontregaitė apsidžiaugusi man sa kas naujo pas musMontre-i
allo grupės jaunuolius, vie
ko: "Čia pamačiau viską, ly alyje. Tėviškės d-jos pirm .
nus įeinant į krautuves,kitus
giai taip, kaip mus mokino juos trumpai pasveikino Ir
Išeinant.
Daugumai Iš jų
Šeštadieninėje Mokykloje".
pabrėžė, kad šios draugijos Kaunas geriau patiko už VI1Po pietų važiavome į nau-tikslas yra Išlaikyti lletuvy- nlų.
ją gražų viešbutį Draugystė ,
po to ėjom lankyti VUVakare, pavalgę vakarienę
kurlame yra kino salė. Ten nlaus Universiteto Blbllote - tame pačiame restorane, vėl
munis rodė spalvotą f Urnąkurioje matėme Mažvydo dainuodami važiavome Vil
Velnio Nuotaka. Filmą,tur- pirmąją lietuvišką knygą Ir niaus link.
būt, visiems patiko,kadangi VolterOlaiškus.
Liepos 9 d. visi Išlakstė
daug kas sakė,
kad labai
Liepos 7 d. vėl lijo. Va
po
Vilniaus miesto krautu
greit užsibaigė.
žiavome į Molėtus, Čiurlenu
Liepos 5 d. Iš ryto pro kolūkį. Ten Kultūros Na ves .
Po pietų mus vežė įKūryUkmergę važiavom į Anykš muose mus pasitiko pirmi
blnlo
jaunimo stovyklą, tik
čius .Pačiame miesto centre ninkas Ir nuvedė vidun, kur
gaila,
kad trūko pusės mūsų
prie naujų Kultūros Namų mūsų laukė maži lietuviški
mus pasitiko mergaitės tau sūriai Ir alus. Jų buvo tiek , jaunimo. Tad Ilgiau nelauk
tiniais drabužiais apsirengu kad negalėjome visų suval- dami kitų, Išvažiavom auto
sios, Ir visus mus apdovano- gytl> taį dar parslvežėm į busu. Mūsų jau laukė Kauno
jo rožėmis,Puntuko ženkliu- Vilnių. Aprodė mums dvle- Politechnikos Instituto uni
ku Ir Anykščių vaizdais.
jų augštų mūrinius kolūkle - formuoti studentai. Nors Ir
Apžiūrėję Kultūros Namus člų namus, paaiškino, kaip lijo, jie mus pasitiko su dai
aplankėmpoeto A.Baraaaus- ten žmonės gyvena Ir dirba, nom Ir pilnais bokalais a ko klėtelę, rašytojo A. VIe- ir nuvežė parodyti gretimai lauš.
Toje stovykloje be lietuvių
nuollo Žukausko muziejų Ir esančią observatoriją,
dar
gyveno lenkai, vengrai,
Grįžtant į Vilnių, sustojo kapą. Muziejaus direkto
slovakai,
kurie čia kartu pa
rė aiškindama f mus pagyrė jom gražiame Molėtų re st odeda
dirbti
prie statybos.
sakydama:"© čia tai pavyz- rane. Baigę rūgštynių srluŠios
stovyklos
vadovas su
dlnga grupė, viskuo domisi, bą, valgėm "kriaušę"- Iš
ne taip, kaip ta,kur pernai kiaulienos męsos, kriaušės pažindino mus su jų veikla
Ir kvietė kartu su visais pa
pas mus lankėsi".
pavidalo, kepsnį.
šokti Ir pasilinksminti.Pir 
Po to važiavom prie PunPo to buvo laikas grįžti.
miausiai pasirodė slovakai
Rašo Liudas Stankevičius

A@A
JEIGU

GERI

BET JEIGU

IR

GERI

NAIKINTI TAVE
GYVENIMĄ

ATEIK

IR

NORI

-

GERTI

IR MATAI,

PATj, TAVO

PAS MUS.

tau padėti.

GALI

IR

NUSTOTI

TAVO

REIKALAS;

KAD GĖRIMAS IMA
TAVO

ARTIMŲJŲ

GERTI

MES GALIME

________ ,

___________________
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2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,
Illinois 60650, U. S. A.

W. LA PEN AT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont.
PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINĖ STATYBA,
darbas atliekamas sąžiningą! ir prieinamomis kainomis.
Enginering & designing patarnavimas.
IN—GROUND. Swimming Pool statyba) 10 year guaranty).
__________________ T EL- (6 13) 22S- 40 0 1

su savo dainom, po to Ir mes
padalnavom, nors Ir mūsų
sąstatas buvo nepilnas, bet
visi mums daug plojo.
Vakare, kai jau autobusas
atvažiavo mūsų vežti į vieš
butį,labai gaila buvo skirtis.
Kai kurie mūsų berniukai
prašė manęs, kad leisčiau
PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ

keleivis

(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietą-.
Vilkai, Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink:
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S.v31. 6834, Henrikui N. 277-7868.______________________

jiems pasilikti pasišokti. Na,
ką gi, tokių progų retai pa s įtaiko- leidau.
Išvažiuojant lietus vis li
jo, o studentai apsupo mūsų
autobusą Ir pradėjo dainuoti
"Neišeik, neišeik tu Iš so
džiaus", o mes per autobuso
langą jiems pradėjom dai
nuoti "Sudievu, sudieu". Kaip
gaila, kad tas vakaras buvo
toks trumpas., ,
(B.d.)

IŠRADIMAS

I Geriausias Amerikoj Ir Europoj ''JIB Haarpflege-Lotlon" preparatas sulaiko
plaukit slinkimų, naikina pleiskanas, paiallna nleUJImų, plaukų skilimų,
stiprina plaukų laknls, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Jratytl vaistinių RED BLUE knygoj.
JIB Medicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei:

C FMB

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
EAST

BRO ADW AY . SOUTH

1977.IX.28

BOSTON,

MASS.

