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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

MINISTERS PIRMININKAS 
-SVEČIAS MCGILL 
UNIVERSITETE
McGill U-tas paskelbė at

virų durų savaitgalį.Ta pro
ga svečiavosi premjeras 
Trudeau. Savo žodyje pa
brėžė, kad McGUl yra visos 
angliškai kalbančios bend
ruomenės pasididžiavimas Ir 
džiaugsmas ir turėtų būti 
pavyzdžiu Quebec’o prancū
ziškai kalbančiai daugumai.

Apie 30 studentų,priklau
sančių komunistų partijai, 
kėlė triukšmą, vadindami 
premjerą "tautiniu Išdavi
ku" /national traitor/. Jie 
kaltino,kad Trudeau parda
vęs Kanadą Amerikos finan
sininkams Ir kad keliąs Is - 
tertją dėl krašto vienybės , 
nogėdamas nukreipti dėme
sį nuo ekonominių problemų,

T le, kur le nor ėj o klaus yt Is 
premjero kalbos, nutildė 
tr lukš madar lūs.

Labai šiltai priimtas,Trtt- 
deau pabrėžė, kad jis pilnai 
tiki gera Kanados ateitimi Ir 
ateitimi daugelio šio krašto 
mažumų grupių.

PQ PLANUOJA ATEITI
PQ patvirtino planą pa

ruošti už 2-jų metų referen
dumą dėl atsiskyrimo nuo 
Kanados. Kiekvienoje balsa
vimo apygardoje bus treni
ruojama 20 as menų, kaip 
prikalbinti žmones balsuoti 
už Qiebec’o valstybę.Šie sa
vo keliu treniruos kitus.

Premjeras Levesųue taip 
pat sako, kad bus panaudota 
spauda Ir kiti Informaciniai 
šaltiniai atsverti federallstų 
"jausminį šantažą". Jis ti
kisi,kad propaganda parodys 
būs Imte ms balsuotojams
"galimybes, kurias atveria 
mums nepriklausomybė, pa
lyginus su bejėgiškumu,ku
riame dabar mus laiko fe
deralinė valdžia".

KALBOS ĮSTATYMO 
TEISĖTUMAS
Penki Montreallo advoka

tai Aukščiausiame Teisme 
tikrina teisėtumą suvaržy
mo anglų kalbos vartojimo 
teisme, nes prieštarauja 
Britų Šiaurės Amerikos Ak
tui.

PAMOKA SOVIETU 
LAIVAMS

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad Argentinos laivyno 
naikintuvas apšaudė du so
vietų laivus Ir vieną Bulga
rijos,kurte žūklavo, peržen
gę 200 mylių ribą ir atsisa
kė reaguoti į įspėjimus. Ki
ti du sovietų laivai paklausė 
Ir įplaukė į uostą.

Dar 4 rusų žvejybos lai
vai, pačiupti už panašų su
tarčių laužymą rugsėjo22(lr 
penktas-rugs ėjo 26 d. leido - 
si nuplukdoml į Puerto Mad- 
ry uostą, kur sovietų konsu
las perkalbėjo laivų įgulą ko
operuoti su Argentinos tar
nautojais Ir laikytis sutarčių.

Argentina priminė labai 
aiškiai, kas yra garbinga su-
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1977 m. rugsėjo 24 d. Wa 
shingtone įvyko demonstra 
cijos už Pabaltijo

PABALTIEČIlį ŽYGIS - DEMONSTRACIJA
UŽ ŽMOGAUS ' TEISES 

WASHINGTONE

tartis Ir kokios konsekven- 
cljos už jų nesilaikymą.

KAINOS VISKĄ. NULEMIA
Transatlantinių skridimų 

paplglnlmą pasiūlė Laker 
Airways tarp Londono Ir 
New Yorko, parduodant bh 
lietus pirmiausia atėjus lems 
prie kasos. Kas die n paplgln - 
tų bilietų paskirta 345; bus 
skrendama be ypatingo as
meniško aptarnavimo.

Naujos kainos sutraukė Il
gas eiles žmonių, kuriems 
perdėtas lepinimas,kad ir su 
palydovių šypsenom- nę toks 
jau patrauklus, palyginus 
kalnas...

ŽURNALISTU 
SPĖLIOJIMAI

Vermonte, St.Albans,Ka
nados įmonė numato atida
ryti savo skyrių,kurį aptar
naus apie 200 žmonių. Spė
jama, kad kai kurios kitos 
Įmonės taip pat nuslkraustys 
į Vermontą, sukeldamos 7 
šimtams naujų darbų. Ypač 
St. Albans darosi tokiems 
projektams populiarus, nes 
randasi tiki vai. kelio nuo 
Montreallo.

PABALTIEČIU ŽYGIO DEMONSTRACIJŲ.

teris Gromyko,nutarė žingi
ne tęsti demonstracijas 
priešais Sovietų Ambasadą . 
Policija neįstengė jų sulai
kyti prie Thomas Circle, bet 
Pabaltijo tautų demonstra- 
toriams reikėjo išsiskirsty
ti ties 16ta ir M gatvėmis , 
policijai pagrąsinus. Gal 
Pabaltijo tautų jaunimas šiuo 
atveju nesiskyrė nuo masės 
ar visų kitų demonstracinių 
grupių, apie kurias su pasi
piktinimu skaitome laikraš
čiuose. Bet - reikia pami - 
nėti.kad tik tokiu bū -- 
du Pabaltijo 
pateko į spaudą ( Wa- 
shington Post,rugsėjo 25-B3). 
Jeigu reikia policijos ir kitų 
baudžiančių priemonių suža
dinti amerikiečių spaudai - 

. . -------------- . . ---------- -------_______  kyla klausimas:kokie yra
Latvijos ir Lietuvos kovas. iškėlė skriaudas, kurios Šiaurės Amerikps ideologi- 
slekiant teisių gyventi lais- yra daromos Pabaltijo tau-'niai principai bei įsitlkini- 
vai.

der (deputy coordinator for 
hhman rights-Dep.of State), 

tautų Senatorius Pete V. Domenici 
Žmogaus Teises. Suvažiavo. ( New Mexico demokratas) 
apie 4. OOO estų, latvių ir Senatorius Robert 
lietuvių iš visų Šiaurės A- 
merikos kampų, kuriems 
rūpėjo iškelti Pabaltijo tau
tų skriaudas tarptautinės po
litikos scenoje, skelbti So
vietų Sąjungos-kuri nevygdo 
Helsinkio konferencijos nu
tarimų pavergtuose Pabalti
jo kraštuose, melą. Jiems
rūpėjo užtikrinti Estijos

Demonstracijų programa 
prasidėjo šeštadienio rytą 11 
vai. spaudos konferencija. 
Atėjo visi etninių grupių 
laikraščių atstovai bei ra^įio 
programos darbuotojai, bet 
deja - žymi 
spauda su savo atstovais ne
pasirodė. . . Gal tai ir su 
prantamas faktas, kai išaiš
kėja.kad Washingtono mies
te kasdien vyksta bent kelios 
skirtingos demonstracijos.