I LIETUVIŠKA RADIJO w

PROGRAMA

t

RADIO 14 10 M O NTR EAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vai. nakties

PUBLISHING
COM PkNY
TEL. 268-3071
636

Montrealio lietuvių, jaunimo grupe Maletuose. Viršuj prie observatorijos;
prie kolilkio kultūros namu ir skaitykloje.

021

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr.. Dwvarnay, P.O.

TEL. 649-*834

5 p si.

5

6

hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

“TALKA”

830 Main Street East, telefonas

L8M

(4 16) 544-7125

1L6
MOKAME UŽ:

Darbo valandos: pirmad’emois - ketvirtodie- 1
niois nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo !

depozitus (P.C.A.) .... 6%
santaupas
... 7,%
term, depozitus 1 m. 8’4%

10 iki 7 vai , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. i
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.

Pensijų Fondas*.

Nemokamoj pilnas čekių patarnavimos.

asmenines paskolas

Kapitonas----virš $9,000.000

nekiln. turto pask.

Pensininkams
VIEŠNAGĖ PENSININKAMS
Š.m. rugplūčlo 1O Hamil
tono Ir jo paylink ės pensi
ninkams buvo surengta me
tinė, vad.Auksinio Amžiaus
partija- viešnagė. Viešnagė
vyko miesto teatro Hamilton
Place rūmuose. A ules In lo
amžiaus žmonėms meninę
dalį atliko 7 etninės grupės
/ va Iš ių nebuvo/.
Programų pradėjo vietos
policijos choras,sugiedojus
Kanados
himną Ir trejetą
linksmų dainelių. Tautinius
šoklus šoko kiniečiai, škotai,
slovakai, lietuviai, japonai,
serbai Ir ukrainiečiai. Plrmos toms trims grupėms pa
šokus, scenoje pasirodė jau
nas vyrukas Ir mergina, ku
rie pagrojo duetu vsrgonals
Ir pianinu maloniai skam
bančių kūrinių.
Po mažos pertrūukos pasįrodė scenoj© mūsų Gyvataro šokėjai, guviai atlikę
Malūną Ir Pabaigtuves. Ypač1
pastarasis šokis labai pati
ko auditorijai,kur los svečiai
Ir viešnios gaus lai kikeno .
Vietos anglų dienraščio pro
gramos komentatorius pas
tebėjo, kad Gyvataro šokėjai
audltorljar atnešę naujo gy
venimo. Tai liudijo ir katu
čių gausumas.

MATYK ABI FUSES..;
(Atkelta iš 3 psl.)

daugiau surinkta faktų, kur Ir
kaip lietuviai gelbėjo žydus.
Visa tai jau daugumoje sura
šyta Ir ruošiama knyga,ku rl neužilgo pasirodys kelio
mis kalbomis knygų rinkoje.
Lietuvių tauta bus apginta
nuo neteisingų užmetimų,
kaltinimų.
Mes užjaučiame Lietuvos
žydų- piliečių tragišką liki
mą. Lietuvoje žydai gyveno
arti 600 metų. Per tą laiką,
lietuviai žydų nepersekiojo ,
nežudė. Visi Lietuvos pilie
čiai prieš Įstatymus buvo ly
gūs.
Mokytoja Še Ina Gertne r le
ne rašo:
"Čia verta prisiminti,kas
buvo gera. . . Žydų kultūra
/■Europoje Ir,Lietuvoje/ pa
siekė žydėjimo augštyblųnuo,
I- ojo Iki H-jo Pasaulinio
Karo.. .O iš kur gi atsinešta
to gero grūdo sėkla, jeigu ne
Iš Lietuvos? ... Taigi, Iške
liant žiaurumus Ir blogybes,
būtina prisiminti ir tat,kas
gerą" /Š.Gertnerlenė/.
Ddils
nepr Iklaus omos
Lletųgos žydų/gal keli tūkstančiąV, ypač komunistai
/aple^OO/ 1940. VI. 15-1941,
1945nąO m. laikotarpiuose ,
yra ląbal daug blogo padarę:
aktyviai dalyvavo lietuvių
suėmimuose, tardymuose ,
kankinimuose, išvežimuose
6psl.

« 8/2 %

IMAME UŽ:
1 1 %
%

Dienos
programa buvo
baigta ukrainiečių grupe. Jų
scenoje pasirodė per 30,la
bai spalvingai Ir turtlngąl
apsirengę savotatutIntais rū
bais. Lyginant grupes, kaž
kaip atrodė, kad kitos atvyko
Iš trečiojo Ir nelabai turtin
go pasaulio. Velk visi avėjo
"lietuviškomis” vyžomis. At
rodė, kad ukrainiečių grupė je dalyvauja tikri šokėjalprofeslonalal: judriame Ir
triukšmingame šokyje sugebeta judeslus atl tirti sekun
dės tikslumu kiekvienos šo
kėjos Ir šokėjo.Sakoma,kad
to vakaro programoje ge
riausi buvę ukrainiečiai.
Jiems grojo jų pačių 5 as
menų kapela. Bendrai paė
mus, visa programa buvo
Įdomi Ir verta dėmesio.
Iš rūmų
Išvykstančios
pensininkės buvo apdovano
tos po raudona rože.
Viešnagę
rengė vietos
dienraštis The Spectator.
Įėjimas buvo nemokamas.
Beje, Hamiltone turime
šimtą ir su kaupu lietuvių
pensininkų, tačiau šiame
renginyje jų vos galėjai sus
kaityti Iki 1O. Kur jie buvo
Ir ką veikė gražiąją šešta
dienio dieną? Nemanau, kad
būtų grįžę į senuosius dar
bus ...
Zp

/ypač 1941.VI. 14-18/ , žudy
muose. Jie buvo rusų-ko—
munlstų NKVD artimiausi
bendradarbiai.Lietuvos ar-,
chyvų knygose /4 tomuose/
tie faktai yra surašyti Iš
rastų NKVD archyvų jų būs-.
tlnėse, nespėjus,karui prasi
dėjus, jų Išsivežti Į Maskvą.
Toji medžiaga bus sutvar
kyta Istorikų Ir svetimomis
kalbomis bus paskelbta pa
sauliui.
Dėl tų visų "gerų"darbe llų— lietuvių nalklnlmo-mllljonas laisvų lietuvių Vaka
rų pasaulyje v Is os
žydų

RAMYBĖS BEIEŠKANT
seniai turėjau sklypą tenai
- Štai šimtą metų neina- Prie ežero, ir Mikasė vis
tytas. Tai kur gi skubi ? man nedavė ramybės, sako
Prisėsk trupučiuką,pakai - pasistatyk!me, bus sau ir
besime. Aš patį buvau ir nereikės kitiems lankstytis,
užmiršęs, bus jau metai ar lyg
kokios Išmaldos pradaugiau, kaip paties niekur 4 ^yti.
Tai gali suprasti kiek to
nemačiau.
darbo
ir visokių rūpesčių.
'• Sakyk, kas gi atsitiko ? Kur
taip dingai ir niekur nepasi - Pavargau, kaip šunelis. Tai
rodai? Tikriausiai, kad jau ne* juokas, l brolau, -viską
ne Toronte gyveni ?už supirkti, syvežioti, šutam kalbinu pirmą kartą Popietėn pyti, sulipdyti, o ten dar ir’
užklydusį,kadaise buvusį ga kelias bevelk nepravažiuo na šaunų, net tuo pačiu lai - jamas.
Norisi viską geriau pasi
va per Atlantą atbangavusį ,
daryti. Kai jau kartą prade
tautietį.
- Nagi, tu mane maždaug di, tai visko ir prireikia .
žinai , pažįsti. Aš dar vis Pradėjau šiaip sau, nes bu
toks pat. Labai mėgstu sa vome nutarę visai kukliai
pastatyti tik vasaros atos
vaitgaliais išvažiuoti. Su tuo
vasarnamiu labai daug laiko togoms praleisti. Sakėme su
praleidžiu. Stačiausi pats , Mikasėle .bus kur iš to mies
ir dar nevisai užbaigiau. Jau to triukšmo ištrukus, tyra
oru pakvėpuoti, ir mums to
užteks... Neužilgo ir pensi
ja, tai sakau bus kur senat
vės dieneles prastumti. Visi
tautos nekaltina./Ne- mes turime tam pasiruošti.
apkaltlno visos voklečlųtau-Taip, prieteliau, gerai,
tos už žydų nalklnlma Niurn bet žiūrėk, kiek darbo, var
bergo Teismas/.
go, to lakstymo. Po įtempto
Lietuvių tauta Iš esmės Ir darbo fabrike vis skubi į ten
nuo senovės žinoma kaip tiek po to vėl skubi atgalios užpadori, religinga, ypač kai sigrūdusais keliais . Rūpi ,
mas-ūkininkai, darbininkai, kad kokie neklaužados ne
kurie sudarė 80% Iš 3 mlL sugadintų, neišvogtų,
kad
gyventojų,—kad juos kaltinti sniegas stogo nesulaužytų.
gallmatlkkad kiaules, vištas, Jei aš statyčiau, tai kaip tik
karves
plauna mėsai be galima paprasčiau, tiktai nuo
grleko. Prie žmonių žudymo saulės ir lietaus apsisaugoti
lietuvių tauta niekad neprl užuovėją. Baldus ir lovas ,
s įdėjo, niekad už tokį įstaty
greičiausiai iš pagalių susi
mą nebalsavo’.
kalčiau ir tik tada jausčiau,
kad esu gamtoje. Turėti ten
viską,
kaip Čia mieste, tai lyg
Jauni vyrai nuo caro ka
ir
tos
gamtos išjuokimas. ...
riuomenės bėgdavo, kad ne
- ^Ia taip, visi taip sako iš
reikėtų kariauti.Todėl tokių
pradžių, o kai pradeda- tai
žydų, kaip Dov. Levin Ir kt.
noras per knygas, laikraš matai kas išeina ir kokius
čius primesti kaltinimus na rūmus pasistato. Taip ir
ciams bendradarbiavimu žy- mums išėjo. Taip, žinoma ,
. dams Išžudyti- yra tikrai kad pavargau. Matai, kaip aš
atrodau. Žiūrėk, mano ran
tautos apšmeižimas.
kos, o ir po krūtine kaž Reikta tikėti, kad kol dar kas vis dusina.
- Taigi, dėl ko aš ir sa gyvi
laikinosios Lietuvos
vyriausybės 1941 m. nariai , kau, kad nors jaunystė, o da
Lietuvos kariuomenės, batai- bar. . . O dar jeigu vieta ne nors
Honų karininkai, kariai, po pergeriausia, kokia
licijos pareigūnai, apskričių kemsynė.- tai argi verta fe
komendantai, vlršlnlnkal.tu- nais galinėtis ir savo sveirėję ryšius su hitlerininkų katą palikti ? Tai tas pat,
kaip mylėti: nemylimą.
komisarais, administruojant
Čia,brolau šiame krašte
vokiečių okup.Lietuvą, su
tiek
daug tos gamtos, galybės
rašys atsiminimus Ir Išryš
kins, kas tuomet buvo visa gražiausių ežerų, ir aš kas
galis okup. Lietuvos valdo metai galiu kitur nukeliau
ti, ką noriu pasirinkti. Nei.
vas.
tau to vargo, nei bėdos ir
Svetimi, ypač žydai,, apie šitaip net pigiau, nei savo tu
lietuvius prirašė daug netie rėti.
-Suprantu, kad mačiau bė sos.T ai kodėl mūsų ka
riai Ir kt . Iki dabar dos ir tikiu, kad taip gal pi tyli?
Jie turi net savo giau, bet žinai savo-vis toks
laikraštį "Karys", kur gali tikresnis, geresnis jausmas .
Atvažiuok kada, pamatysi
lengvai rašyti.
kaip
įsirengiau žinai kur
Lietuvių tauta turi būti ap- .
esi sykį buvęs. Brolau, daginta nuo šmeižto
Jurgis Paulilenis, bar nepažinsi. Viskas pasi
Manitoba.
: keitę daug kas prisistatę,
lietuvių taip pat pilna. Na ,
pakalbėsime kitą kartą. Šei
ma manęs laukia. Turėjau i
bankelyje reikalų, ir dar
krautuvėje. Kažkas sugadino
tenai naują durų užraktą, tai
Užkandame ir lekiame visi, jie jau susipakavę.
Gana suvargusio žmogaus
žignsniu, ir lyg ką pametęs ,
nuskuba prletelius. Tai štai
kodėl aš jo nebematau- Nėra
jo nei lietuviškos parapijos ,
nei Lietuvių Namų-nei kitų
mums gyvybinių organizaci
jų šeimoje. Prie savo sau
lėleidžio, jis artinasi, kaip
šešėlis...