Prie Lincoln Memorial 12 
vai. vyko minėjimas. Susi
rinko minia s u plakatais, vė
liavomis, tautiniais rūbais, 
išklausyti kviestų svečių 
kalbų. Invokacijas sukalbėjo 
vysk. Vincentas Brizgys, tėv. 
Ralph Duffy, kun. Rudolf 
Troost ir kun. Alexander 
Veinbergs. Toliau sekė žy- |Washingtone Sovietų Sąjun- 
mių svečių kalbos: L. Šelmei- Igos Užsienio Reikalų minis-
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Dole 
(Kansas Respublikonas), Se
natorius Howard M. Met- 
zenbaum (Ohio Demokratas), 
Senatorius Jack Schmitt (New 
Mexico Respublikonas ), 
Congressman James J. Blan
chard (Michigan Demokra
tas), Sovietų Sąjungos disi
dentai Andre Amalrik ir Pa
vel Litvinov. Visi šie žino

toms faktus, kurie kiekvie 
vienam estui, latviui ir lie
tuviui yra sunkūs išgyveni
mai. Bet minia jautėsi stip
ri, išdidi bei vieninga. Tai 
gal ir buvo vienas iš svar
biausių šių demonstracijų 
atsiekimų. Demonstracijos 

amerikiečių baigėsi su menine programa 
kurią išpildė lietuvių tauti
nių šokių grupė Aušrinė iš 
Pniladelphijos ir latvių liau
dies dainų dainininkė Rūta 
Švilpė. Vakare buvo suor
ganizuoti šokiai, kuriuose 
jaunimas turėjo progos su
sitikti senus pažįstamus bei 
susirasti daug naujų draugų.

Čia ir norėtųsi paminėti . 
“kad oficialiai demonstraci
jos baigėsi Lincoln Memorial 

iBet maža grupė jaunų lietu
vių, estų ir latvių, sužinojus , 

/kad kaip tik tuo laiku lankosi

mai ?

Nežiūrint mokslo ar dar
bo atsakomybių, ilgos 12 vai. 
kelionės, finansinių išlaidų^ 
14 jaunų lietuvių montrealie- 
čių nuvyko į šias demonst
racijas. Kelionę suorgani
zavo Lietuvių Jaunimo Są
jungos Montrealio Skyrius, 
su Lietuvių B-ės Montrealio 
Apylinkės V-bos finansine 
parama.

Rasa Lukoševičiūtė 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

Montrealio Sk.

SPALIS 
-ŠALPOS

MENU O
KLB Šalpos Fondo Komi

tetas skelbia visoje Kanado
je spalio mėnesį šalpos mė-

nešiu. Komi tetas prašo vi - 
sus skyrius bei šalpos ats
tovus, savo vietovėse spalio 
mėnesį surengti vajų šalpos 
reikalams. Nesant šalpos 
atstovų, apylihkių valdybos 
yra prašomos savo koloni 
jose tokį vajų suorganizuoti. 
Šis vajus tegu būna skirtas į 
vargą patekusiems tautie
čiams pagelbėti ir mūsų 
vienintelei laisvajame pa 
šaulyje lietuvių gimnazijai - 
Vasario 16-jai Vokietijoje 
paremti. Laukiančių mūsų 
pagalbos yra daug . tautiečių 

tautos ir kituose kraštuose. Ypač 
laukia iš mūsų paramos Va
sario 16-ios gimnazija.

Mes, gyvendami Kanadoje, 
esame pakankamai turtingi . 
kad galėtumėm padėti savo 
broliam ir sesėm užjūryje. 
Šalpos Fondas gauna daugy
bę laiškų iš Lenkijos lietu
vių. kurie prašo dėvėtų drar 
bužių. Tuo būdu mes palai
kome artimus ryšius su sa
vo tautiečiais, gyvenančiai 
Lenkijoje. Ta proga komi
tetas ragina visus Šalpos 
Fondo atstovus bei skyrius 
savo vietovėse suorganizuo
ti dėvėtų drabužių vajų. Ad
resų galima gauti KLB Šal
pos Fondo komitete.

KLB Šalpos Fondo komi
tetas . kviečia visus geros 
valios lietuvius prisidėti 
bent maža auka prie šio kil
naus šalpos darbo. Kiekvie
nas skirkime auką šalpos 
reikalams. Aukas paprašome 
siųsti: KLB Šalpos Fondas . 
118 Fairleigh avė., S. Ha
milton. Ont. , L8M 2H8.

KLB ŠALPOS FONDAS
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Prisiminkime
Spalio 9-ją

SEPTINTAS LAIŠKAS IŠ AMERIKOS

Mirai tikrai nepasigaili. JI, 
turtingo Kauno žydo duktė, 
jau nuo 1926 m. sus įdėjo su 
nelegaliai veikusia komunis
tų partija Ir vadovavo kom - 
jaunimui.Už priešvalstybinę 
veiklą kariuomenės teismo 
Mira 1930 m. buvo nubausta 
6 metais kalėjimo. Ir Išėju
si Iš kalėjimo, ji toliau kni
sosi po nepriklausomos Lie
tuvos pamatais. Už tą naują 
Vvelklą" buvo Ištremta į Di
mitravo darbo stovyklą. Pir
mos bolševikų okupacijos 
metu buvo komjaunimo ant
rąja sekretore. "Nenugali
mąja l" Iš dulk ėjus į rytus,te n 
atsirado Ir Mira,kur lar.kė 
įvairius propagandinius kur
sus Ir susitiko savo "gyve
nimo draugą "Antaną. O da - 
bar ji jau esanti Vilniaus 
universiteto komunistų par-sų. Tais pačiais metais spa

lio 1O dieną Tarybų Sąjungai 
pasirašius " Savitarpio pa
galbos sutartį" su Lietuvos 
vyriausybe— Vilnius buvo 
Lietuvai "grąžintas". Buvo 
grąžintas a p įplėštas , be 
daugelio tūkstančių 
įvairių luomų žmonių, 
kurie buvo suimti Ir 
Išgabenti į Sibirą bei 
nužudyt l.

Rusija prikiša Lietuvai, 
kada ji perdavė Lietuvai 
Vilnių, Lietuvos valdžia nė 
nemanė perkelti į Vilnių 
Lietuvos sostinę. Reikia 
manyti,kad Lietuvos valdžia 
žinojo, kad tas atidavimas 
įvykdytas pagal "planą", nie
ko gero Lietuvai nežada. 
Taip Ir įvyko. Rusai "davė" 
Ir vėl pas lėmė ne tik Vilnių, 
bet Ir visą Lietuvą. Vilnius 
Iš vienos okupacijos perėjo 
į kitą.

Į Vilnių turi pretenzijų 
lenkai, rusai, baltgudžlal . 
Kodėl? Juk Vilniaus 
įkūrėjas buvo lletu- 

lletuvlų rūpestis Ir zvIs , pagal teisę jis 
priklauso jopallkuo- 
n la ms - lietuviams Ir Lie
tuvai. Šiandien Vilnius ofi
cialiai priklauso Lietuvos 
T.S.R. Suprantama, jis nėra 
laisvas Ir nepriklausomas. 
Jame nėra to tikro laisvo Ir 
nepriklausomo džiaugsmo, 
kurio laisvi žmonės trokšta.