skolink i s

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA:

IMA:

8 Vi%
9%
TVityo
7%
6%

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

9V2%

už

mortgičius

AKTYVAI virš 17 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
75% Įkainoto turto. Visų nėrių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefoną i:
532 8723
Toronto, Ontario

ir

M6P

532-1149

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

20 METŲ PATIRTIS

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

_
AA M
<%<<<<

/
<

533-1121

* Namų —r- Gyvybės
★ Automobilių
* Komerciniqi

Walter Dauginis

822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas

All Seasons Travel, b.d.

2224 DUNDAS STREET W.,
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais
hetkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

m«r ixt

Rresher-Barauskas -------------insurance agency ltd.
-------- - —------ —T~7T
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloon St. W.

(Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

įvairūs

n

SIUNTINIAI
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu ‘

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19į4 svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sųžiningai 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.

j

Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098

Savininkai S. ir F. Janavičiai

daug svečių Iš toliau. Kny
goje pasirašė: E. Snavsklenė Ir J.Račyllenė Iš Cle
veland Ohio, B.Stankūnavlčlus Iš Melbourne, Aust
ralijos, P. Stan tunas Iš Chi
cago, JAV, E. Mis lūs, . M.
Kanopeskaltė, J.Kanopesklenė, P. K Is le 1 le n ė, A. Š lauč lūnas, J. Ir L. Eimantai, St,
Švilpa, E. Danlllūnas, I.DIllūnlenė, V. ir V. Gudeliai,
D. Švilpa,A.Švilpa, O.Švllpa,
M.Švilpa, F.Ir D.RusInskaL
E. Ir G. Petrauskai, J.Ir M.
Jakaičiai, Ir.Černienė Ir I.
Sakinis Iš London, Ont. Z. ir
P. Augale lai Iš Delhi,Ont . ,i
E. Ir VI. Vlndašlal Iš Aylmer •
Ont., R.Dūda Ir Collingwood
Ont. Ir Balys Keburis iš
Ingersol, Ont.
LN Įvyko Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos su
ruoštas
Ričardo Daunoro
koncertas, į kurį
atsilankė
apie 700 lietuvių.
LN Moterų Būrelio narių
susįrlnklmas įvyks spalio 4
d., antradienį, 7:30 vai. va
LN-se. Visos narės
USSU LIETUVIU NAMAI karo
Linksmi veidai prie lietuviškos klėtelės (suprojektuotos Jaunos lietuvaitės
kviečiamos
pasistengti susi
Imbrasaltės), tai Jonai gyvenantys Toronte, kurie buvo ten užtikti Joninių die
rinkime
dalyvauti.
na, karavano metu... “Per laukeli,greitai jojau, prie klėtelės apsistojau^. ..at
Pereito sekmadienio Po
rodo, kad čia Įvyko, kaip toj dainoj — vienas buvo‘pagautas" nusikaitimo vieto*
LN Visuomenines Ve Odos
pietėn u atsilankė
gausiai
je(gallendant per langa?) ir atlieka “pabauda": — lakdinamas nuo kėdės J orą,
Ir
Vajaus Komiteto posėdis
svečių-1- apie 230.
Buvo ė
(Pabaudą vykdantieji nėra Jonai).
ų
"
Nuotrauka vyt. Bubelio.
6

914% už asm. paskolas
■ z,.-’’A

įvyks š.m. spalio 2 d.sek
madienį, 3 v.p.p. posėdžių
kambaryje. Visi Komiteto
nariai maloniai prašorril po
sėdyje dalyvauti.
Š.m.spalio 23 d. 1 v.p.p.
įvyks LN Vyrų metinis susi
rinkimas. Bus renkama val
dyba. Visų narių dalyvavi
mas labai pageidaujamas.
Naujas LN reO<alų vedėjas
Jonas Varanavičius pareigas
pradės eiti nuo rugsėjo 20d.
Ligšioliniai LN tarnautojai
Ir toliau dirbs LN-se.
Nuo spalio 16 d, virtuvės
tvarkys LN administracija.
Virtuvių reikalų vedėja sut0<o būti Joana Bubullenė.
LN nario įmašus įmokėjo:
Stefa Sinkevičius Ir H. J.po
$1OO, J. Tunaitis $80, K .
Kiaunė $50, Ir O.Duobaltlenė
$25.
Choras
VARPAS
savo
veiklos 25-mečlul paminėti
LN-se ruošia Koncertą-Ba llų gruodžio 6 d.
Spalio 8 d. šeštadienį, Ge
dimino Pilies Menėje renka
si Kanados Lietuvių Pensi
ninkų Klubų atstovai.Suva*"
žlavlmo tikslas- suderinti
klubų veiklą ir
Išvystyti
be ndradarblavlmą.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