Pavojai Vilniuje nemažė
ja. Lenkijos egzUlnė Londo
no vyriausybė Ir visame pa
saulyje Išeivijos lenkai ne
pavargstančiai šaukia, kad 
Vilnius Ir Vilniaus kraštas 
yra tik laikinai atskirtos nuo 
Lenkijos valstybės. Kai 
Lenkiją kelsis į laisvą ne - 
priklausomą gyvenimą—Vil
nius jų nuomone turės būti 
grąžintas.. .Lenkijai.

Šiandien- su spalio 9- ja 
susirūpinkime Ir ne- 

.Išleiskime Iš minčių 
šio pavojaus,kad a- 
teltyje nepasikartotų 
pr ae lt Is .

Stepas Varanka 
už Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Kanados Krašto V-bą

Jau prabėgo 57 metai nuo 
tos skaudžios Lietuvai die
nos: Lietuva, atgavusį ne
priklausomybę, per 20 metų 

' buvo be savos širdies—be 
sostinės Vilniaus.

Lietuvos karalius Gedi
minas, skelbdamas Vilnių 
Lietuvos sostine, netikėjo, 

' kad jo kaimynai ją nuo Lie
tuvos atplėš. Nuo jo laikų 
Vilnius plėtėsi, garsėjo, buvo 
persekiojamų žydų Jeruzale 
Ir totorių Mecca. Vilnius 
buvo svarbi karo kryžkelė , 
dviejų kultūrų platus vieš - 

'kelis. Vilnius buvo mokslo 
Ir kultūros didelis židinys , 
karalių Ir karo vadų buvei
nė. Be tų didingų Ir garbingų 

’ laikų, Vilnius skendo ugnyje, 
*~kraujuje Ir ašarose. Labai 
retas miestas pasaulyje turi 

'tokią turtingą Ir tragišką 
'''praeitį.

Lietuvai Vilnius,tai kul
tūrinių Ir dvasinių turtų ne
išsemiamas šaltinis. Vil
nius tai didinga Lietuvos Is

torija. Vilnius- tainegęs- 
't antis
pas Idldžlavlmas.

Kai po 1-ojo Pasaulinio 
Karo prisikėlusios Iš ver- 

' gijos tautos džiaugėsi atgau
ta laisve Ir nepriklausomybe, 
Lietuvai toji laisvė buvo 

/sunkiau pripažinta. Atgavus 
ją, nemažai kraujo dar 

* reikėjo paaukoti ginant jai 
pripažintas sienas.

Pačioje pradžioje jaunutės 
Lietuvos 
suduotas 
buvus los 
Lenkijos.
Spalio tragedija Lietuvai. 
Mažai valstybei niekas ne
norėjo rimtai padėti, kad toji 
skriauda būtų atitaisyta.

Lietuva išgyveno 2Ometų 
be savo senos teisėtos sos- 
'tlnės, kuri buvo Lenkijos 
valstybės atplėšta, ekono
miškai apleista, be gailesčio 
lenkinama, o jos lletuvlal- 
gyventojal persekiojami. Su 
Vilniumi kentėjo viso Vil
niaus krašto lietuviai.

1939 metais, žlugus, Lenki
jai, Vilnius buvo užimtas rū

gyvenime buvo jai 
balsus smūgis Iš 
unijinės sesers- 
Tal buvo balsi

Praregėjo
Kaip Iš Suvalkų Trikampio 

pranešama, ten neseniai lan
kėsi amerlklečlųlletuvlų tu
ristų ekskursija. Ji pir
miausia aplankė Lietuvą , 
paskui atvyko Į Punską. Visi 
buvo labai nusivylę,kad Lie
tuvą rado nebe tokią, kokią 
paliko: viskas surusinta Ir 
sukomun 1st Inta, netgi gimto
sios žemės laukai kitaip su - 
versti. Vienas Iš tų turistų 
buvęs "pažangusis", bevie
šėdamas Punske, atsivertė 
prie Dievo. Prlėjp Išpažin
ties Ir kleboną paprašė vle - 
šal paskelbti visai parapijai, 
kad jis ankščiau klydęs Ir tik 
dabar suradęs tikrą laimę Ir 
sielos ramybę. Išvyko namo 
labai patenkintas Ir laimin
gas. Kaip tai toli nuo kitų, 
kurie sugrįžę tyli, kaip van
dens į burną užėmę, arba tie, tljos Istorijos dėstytoja 
kurie stengiasi okupantą pa
girti Ir pagarbinti, kad jis 
taip stengiasi ekskursantus 
maloniai Ir draugiškai su
tikti.

K a I p moterys
" k e nt ė j o " 
levaMlzarlenė "Laisvės" 

nr. 28, matyt, pavaduodama 
redaktorių Antaną Bimbą, 
Išpyškino savo apžvalgoje 
"Krislai” tikrai pasigėrėji
mo vertą nesąmonę,esą , 
"buržuazinėje Lietuvoje mo
terys buvusios kišamos į 
kalėjimus Ir joms tekę ten 
pergyventi visokiausių žiau
rumų". Matyt, naktį prieš 
tokių straipsnių rašymą Ievą 
buvo užpuolę slogučiai 
/"nightmares"/,kad ji tbkliį 
nesąmonių galėjo prirašyti. 
Mums, nepriklausomoje Lie
tuvoje užaugusiems, niekuo7-* 
met neteko girdėti,kad Lie
tuvoje moterys specialiai 
būtų buvusios persekiojamos 
Ir kišamos į kalėjimus vien 
dėl to, " kad jos buvo mote
rys",© ne vyrai. Jei jaujas 
Ir buvo "į kalėjimą įkišta " , 
tai ne dėl to, kad ji buvo mo
teris, o kad ji buvo nusikal
tėlė.

Mažas klausimas Ir Ievai: 
ar Tamsta, kaip tokia uoli 
komunistinių raštų skaityto
ja, niekuomet negirdėjai, kad 
Ir dabar, po maskolių batu , 
moterys pavergtoj Lietuvoj 
persekiojamos? Nereikia nė 
Į Vilnių važinėti:paimkite Ii 
pas Iškaitykite Rūklenės, Ju- 
clūtės Ir kitų Sibiro tremti
nių raštus,kurie jums paliu
dys, kaip "linksmai šviečia 
Sibiro vergų stovyklų tary
binė saulutė".

D all y News už 
B r a z I n s k u s

metus, o dabar .laimingai su
sidėjus apllnkybėrtis, pateko 
į Ameriką. Tačiau Ir čia 
laisvės nerado: JAV Imigra
cijos įstaiga traktuojanti 
Bražinskus ne kaip politinius 
pabėgėlius, bet kaip papras
tus kriminalistus. Jaunąjį 
Bražinską jau esą nutarta 
Išduoti Sov.Sąjungai, o tė
vo likimas būsiąs panašiai 
Išspręstas, nors tarp JAV Ir 
Sov.Sąjungos jokios nusikal
tėlių 
nėra.