7

KRONIKA

šiais metais Concordia universitete
Įsigijo B.A.\Major in French mokslo
laipsnį.Ji yra sukurusi šeima ir ne
žiūrint sunkinančių aplinkybių, su
mažamečiais vaikais, ankščiau pra
dėta, mokslą ištesėjo. Nijolė 1961
metais Lietuviu Dienoje Montrealyj

,4kll“US‘S

13-ji SKAUTU STOVYKLA
BALTIJOJE

Š.m.liepos 31-rugplūčlol3
dienomis su dideliu pasise
kimu stovyklavo skautal-ės ,
Baltijoje. Virš 60 stovyk
lautojų užpildė pastovykles ,
nors oras Ir nebuvo palan
kus, bet skautiškai nuotaikai
Ir užsiėmimams tai daug ne
pakenkė. Sk. Vytis G. Brlkls
rūpestingai vadovavo
gana
dideliam vilkiukų būreliui,
kurį sudarė tarp 6 Ir 11 metų
berniukai. Šis būrelis yra
mums labai svarbus, nes jis
yra mūsų- Montreallo skau
tų ateitis Ir viltis-.
Stovyklautojai,
smagiai
praleidę laiką ir prisirinkę
daug specialybių ir patyrimo
grįžo į Montrealį tęsti toliau
savo skautiškus žaidimus Ir
: ^auttšką program,.

sudbury
Lietuvių
Bendruomenės
j V-bos š. m. rugsėjo 3 d.
ruoštas Tautos Šventės pai. minėjimas
pavyko gerai.
I Tautiečiai įvertindami soll> darumą, dalyvavo skaitlingai.
į/LB V-bos pirm. A.Kuslnskls
dalyvius supažindino su mln ėjimo reikšme. Visiems
sugiedojus Tautos Himną,
pakviestas kalbėti J. Kručas
tema "Svarbiausias Tautos
> Idealas -laisvė". Po to tau1 tintų šoklų grupė Ramunėlė,
‘ vadovaujama Giedros Poderytės, Išpildė tris šoklus.
r "Tautos Legenda"gražų
kūrinėlį meniškai pertlekė
Teresė Stankutė. EUėraš: člus deklamavo: J, Stankutė ,
i l|. Tolvaišą, J.Tolvalšaltė .
Programos vadovei- G.Poderytel įteikta puokštė gėlių.
<L|B V-bos pirm, dalyviams
pristatė svečius: V. Grigu tlenę Ir dukrą Dalią Iš SuvalkųTrlkamplo, B.Jokubonlenę Iš Rochester'lo,S.Kučlnsklenę Iš Toronto, A.L.
, Karkllns Iš Branfordo. Ml nėjlmo pravedime talkinin
kavo- A.SvležIklenė. Vėliau
buvo linksmai šokama, muf-zlką tvarkant A. Juozapavi
čiui.
; Sekančią dieną, sekmadie
nį, Christ The King švento

1

Stovykloje kiekviena diena (sėkmingai praveda vasaros
trėio savo pasklrtį-temą. stovyklas
'stovyklas jaunimui.
turėjo
Dienų turėjome įvairiauMontrealyje skautei- ės
slų:Plonerljos diena,Pirmo-sudaro didžiausią jaunimo
slos Pagalbos diena,Rodom- organizaciją,kuri ne tik dlrDarom diena, kurioje buvo ba skautybės darbą,bet pa
demonstruojami
Skautiški'deda Išlaikyti
lietuvybės
sumanumai Ir gabumai, bei j ateitį Montrealyje.
Skautiškoji programa 1977
įvairūs rankdarbiai,Išdėsty
78
metų sezonui jau pa
ti parodai.
Skautai Ir skautės Iškila - ruošta, ji yra įvairi, (r veik
vo, linksminosi per šoklus Ir la pradėta. Tarp visokių
susikaupę, dalyvavo Partiza skautų vadovų kursų, Iškylų ,
nams paminėti paruoštame numatoma Ir tradicinė Ka
vakare. Šiai progai buvo at ziuko Mugė. Skautų tuntai jau
važiavęs tėv. J.Kubilius, ku dabar pamažu pradeda ruoš
ris stebėjo vakaro ceremo tis ateinančių metų Tautinei
nijas Ir vėliau laikė šv.Ml - Stovyklai.
Sk. Vyt. H. Plečaltls
šias.
Į skautų Vyčių eiles įsi
REIKALINGA MOTERIS, prityrusi
jungė C ėdi minas P urauskas
namų Svaro s pal aikymui vienam
ir Rimas Pieč'aitis.
kartui savaitėje.
Skautų-člų vadovai talki
Skambinti 488" 31 19,
nami tėvų, jau daugelis metų Cote St. Luc, Montreal, P. Q.

priimkite mano nuoširdžiausių p a d e k ų visi, kurie
ramino mano skausmo: žodžiai, užuojautomis laikraš
čiuose bei laiškuose ir aukavusiems Sv. Mišias..
Ypatinga mano padėka NPM vyresnio! seseriai
Margaritai, seserims Augustai, Apolinarai, visoms
seselems ir visiems vienuolyno rezidencijoje esan
tiems, kurie nepaliko manąs vienos liūdėti, man tę
siant atostogas seserų sodyboje Putname. :
Širdingai visiems dėkinga Jūsų Elzbieta Kardeliene

Montreal, Que. Canada.
CWW 'VW*11BUOĮ
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Š. m. spalio 15 d., ŠEŠTADIENIO VAKARĄ A.V.PARAPIJOS į

CHORAS RUOŠIA
KONCERTĄ

-

BALIU,

kuris [vyks AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ E,
1465 De Seve Street, Montreal, P.Q.
Pradžia 7:30 vai.
Rengėjai

vės salėje,kun.A.Sabas lai
kė mišias ir sakė pamokslą
pritaikintą Tautos Šventei.
Tuoj po pamaldų, už 50 my
lių, V. M. Gudrlūntj vasarvie
tėje įvyko "Geležinis Vilkas"
Žūklautojų Ir Medžiotoji}
klubo narių gegužinė. Esant
blogam orui- lyjant, dalyvių
buvo mažai.
• L.Š.S.T. Maironio Kuo
pos narių susirinkimas įvy
ko š.m. rugsėjo 6 d., J.E .
Staškų namuose. Peržiūrėti
einamieji veiklos reikalai.
Nutarta š. m.lapkričio 26 d .
šeštadienį, šv. Kazimiero
/lenki}/parapijos salėje, 210
Drinkwater str. , surengti
Iškilmingą Lletu/os kariuo
menės, savanorių, šaulių Ir
partizanų paminėjimą. Bus
įdomi programa Ir po minė 
jimo visiems bendra vaka
rienė, šokiai. Muziką parū pins Lietuvių Bendruomenė.
Įėjimo Ir vakarienės kaina
tik $ 6 asmeniui.
J.Kr.
® Salomėja PODERIENĖ di
delės Ir patriotiniai Išauklė
tos šeimos motina, visą lai
ką besišypsanti .linksma Ir
veikli, laikraščio Nepriklau
soma Lietuva skaitytoja, š.
m. spalio mėn. 5 d. švenčia
savo gimtadienį, po kurio ,
remiantis Kanados įstaty
mais, įs įjungs į Kanados val
džios pensininkų eiles.
J. Kručas

Mirus mano brangiam broliui
ALBINUI RACIBORSKUI,

s
f :

o Inž. Juozas Augaitis, Bri-venęs Kanadoje virš 50 metųgytos ir Alekso sūnus, susi- Paliko sūnų ir dukrą su žentu
tuokė su Kristina Brazlaus - ir anūke - Benius ir daugelį
kaitė iš London, Ont. Jauna - artimųjų bičiulių, nes velio sis dirba atsakomingose pa-nis buvo malonaus ir draugiėreigose Ottawoje ir jo jauno-ko būdo žmogus.
ji žmona ten pat mokytojauja o Montrealio lietuvių Žvegimnazijoje.
jų ir Medž. klubas"b5ida"buo Dana Blauzdžiūnaitė, Joa-vo suruošus! išvyką per ilgąnos ir Jurgio duktė ištekėjo jį Labour Day savaitgalį pas
už Juozo Deveikio. Sutuok - Lionę ir Adolfą Jurjonus prie
tuvės vyko Šv. Kazimierobaž Brome P. O.
nyčioje ir jaunieji po vestu - o Aušros Vartų Choras į T rie
vių tėvų namuose išvyko gy-tuvių Dieną Londone vyksta
venti į Buenos Aires, iš kur autobusu. Dar yra laisvų viejaunasis sutuoktuvėms atvyko tų ir norntieji jomis pasinauo Mirė Jonas Tumas išgy- doti skambinkite., tel. 678-4427

i' WMW
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PUIKIOS VESTUVES
Rimvydas Sonda prieš ke ir ta pažintis atvedė iki su
lis
metus išvykdamas iš tuoktuvių dienos,
Aušros
Lietuvos pas tėvus į Toronto Vartų bažnyčioje Montre jau buvo bebaigiąs inžineri alyje. rugsėjo 17 d.
jos technikos mokslus. Pat
Apeigas atliko kleb. kun .
rauklus jaunuolis be abejo J. Kubilius, iškilmingai gie
turėjo ir ai'timai pažįstamų giedojo choras ir sol. A
akademiklų merginų, kurias Keblys. Vaišės vyko čia pat
gal su apgailestavimu pali
parapijos salėje. Ir sutuok
ko, nenujausdamas
kad
tuvės ir vaišės buvo puikiai
nepažįstamam krašte, ne - paruoštos ir dalyvių bus il
pažįstama mergaitė auga
gai nepamirštos. /
bręsta likimo skirta bū Rimvydo ir Dalės sutuok simoji žmona Dalia. Albi
tuvių palyda susidėjo iŠ šių
no ir Janinos Blauzdžiūnų pabrolių ir pamergių:
šeimoje.
(Nukelta i 8 psl.)
Juodu susipažino Toronte
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JUOZAS GRAŽY S
Kailių siuvėjas
•

Siuvu ir parduodu

•

Taisau ir rcmodeliuoju

•

Vasaros laika saugojimas

se ontrealio

(Storage)’

Highland Auto Body
0

IR

—

Tel. 3 66-7281

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ IŠORES (Body) TAISYMO

DAŽYMO, BEI

KITUS

kelnėmspristatant

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER
TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HTN 1C9 • Tel. 255-4076
M PHILIPPE IZZI

MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

•

ŠIOS VASAROS STOVYKLOJ
, Nuotr. Romo Otto.

Tel. 767-6183

6J96 Bonnontvne Ave. Verdun, Montreol.