Išdavimo sutarties Ir
Ą. Beržinis

7977

Lietuvos tautinio atgimimo žadintojo ir laisvės kovoto
jo Dr. Jono Basanavičiaus 50 metų mirties sukakčiai pa
minėti, Toronto Lietuvių Filatelistų klubas Išleido spe- 
čialų pašto voką. Vokas gražiai atspausdintas keturių 
spalvų: geįtona, žalia raudona ir juoda, Pagerbdami mū
sų tautos Ptriarchą, pasistenkime kiekvienas įsigyti ir 
pasiųsti savo pažįstamiems.

Vokų kaina: vienas 25 centai be ženklų; su Kanados 
pašto ženklu ir pašto antspaudu iš 1977 m. 
vasario mėn. 16 d. data — vienas 50 et.

Kas'pageidautų užsisakyti, prašome kreiptis pas klubo 
narį sekančiu adresu: A. Dilkus, 91 Medland Ores.,

Toronto. Gnt. M6P 2N3.
Be to, norėtume užmegsti ryšį su lietuviais filatelis - . 

tais ar mėgėjais gyvenančiais Montrealyje ir kitur 
Quebeko provincijoje.

Toronto Liet. Filatelistų klubas

Bene labiausiai Ameriko
je skaitomas dienraštis Dai
ly News prieš porą savaičių 
įsidėjo savo nuolatinio apž 
valgininko Jack Anderson’o 
straipsnį apie Bražinskus , 
užvardindamas jį daug sa- 
kąnčlu pavadinimu: "Flight 
to Freedom... Retourn to 
Death? " Apžvalgininkas ap- ' 
rašo,kad Bražinskas Pranas ° • sel’err'br‘o de 1.977.3.a Feira 
jau nuo pirmos bolševikinės 
Lietuvos okupacijos perėjo į i l
pogrindį ir slaptai velkėj N Į ĮJįH 

prieš abu okupantus. Už sa;__________ __
vo prlešbolševlklnę veiklą 
kelis kartus buvo suimtas Ir 
Ištremtas į Sibiro darbo sto
vyklas , kur jam. teko patirti 
visus tokių stovyklų "malo
numus". Pogrindininkų pa - 
dedamas jis su savo sūnui 
atliko nepaprastai drąsų žy 
gį- priversdamas sovietų . 
lėktuvą nutūpti Turkijoje. 
Laike susišaudymo su so
vietų slaptosios policijos 
KGB agentais, lėktuve buvo 
nušauta palydovė Ir sužeis
tas pilotas. Bražinskai buvę 
IšlalkytlTurkljos kalėjime 5

0 mais novo 
trabalho de 

Geidutis Laupinaitis
Ievai "teisybę" apie Lie

tuvos moteris papasakojusi 
okup. Lietuvoje leidžiamo, 
propagandinio laikraštuko < 
"Komunistas"; rašeiva Mira 
Bordonaltė. O ta Mira, vė
tyta Ir mėtyta komunistė, te n 
’’ašė apie "mūsų visų myli
mą Ir nepamirštamą pirmąjį ■ 
komunistų partijos sekreto-' 
rlų Antaną Sniečkų"/ nuo 
kurio "meilės Ir nepamirši- : 
mo" net jo tikroji motina 
pabėgo Ir jį viešai prakeikė/,! Į
kad tai buvęs jos "gyvenimo ■ Įdomu ir tai; kad švenčiant 
draugas tais balsiais perse- ’Brazilijos fjįfiriklausomybės 
klojimo laikais" Ir kokių (šventę, mano rašytas darbas 
"nuopelnų"jls lietuvių tautai buvo taip pagerbtas f kad kaip 
padaręs, o kokių žiaurumų ji (matote net su viršeliuatspaus- 
patl turėjusi Iškentėti. "Ma- dintas dienraščių puslapiuose, 
žojlLietuviška Tarybinė En- Jau eilė dienraščių; diena iš 
clklopedlja" tų "nuopelnų" dienos prašo, kad sutikčiau ir 
______________________ _______ .duočiau atspausdinti per laik

raščio skiltis, tą patį baisųjį 
Birželį Lietuvoje (Juno Tra- 
gico). Lietuvių Veiksniams cn
tai niekai Ir nekreipia jokio / 
dėmesio. Taip gi dar,kai aš ' 
pats aplankau gretimus ša 
lies miestus ir visas i šiai 
das, susijusias su kęlionę, 
padengiu iš sTavo kišenės.

1BB©®©® t

DR. MELDUTIS LAURINAITI,

2 ;
os r r£?

S P

preferes 
tu: Lcbertlatte
mi
Eiwravidab?99

tom o titulo supra, o Dr. 
Mėklutis Laupinaitls aeaba 
tie •pnblicar um opūsculo 
utravės do qua! siu relata- 
das, com riqueza de ponue- 
nores ė algumas fotogra- 
fias, as atrocidades prati-_ Que preferes tu, liberdade ou eseravidao? o o mals c;1{jas pelus invasOTes Comu- 

novo trabalho do escritor ę jornallsta Meldutis Laupinai- nistlls contra os cristaos da 
tis, com tiragem de 1'5 mil exemplares. LituluiVa, ųue alė hoje per-

. ; , . «... nianece sob o jugo “venne-_ Meldutis, que ė delegado parą ą .America do Sul q1Om
Man būtų malonu, jei Jus'10 Front Internacional Contra c> Comunlsmo — EIGC • Fuzendo a apologia da li- , , , ,, a exemplo de seus traoainos anterlores, enfoca nes- į ... <ieniocracia o

galėtumėte nors tai paskelbi. SU* obra (urna coleUnea dos prlnclpals^trechos de EH.e.onclaiIla os j>ra8ji«t.
rus a cerrarem fileiras e a 

mas, kad nors Ir praradau same Pietų Amerikos padan- Jūsll laikraštis "NL" ir vėl tu&ma, que r«i obrigado a abandonti-ia. sagrad^po’ssuhnos, a
didelę sumą pinigų, bet pasb-^Ag nlote Šimtai laišku maneP^e^ų Brjizilijos kariuome- Na, pagina 4 de Que prefers tu: liberdade eserą- eni Deus, o amor i utueię sumą pu ges plote. Šimtai laiSKU mane>/‘ . o , t 2'dao?, Meldutis Lipinaitis faz a seguinte advertdncla: '[atria e o respeUo i 1-ami.