611 Lafleur Ave., LaSalle.

jaunieji skautai

t

SKAMBINKIT

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS
Savininkai V. Suiinskas & San

7725 George LaSalle

Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
'Richard', kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

'

■

- 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
22?orr”r5,,avo7661 -A CENTRALE
T
495-90e AVĖ
I J
coin / corner Bayne 365-1143

tai. 389 - 057 1.

G UY
RECHARD
ROOFER
COU VREUR

ir atsiimant

—
—29 55 Allard Street, Ville Emard
------------ 7 6 6-2667.

Jet te & Frere Ltėe
Viskas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie- jį
maniu pardavimas ir [ren- i
girnas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec i šnuomavimui karšto .vandens tiekimo. Veltui ųkainavimos.

'

-

i

4

,

’lumbing & Heating kontroktorius. •

140 - 2e AVENUE
366-03 30
LASALLE,
7

19 77. IX. 28

7 psl.
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NL REIKALAI

IŠ

1AIKRASCIO RĖMĖJAI:
Martinėmis, K. Toliušis, J.
Rėmėjo prenumeratą ne Šulmistras, B Kirstukas po
mažiau 15 dol., apsimokėjordr. $10: P. Girdžius $6; J. Ged
Algirdas Adomonis iš Milton, minas. S. Ši liaus kas, J. Gra
Mass., P. Klezas, Alb. Simi- žys, P. Kerevičius, M. Šul
jonas, A. Snapkauskas iš La - mistras, O. Šulmistrienė, J.
Salle, St. Balčiūnas iš Verdun Aniolauskas, J. Pukteris, St.
ir St. Jokūbaitis iš Toronto . Pocauskas, B. Laučys po $5.
Specialią rėmėjo prenumera ir VI. Jasinevičius $2.
tą 50dol. sumoje prisiuntė —
Visiems parėmusiems laik
Juozas Dilys iš St. Catharines, rašti vienu ar kitu būdu, nuo
Ont.; Aukojo: M. Šimkienė $20, širdžiai dėkojame. NL.
_M. Guobys. H. Adomonis, K.

VAKARU VOKIETIJOS
estrados dainininkės

Violetos Rakauskaitės

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE
Spalio men. 16 d., 5:30 vai. vak.

MENINĖ PROGRAMA - VAIŠĖS-BARAS
PUIKIOS VESTUVĖS... Atkelta iš 7 p si. Nuoširdžiu žodžiu svei
Linda Blauzdžiūnaitė ir kino ir jaunąją apibūdino jos
Tadas
Gurevičius
Irena buvusi muzikos mokytoja
Petrulytė ir Kęstutis Poškus, sol. Elžbieta Kardelienė:
' Visoms savo mokinėms aš
Irena Koncevičiūtė ir Kęs sakydavau:
kai tu tekėsi už
tutis Urbonas . Audra Muliolietuvio,
aš
per tavo vestu lytė ir Arvydas Blauzdžiū ves
bažnyčioje
pagiedosiu Ir
nas. Gėlių mergaitė-Ramu pagaminsiu didelį tortą’.
nė Radzevičiūtė.
Ir štai, vieną sekmadienį,
Daug svečių buvo atvykę
šioje
pat salėje,mano buvusi
iš tolimesnių vietų: dr. VI.
labai
gera mokinėDalia
Savicko šeima iš New Yorko,
T. Liutkienė iš Floridos. Iš Blauzdžiūnaitė man sako:
"Na, ponia, tai aš jau Iš
Toronto-dr. E. Puodžiūnas ,
teku
už lietuvio, Rimvydo
jaunosios brolis R. BlauzSondos
Iš Toronto’."
džiūnas su žmona, E.Puo- O, sakau, - bravo Dalia’.
džiukienė su dukra Della, R .
Pažadėtą
tortą aš tau Iškep
G. Paulioniai, p. Poškienė ,
siu,
o
su
giedojimu tai tu
p. p. Sičiūnai p. p. Khosi truputį
pavėlavai.
Nuo 9 sa
dai, E.Miežis, p.p.Muraus
kai! iš Clevelando- inž. V.Ci- vo metų amžiaus pr Is Ida Ina vu
vus I- pagaliau noriu Ir pati vinskas ir inž. K. Civinskas
sėti.
su žmonomis Muliolių šei
ma; V. S. Radzevičiai
iš
Taigi, ačiū Tau, miela Da Connecticut., V. J. Vasiukevi11a,
kad atsiminei mano kal
čial iš Chicagos.
bėtus
žodžius Ir mano paža
Gauta daug sveiklimų ir
dą.
telegramų iš Europčs:
Būk laiminga su savo Iš
Bukauskų ir Blauzdžiūnų
rinktuoju
lietuviu Rimvydu
šeimos iš
Prancūzijos ir
Sonda
Iš
Toronto
’.
Luxemburgo, A. Morkūno iš
Gaila mums,kad jis Išsi
San Francisco taip pat Ka
veža
Iš Montreallo mūsų to
linauskų,
Trečiokų šeimų
kią
puikią
.kvalifikuotąchoro
(jauiosios tetos) ir močiutės
dainininkę
.
V. Blauzdžiūnienės iš Kauno.
Aušros Vartų choro vado
B Gedvilienės A. Ambrazievai
Antanas Keblys Ir Mme
nės, D. Mlkoliūnienės iš Cle
Rook,
manau, jau ne vieną
velando ir apie 30 sveikini
ašarą
nubraukė,
prarasdami
mų iš Kanados ir Amerikos,
1 iš Kauno ir dar vienas iš
Vilniaus.

“Dee

jįjĮ^ESORT MOTEL

Dr. J Malilka

(Jonaa Grigelis)

Dantų gydytojas

1440 r tie Ste-Catherine Ouest

Suite 600
Tel: 866’8235, namų 488-8528

|F ™ 117 South Ocean Boulevard .
'^JPompano Beach, Florida 33062
(305) 943 - 302Q

ilietų kaina: suaugusiems $4.00,
studentams ir pensininkams — $2.00.