----c--------  j--- j. joties aiclyv n. jų yr ^idador vocff preclsa ėstar preparado..Agora mesm0 um *il1- extirpando de nosso 
kvieč ia su naskaitomq--Bet ipegzempliorial padėti, net di^rlgo muito Sėrlo estą ameaęando vocė, sua ramina, nieio <deias espunas a.eiasKviečia SU pas Kanoms. Bet JlpB r/ casa, seu trabalho. Vocė tem obrlgaęSo de lutar con- e materialistas, represent
priimti negaliu, nes ' duonos c‘ziole pagarboje, su DrazLių.ra esse veneno < eu que conheci como ninguėm o <ias pelo credo marxista 

žn- Irocnl -roiLin nyci tatai kalbančia kalba paaiškini - aiMnado ęParaiso Vermelhos com todos os seus horro- O autor sofreu na prd-ZO Kąsnį reikia UZSĮdirbti įstai- tenho a obrlgaę&o de advertl-los para nao calrdes pria came as sevicia# e as
vi— goję, kurioje einu vieno DeTm&is« Kas armadllhas ąue vos estende as propagandas comu- pL'Tscguięoes motivo pur

. j. ,, „i riiitic T atmina f H s nlstas no Brasil, pelos subversives — terrorlstas pagosqiie altomina o regime vi-1Š~ partamento direktoriaus na— J P _pela Mo§ccu». Os pedldos de seu trabalho podem ser en-gentp cm sua pAtria de orl-
relžas. Brazilija. Vlados h caixa postal W, CEP O.IOOO, em sao Paulo. gem.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kalba už mane ir jums yra 
autentiškas dokumentas. -

skusti, kad šio mano darbo 
VLIKAS nerėmė, tiesiog sa
kant jį ignoravo. Vi s as susi - 
dariusias dideles išlaidas 
teks apmokėti iš savų santau- dienos garsina plačiai Lietu- ----------- - ---------------t ------- . — \—----- x L - ---- * ~ I tVTC i ~ *’- &**•*•«***** __ 4.0<cuso, de suą prdpria autoriai as experiėncias pessoais
pų. Tiesa, bet didelis džiaugs- yos vardą, jos tragedija vi- sav<i laikraščio SKiltyse, t^vldaa ern terrltčrlo sovlėtlco, ou mals preclsamente na r

. "NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA” REDAKCIJAI

Mano bičiuliai, mano iš - 
leista knygelė portugalų kal- 
boje"KA JUS PASIRENKATE

LAISVE AR VERGIJĄ ?” 
jau esu pasiuntęs jūsų žiniai 
,ir informacijai. Knygelės vir- tarnavau pavergtajam savo drąsina, vadina herojum 
šelis yra Laimutės Laupinai- kraštui, 
jtytės piešinys ir šūkis. Tai 
mano dukters, vienuoliktos 
klasės gimnazistės darbas.

Su didžiu apgailestavimu 
tenka dar kartą jums nusi - 
2 psl.

Didžioji spauda diena iš

Kad nebūtų mano tušti 
džiai, siunčiu keletą dar 
sai naujų mūsų spaudos 
karpų,

2

2



Jonas
I

/Atsiminimų žiupsnelis/
Medinė, aštuonlals dide

liais šviesiais langais, rau
donai dažytu skardos stogu , 
mūsų kaimo naujoji mokykla, 
linksmai žvalgėsi į bevelk 
visada pilną žmonių gatvę Ir 
gražią aptlekorlaus sodybos 
žaliuojančią aikštę.'

Ties langais Ir po langais 
"ablitūros"/ buvo dažytos 
dviem spalvom: geltona Ir 
žalia. Tvorelė aplink mo
kyklą buvo dažyta gels va- 
smėlio spalva. Bendrai mo
kykla at r odei Inks ma, besi
juokianti arba dainuojanti. JI 
tarytum džiaugėsi, kad joje 
dabar viskas bus naujoviška, 
valkams patogu mokytis:jle 
sėdės naujuose, juodai lakl- 
ruotuose suoluose, o ne taip, 
kaip Iki šiol- susiglaudę 
po penktus suole, o tik po du, 
laisvai.

Visi statybos darbai ran - 
govo buvo baigti statyti dvi 
dienas prieš mokslo pradžią. 
Nespėta, kaip buvo numatyta, 
jklype sukasti- paruošti že- 
nes [ir pasodinti joje žleml- 
ilų gėlių. O svarbiausia, 
askp-ttles valdybos, kurios 
Išomls Ir priežiūra mokyk
it statyta, nebuvo numatyta 
ir peaprūplnta žaibolaidžiu

ŽAS
Butelka

/perkūnsargiu/, nors mokyk
los vedėjas statybos komisi
jai nekartą tai minėjo Ir jo 
prašė. Vėliau, kai mokykla 
jau buvo perduota administ
ruoti mokyklos vedėjui, jis. 
vėl nekartą tą trūkumą aps
krities valdybai pranešė, 
prašydamas nedelsiant įves
ti žaibolaidį.

- Nesijaudinkite, pone ve
dėjau, perkūnas mokyklų ne
trenkia. Senoji juk tiek metų 
Išstovėjo netrenkta, juo la
biau naujosios netrenks . 
Perkūnas kultūringas dleval- 

~tls. Tik nebijokite, Ir dan-' 
gus mokyklas globoja. Mat 
Iš jų pastogės Išeina ne vie
nas jaunuolis, pas I^yžęs D le - 
vo altorių tarnybon ruoštis" 
-juokavo apskrities valdybos 
narys. "Tik ant malūnų žai
bolaidžiai būtinai reikalingi, 
mat, jie bevelk debesis sie
kia. O mūsų mokyklėlė savo 
aukštumu su jais negi susi
lygins. .. žaibai ją aplenkda
mi, vis talkins į ką nors kitą 
aukštesnio, kur daug metalo 
sukišta" - vogurnojo ponas 
savivaldybininkas. Tačiau , 
mokyklos vedėjas vlstlek 
nesidavė įtikinamas; jis 
rimtai norėjo žaibolaidį mo
kyklai įrengti, neatsižvelg

damas į apskrities valdybos 
ponų teorijas Ir nutarė ne
delsiant, mokyklai tą žaibo
laidį įrengti.

Jau( trečiojo pamokų die
noje Iš vakarų pusės pasi
rodė tankūs,lyg švininiai de
besys. Jie grelfal tirštėjo, 
tankėjo Ir netrukus net pa
juodavo. Kas minutę per - 
skvosdavo juos ploni, ugningi 
žaibo liežuviai, kurie sus
migdavo žemėn. Tolumoje 
girdėjosi grėsmingai grūmo
jantis griaustinis, bet tat te
buvo tik uvertiūra prieš be
siartinančią balsią audrą, 
tai savaime vis dar neatrodė 
labai balsu. O tamsūs, grės- 
mlngl debesys Iš palengva , 
į šalis ne nukrypdami, pasto
viai artėjo tiesiai į mūsų di
delį kaimą /apylinkės žmo - 
nlų miesteliu vadinamą/ Ir 
mūsų naująją mokyklą...

Mokyklos langai buvo be 
langlnlij Ir visų keturių kla
sių mokiniai, užuot klausę 
pamokų, visą prlešaud- 
rlnį laiką spoksojo į langus, 
klausydamiesi stiprėjančios 
griaustinio kanonados. PIi— 
mųjų trijų skyrių mokinius , 
mokyklos vedėjas paleido 
namo. Jis pats pasiliko tDc 
su ketvirtuoju skyriumi. Iki 
darbo pabaigos dar buvo li
kę trys pamokos. Paleisti 
visus, taigi Ir vyriausiosios 
klasės mokinius- vedėjas 
skaitė netinkamu baimingu

mu, todėl paliko juos klasėje 
nors paklausė:

- Keno namuose yra pa
ruošta visai žiemai pirtyje 
vanotls beržinių vantų?

- Blondlnukas Didžiulių 
Marius pakėlė ranką.

- Vakar .mūsiškiai buvo 
šilelyje Ir pilną vežimą par
sivežė beržinių vantų , gal 
apie 30-40 porų. Mama su
kabino jas poromis ant namų 
aukšt o, past ogė je.

- Greičiausiai bėk namo 
Ir paprašyk mamą dviejų 
vantų- paliepė mokytojas.

- Pirčiai ?
- Ne, debeslull Tik gret - 

člau, paskubėk grįžti.

Mariukui namo bebėgant, 
debesys pradėjo ūžti, griaus
tinis griaudėjo Ir dažnalpla- 
člal žaliavo. Švininiai pilki 
debesies kraštai spiralėmis 
raitėsi, žaibuoti ėmė tiesiog 
liepsnomis. Griaustinis vis 
stiprėjo, dažnėjo, nors, rodė- . 
si jau be pertraukos ūžė.

Uždususį Maciuką kieme 
pasitiko motina.

- Kas atsitiko?
- Mama, g» eičlau duok dvi 

beržines vantas.
- Užlipk ant aukšto Ir pa

siimk. •
Mariukas, vis labai skubė

damas, kopėčiomis užlipo 
ant namų aukšto...

/bus daugiau/

• ... ... *1

algimanto skiltis j
MES REALISTlSK

Šventa teisybėmis antraš
tinis teiginys. Sunku tarti, 
kaip ten pas jus,Kanadoje , 
bet Jungtinių Valstybių tau
tiečių nuotaikas pazondavus , 
gana nesunku, bevelk autori
tetingai liudyti tą praktišką 
realybę.

Vasara sutelkė visai pa
kenčiamas galimybes bent 
klek plačiau susitikti su į- 
valrlose vietovėse gyvenan
čiais tautiečiais, pasikeisti 
nuomonėmis, Išgirsti įvairių 
lietuviškų kolonijų prajovus, 
kartu pasidžiaugti, ar net Ir 
liūdėti, vertinant vienokius 
ar kitokius mus liečiančius 
reiškinius.

Ir kuo daugiau bandai gi
lintis įtautlečlų nusiteikimus 
tuo dažniau įsitikini, kaip 
laikas Ir gyvenamoji aplinka 
veikla mus pačius, mūsų pa - 
člų susidarytą aplinką, gal 
net veiksmus, įsitikinimus, 
bendrąsias nuotaikas. 
Itin daugdėmeslo/talp Ir tu
rėtų būti/ skiriama savosios 
jaunosios kartos profesi
niam pasiruošimui. Jei a- 
nals.dar carlstIntais laikais 
bene kiekviena motina tikė
josi, kad bent vienas jos sū
nus eis į kunigus, tai dabar , 
perdėtų laisvių ir pakilaus

Al PRAKTIŠKI
gerbūvio krašte, anų motinų 
dukros, greičiau jau anūkės , 
tiesiog nedalomu įsitikinimu 
sugestljonuoja/tėvams Irgi 
laiminant, ar bent įtalgojanįt/, 
kad turtai, garbė Ir presti
žas laukia pasirinkusių me
dicinos gydytojų / kartu sįi 
odontologija Ir veterinariją/ 
ar inžinierių profesijas.Štai 
kur būtų didi laimė, jei se
nelis ar dukra pasuktų t dejų 
praktiškų profesijų pusėri . 
Gal dar prie to,trečioji vie
ton būtų galima įrikluc^l 
platų Ir įvairų kompiuterių 
sistemų mokslą,kuris,atro-' 
do, nors Ir dvelkia nevisai 
pažįstama mistika, tačiau 
žada gausų piniginį atlygini
mą.

Dukroms, - pareigingos Ir 
toliau bandančios žvelgti 
mamaitės, didžiu nuoširdu
mu/kai kuriais atrejals.net 
ir pusiau įsakymu/ pataria 
baigti slaugių paruošimo 
mokslus. / "Žinai, dukrele , 
ligoninėje dirbant, vis leng
viau susigauti kokį dakta
riuką".../. Toki dalykai , 
kaip padėti artimui ligoje , 
slaugyti Iš pasišventimo ar 
įsitikinimo sunkų ligonį - 
skamba perdaug Idealistiš
kai Ir labai toli nuo tos 
praktiškos realybės.

Ir jei sūnus ar dukra pa-
VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJA

ABITURIENTO PASTABOS
( P erspausdinta “akiračiai"

Vasario 16 gimnazija, vienintelė reguliari lie
tuvių mokykla Vakaruose, pernai atšventė savo 
25 - ių metų sukaktį. Vasario 16 gimnazija buvo 
įkurta 1951 metais, kai lageriuose esančios mokyk
los viena po kitos užsidarė dėl lietuvių emigraci
jos j užjūrį. Buvo būtina suburti Vokietijoje lie
kančius mokinius ir mokytojus j vienų gimnazijų 
su internatu Tik taip tuomet atrodė bus galima 
jaunimui užtikrinti lietuviškų auklėjimų.

Per šiuos 25 metus gimnazijų lankė virš 600 
mokinių. Apie 90 padarė abitūrų. Tačiau gal tik 
šeštadalis iš jų išliko lietuvių bendruomenėje. Net 
apie pusę abiturientų, kurie gimnazijų apleido jau 
gerai mokėdami lietuvių kalbų, ištirpo netaip jau 
didelėje Vokietijoje. Be abejo, tam tikras procen
tas visada nelietuviškoje aplinkoje atsisako lietu
vybės, bet nusistebėjimų kelia, kodėl tiek daug 
buvusių gimnazistų neįstengė lietuviškumo išlai
kyti. Paprastai vaikai atsisako savo tėvų ne dėl jų 
nesuteiktų žinių, bet dėl meilės trūkumo, dėl jų 
nepripažinimo ir nuolatinio barnio ar pamokymų. 
Kadangi šios rūšies gimnazijai su bendrabučiu ten
ka daugiau ar mažiau atstoti tėvus bei namus, rei
kėtų jų ir su jais lyginti. Išskyrus pirmų savo egzis
tencijos dešimtmetį, gimnazija nesugebėjo suteikti 
jaunimui jausmo, jog čia jų namai, jog jie su mo
kytojais sudaro vienų šeimų, jog mokinys stovi dė
mesio centre

Šios rūšies mokyklose bendrabutis yra gyvy
bes šaltinis. Čia suburiami patyrę pedagogai, ku
rie ne tik tėvus pavaduoja, bet ir pagal mokyklos 
užduotį tam tikras vertybes perduoda, mokinio 
asmenybę ir savarankiškumų stiprina. Gi Vasario 
16 - jos bendrabučiuose ilgus metus nebuvo auk
lėjama. o tik prižiūrima, kad mokiniai nenusi
kalstų prieš daugel) potvarkių, kad jie liktų kūnu 
ir siela švarūs, laiku gultų ir keltų.