Organizuoja - rengia PLJS Montrealio
Skyrius
STMRI

Dalia Blauzdžiūnaitė ir Rimvydas Sonda po sutuoktuvių. Foto: Robert Guertin.

tokį gražų altą.
Bet manau, kad Toronto
chorvedžiai nepasIdaiIns Ta
vęs laimėti savo chorams .
Ir dainuok, miela Dalia, nors
Ir Toronte’. Tam gi Dievas
Tave apdovanojo muzikalu
mu, preciziška klausa Ir to
kiu gražiu balsu. O Tu gi Ir
pas Itenge.I dar patobulinti: tą
duotą Dievo dovaną- atėjusi
pas mane vos 8 metų Ir mo
keisi net 8 metus, Iki savo
gražiausių 16 metų.
Tu su savo sesute Linda,
buvote papuošalu Ir mano
mokinių koncertų- pačios
sau akompo nuodą mos Ir due
tu dainuodamos lietuviškas
dainas.

Tad šioje brangioje Jums
dienoje, aš linkiu Iš visos
šlrdlesTau, mieloji Dalia, Ir
Tavo Išrinktajam lietuviui
Rimvydui, laimės, Ir kad tos
meilės,kurią Jūs turite savo
širdyje šį vakarą, užtektų Il
gam Ir laimingam, visam Jū
sų gyvenimui’.
Ir dar- priimkite abi su
sesute Linda mano nuošlrd žįaustą padėką už tas rožes ,
kurias jus man siunčiate jau
1O metų, šv.Elžbietos die
noje. Ačiū širdingai.
Padėkos trumpus žodžius ,
bet nuoširdžius tarė jaunųjų
tėvai, vyr. pabrolis ir pats
jaunasis.Vakarą pravedė soL
A. Keblys.
prp.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

1

Pontiac A Buick * Astra

. L
LEONAS GURECKAS
Sale* Manager
(Lietuvis otstovos)

Dantų gydytoja
5330 L’Asjomption Blvd.

Montreal,
Tel.

j

Tel. 932- 6662, namų 732-968 1.

255-3535

10-3

Antradieniais

10-3

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais

10 - 8

Penktadieniais

10-8

9- 1

Šeštadieniais

Sekmadieniais

9.30-1

DUODA PASKOLAS: ,
asmenines ........
9 Vi %
nekiln. turto........................... 9’/»%
investacines ........................... 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.
Nemokoma visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000,
asmeninių paskolt/, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki. $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas.
Nemokamos čekių ir sąskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas — ne
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Tel. Bus : 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

GM

3907A ROSEMONT BLVD.,' MONTREAL, QUE.'

'Manogeriu
IEO GUREKAS

mtu montree! west automobile

LEFEBVRE & ROBERT

489-5391

AMtUSUMfNr - fUHNITUet

<At Hie eno o< $berbroęka Street West)

__________ ____

J

—•—
1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q-

Pirmadieniais

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų
. 8 Vi %
pensijų ir namų s-tas .... ........ 9%
taupomąsias s-tas.................... 7%
depozitų-čękių s-tas
6%

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI M,
PASITARNAUS !

PASIKALBĖKITE SU

GM

Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS:

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

1,1 WESTMINSTER SOUTH
DR. V. GiRIUNIENL

M6HCM8Se St' Toronf°' °nt •

Greitas ir tikslus patarnavimas!

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU !

J, 7/ , ,r' ",

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

PARDAVIMAS

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

m a i n v i I I e - poirier

1

REALTIES

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

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

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

Tel. 931 -4024

@ Royal Trust ®
*•' mi iuva

Į

PHARMACISTS

PHARMACIENS

1 M. CUSSON - R. GENDRON
, PHARMACIENS
l Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
I Livraison grafaite - Free delivery

į
J
366-9742

ADVOKATAS

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

Suite 627, 3 Place V Ule M aria,
Montreal, Quebec H 38 2E3
T ei.(514)871 -1430
'

~

~~~

.. .................... ... ............................................................

7635 CEMTRALE
•

r 4e AVEMUE

Į T643 CENTRALE

^*

363-3887

368-12B2 ĮPECORATION)

ADVOKATAS

168 Notre Dome Street E. (Saite 205.
Tel: 866-2063. 866-2064

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE-H4E 2A8,
Telefonas: 766'6827
MOKA UŽ:

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DUODA PASKOLAS:

Asmenines
10,5%
Einamąsias s-tas
0.0%
Nekiln. turto
10,0%
Taupomąsias s-tas
7,5%
U t pensijų planą
8,5 %
i Čekių kredito
12.0%
Termin. ind. 1 metams
8,75%
Investacines nuo 10,5%
Termin. ind. 2 metams
8,75%
Teivuin, ind. 3 metams
3,0%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
j Duoda nemokamą gyvybės apdrauuž paskolos sumą.
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

6695 — 35th Avenue, Montreal 409

KASOS VALANDOS

tel.727-3120 Namų 376-3781

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo B iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbam*
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalfb 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

--------------------------

J.P. MILLER, B.A-, b.c.u

8 p si.

Sistema.

DRAUDIMO AGENTŪRA

.-■.ai
-

D.N. BAL.TRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res.737-0844.
Foto M.L.S.
M o n t r e a I, Que.

Žemiausios kainos!

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
iŠ*

aukštos kokvBės ir prieinamomis kainomis.
e Dideli? pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

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

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

G '■
■' JV.‘

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

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra

365-0505

' Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

;

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

A g e ntūra

veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.IO NAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas
8

NEPRIKLAUSOMA LIETUV
■A

.t