Paprastai bendrabučiai turi savo vadovybę. 
Gyvenimas bendrabutyje skiriamas nuo mokslo 
mokykloje. Gimnazijoje gi visa tai krūvon sujauk
ta. Nors nė vienas iš gimnazijos direktorių nebu
vo pilna prasme pedagogas, o tik mokytojas ar 
kunigas, jie buvo ir yra paskutine instancija, pri
žiūrinti ir mokanti bendrabučių vedėjus. į ben
drabuti buvo siunčiami net visai netinkami moky
tojai. Neigiamai taip pat atsiliepia j auklėjimų, kai 
bendrabučio vedėjai pritraukiami dėstyti pamo
kas. Taip jų darbo diena užsitęsia iki 12 - os valan
dų Sužliungi pedagogai, kaip seniau kun, Šulcas, 
o dabar Saulaityte ir Stankus, negali reikiamai 
koncentruotis bendrabučio pareigoms. Gal todėl 
auklėja visi mokytojai, visur ir visada. Bendrabu
čiui gi reikia ne tik gerų vedeįų, bet ir bent po 
vienų bendradarbį - padėjėjų, nes mokiniai yra 
įvairaus amžiaus visų kartu negalima užimti.

įdomu, j’og latvių gimnazija Vokietijoje skiria 
mokyklos direktoriaus pareigas nuo bendrabučio 
vadovybes Jie deda daugiau pastangų per ben
drabutį j mokinius veikti. Ir nors latvių yra kur 
kas mažiau Vokietijoje nei lietuvių, jų gimnazija 
turi ne tik daugiau mokinių, bet ir jų jaunimas 
pasižymi savo tautišku susipratimu. Tai yra tarp 
kitko ir geresnio auklėjimo išdava. Ir lietuvių gim
nazijoje bendrabutis turėtų būti visos institucijos 
širdimi.

Iš buvusių mokinių kritikos, neišskiriant ir 
mano septynių metų patyrimo, galima daryti išva
dų, jog mes esame nepatenkinti gimnazijos auklė-

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ PASTATAI
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jimu, nes jis rėmėsi mokytojų ir vadovybės autori
tetu. Mokiniai turėjo mažai teisių, bet daug jų lais
vę ir iniciatyvą varžančių įsakymų bei pareigų. 
Tik jialaipsniui ir po didesnių ginčų būdavo pri
leidžiami kitoms mokykloms jau seniai būdinga 
mokinių savivaldybė arba mokinių atstovų-daly
vavimas mokytojų posėdžiuose. Vietoje to dažnai 
girdėjome, joj* gimnazijoje turi būti tvarką, jog 
jaunuoliai bus mokyklai už griežtumą dekiu-gi vė
liau. Datigeli<f mokytojų nebuvo susipažinę su mo
dernia pedagogika ir jaunuolių psichologija. To
dėl vyravo autoritetinga, konservatyvi ir represy- 
vi laikysena mokinių atžvilgiu. Ši laikysena buvo 
ypač ryški pas mokytojus, savo išsilavinimą Įsigi
jusius Lietuvoje, nežiūrint, ar prieškarinėje, ar jau 
komunistinėje. (Tai nenuostabu, nes tapybinei mo
kyklai yra būdingas griežtas, autoritetingas to
nas.) Gimnaziją apleidę mokiniai pasijusdavo lyg 
laisvėn paleisti ir siedavo lietuvybę su konserva- 
tyvizmu, autoritetu bei prievarta. Tai pirmine prie
žastis, kodėl taip greitai 'langelis iš lietuviško gy
venimo pasitraukė.

Šiuo metu, bendrabučius perėmus Saūlaitytei 
ir Stankui, padėtis žymiai pagerėjo. Atrodo, jog 
net vadovybe vengia konfrontacijų su mokiniais. 
Ne todėl gal, kad ji būtų savo nuomonę pakeitus, 
bet kadangi vis daugiau tėvų atsisako tlėl įvairių 
priežasčių savo vaikus leisti į gimnaziją, ir kadan
gi vyksta tam tikras spaudimas gimnaziją refor
muoti net iš jaunimo tarpo. Gimnazijos struktūrą 
gi keisti gali tik gimnazijos kuratorija, kuri yra for
maliai aukščiausias gremijumas. Tačiau kol kurato- 
rijos pirmininkas yra gimnazijos direktorius, kas 
teisiškai neleistina, reformas pravesti bus sunku

Pagaliau galėtų bent dalinai mokiniai bendra
butyje patys sau tvarką nuspręsti. Pamokų ruošą 
vyresni mokiniai galėtų atlikti, kada jie nori Lai
kas mokytojų konferencijai atsisakyti aptarti mo
kinių elgesį bendrabutyje, jiems užtai net pažy
mius rašant. (Tokiu būdu laikysena bendrabutyje 
atsiliepia ir mokykloje). Būtų galima pabandyti 
vietoj klasių sistemos įvesti kursus, sudėjus dvi 
klases į vieną, nes klasės yra mažos, kartais net tik 
po du ar vieną mokinį. Už tai reikia stebėtis, kiek 
daug namų ruošos užduodama. Kaip tik tokiose 
mažose klasėse turėtų būti lengva įsisavinti me
džiagą su mažiau namų ruošos. Mokiniai gi išsėdi 
po šešias pamokas mokykloje ir po keturias valan
das prie pamokų ruošos. Tad jie dirba daugiau 
už suaugusius!

Jei dar prieš dešimt metų gimnazija del maž

možių mokinius išmesdavo (pvz., dėl rūkymo, už- 
ėjimo j mergaičių bendrabutį, mergaites dėl flirto 
ir 1.1.), tai jau kuris laikas priimami visi mokiniai, 
neatsižvelgiant j jų gabumus. Priimama vis dau
giau visiškai negabių, dalinai iš suirusių šeimų so
cialiniai sužalotų Blokinių. Gera mokykla gali ir 
šiuos mokinius integruoti, bet tada reikia jais ypač 
rūpintis. Bet su negabiais ir sunkiai auklėjamais 
mokiniais niekas nenori užsiimti. Po metų ar dvie
jų jie turi dėl blogų pažymių gimnaziją ajileisti. 
Tokia praktika yra aiškus nusikaltimas prieš šiuos 
vaikus ir jų tėvus.

Ypač šiais metais padaugėjo mokinių iš užjū
rio. Deja, beveik visi jie numatę likti tik metams 
pasigilinti lietuvių kalboje. Jie įneša šviežumo, bet 
kartu apsunkina susigyvenimą mokinių tarpe, nes 
jie jaučiasi svečiais.

Gimnazija nuo pat pradžių turėjo sunkumų 
rasti kvalifikuotų mokytojų. Ji buvo priversta vis 
daugiau priimti bebaigiančių studentų, kurie gali 
tik metams ar dviems paimti šias pareigas. Sis 
dažnas mokytojų keitimasis apsunkina mokslą. 
Nors jau nemaža buvusių abiturientų pasirinko 
mokytojo profesiją, tik vienas buvo ilgesniam lai
kui grįžęs į Vasario 16 g - ją. Bet šiuo metu jau ne 
visi mokytojai randa darbo vokiečių mokyklose. 
Čia matosi galimybe ilgainiui rasti savų, jaunų mo
kytojų.

Mokslo lygis žemesnese klasėse del negabių 
mokinių ir mažiau kvalifikuotų mokytojų yra ga
na žemas. Už tai per paskutinius tris metus prieš 
abitūrą mokiniai turi labai stipriai pasistengti, kad 
užbaigtų bent vidutiniais pažymiais. Gi su tokiu 
pažymių vidurkiu yra sunku patekti j perpildytus 
universitetus. Dėl šios priežasties penki abiturien
tai pradėjo savo studijas Vilniuje.

Vasario 16 gimnazijos padėtis yra nepavydė
tina. Nors pačią mokyklą finansiniai remia vokie
čių vyriausybe, mokytojų algos yra žemesnes nei 
jų kolegų vokiškose mokyklose. Baldams, knygoms 
ir mokslo reikmenims trūksta pinigo. Ir visą laiką 
gresia pavojus, kad vokiečių vyriausybe gali su
stabdyti paramą. Si kasdienine kova bei ateities 
neaiškumas atsiliepia į mokytojų mentalitetą. Ne 
paslaptis, jog lietuviai mokytojai nekaip sugyve
na. intrygos priklauso kasdienybei. Iš tikrųjų šią 
gimnaziją gali išgelbėti tik pedagogai ir mokyto
jai, kurie ateina čia iš pašaukimo bei idealizmo. 
Šiuo metu gimnazijoje jų randasi trys. Bet reiktų 
mažiausia dar kita tiek. Jei gimnazijos kuratorija 
įstengtų pritraukti tokius pedagogus bei organi
zatorius kaip, pvz., kunigus Saulaitį ir Suką, ne
abejoju, kad daugelis tėvų apsispręstų vėl savo 
vaikus į šią gimnaziją siųsti.

Artūras Hermann

197). x.e

slrenka visokius kitokius 
studijų objektus,kaip huma
nitariniai mokslal.kalkurlas 
verslo disciplinas, amatus , 
tėvų sudaryta "viešoji opini 
ja" bevelk su gailesčiu,kai 
kada Ir pašalpa, žvelgia į to
kius individus ar net Ir jų 
tėvus. /"Dangau, Iš k a tokius 
mokslus baigęs, valgys duo
ną ar šeimą Išlaikys?.../. 
Kartkartėmis, tiesa, girdime 
apie Iškylančius konfliktus 
šeimose tarp tėvų, jų šaunių 
patarimų Ir valkų,norinčių 
sau ateitį tvarkyti daugiau 
pašaukimo Ir pomėgio balso 
klausantis, negu "riebios Ir 
užtikrintos" ateities, įkyriai 
tėvukų peršamos. Dažnokai 
su jaunuolių nuomone Ir jų 
ateities keltais nenorima 
skaitytis, vien tik galvojant 
apie laukiantį materialinį 
saugumą Ir, tariamai, lengvą 
gyvenimą.

Tenka vis dėlto sutikti,kad 
baigę taip vadinamus,prak
tiškuosius mokslus, neturi 
jokio vargo įsidarbinti , Ir 
neretai Išgirsti apie kitų 
mokslo sričių diplomantus , 
turinčius nemažų sunkumų 
pastovaus darbo užtikri
nimui.

Šitaip į tą reikalą žvel
giant, kurion pusėn svyra 
laimėjimo argumentai .ne
sunku pasakyti. Ryškėja Ir 
senokas lietuviškojo sod - 
žlaus posakis apie žuvį, nėr 
rlančlą kuo giliau, Ir žmogų 
-kuo geriau. Iše Iv Iškasto 
realistiškasis praktiškumas 
tai tik patvirtina. Išvados 
prteš savo norą...
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"Nepriklausoma Lietuva" 
jau kelis kartus spausdina 
Antano Jonaičio rašinius apie 
medų — Jo gydomąsias ypa
tybę ir bitininkystę. Skaitaji 
ir renku šluos tęsinius su į- 
domumtt.

A. Jonaitį reikia sveikinti 
už išsamiai paruoštus dar
bus ir skatinti šią temą iš
baigti knygos pavidalu. i

Jus gerbiąs,
Liūtas Grinius
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

Kaip neseniai buvo rašyta, 
dali.A.ir A.Tamošaičių Ini
ciatyva įsteigtas Lietuvių 
Tautodailės Institutas. Vi
suotinas nartų sustrlnklmas 
įvyko š.m. rugsėjo 30 d., 
Tamošalčluų sodyboje. Na
riai buvo atvykę Iš Ottawos , 
Montreallo, Toronto Ir net Iš 
Amerikos.

Atidarymo trumpą žodį 
tarė dali.Antanas Tamošai
tis, pasidžiaugdamas, kad 
jaunimas vis daugiau parodo 
dėmesio lietuvių liaudies 
kūrybai. Šis susirinkimas , 
peržiūrėdamas ir patvirtin
damas statutą .oficialiai įtei
sina Instituto egzistenciją.

Sus trinkimui pakviesta 
pirmininkavo p. Adomavičie
nė, sekretoriavo p.Balsienė.

Knygos prenumerata-$25,
Iki dabar raštu pageldavl- o garbės prenumerata $100 , 

mą būti Instituto nariais pa- Ir daugiau. Garbės prenu- 
relškė 47 asmenys.

Apie Statuto priėmimą re
feravo p. Balsys Ir tels.Ma- 
tulaltls. Statutas buvo Išsa
miai Išdiskutuotas, papildy
tas Ir nubalsuotas priimti.

Išrinkta Taryba Ir Valdy
ba. Belieka palinkėti daug 
geros sėkmės šiam puikiam 
ir vitališkai reikalingam 
darbui.

Vienas Iš pirmųjų Institu
to užsimojimų yra išleisti 
A. A. Tamošaičių paruoštą 
spaudai knygą LITHUANIAN 
NATIONAL COSTUME, ang
lų kalba. Š[ specialistų pa - 
ruošta Ir puikiomis Ulustra- 

cljomls papuošta knyga įdo
mi netik mums Ir mūsų jau
nimui, bet taip pat bibliote
koms, universitetams Ir kl - 
tokioms kultūrinėms Institu
cijoms.

Šios knygos Išleidimo lė
šoms sutelkti yra sudarytas 
komitetas Iš LTI-to keturių 
narių: Irenos Metklejohn- 
plrm-kės, Felicijos Urbo
nienės- ižd-kės Marijos 
Vasiliauskienės - prenum. 
kartotekos vedėjos Ir Biru
tės Mažeikienės-sekretorės.

lietuviu čtataURų, ^Religinės šalpos SRėmėjų Sąjunga 
•telkia lėšas persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 

remti ir leidžia
"LKB KRONIKOS” knygas.

Jau išleista J tomai Kronikų lietuvių kalba, o 1978 
m. bus išleistas ketvirtas tomas.

Lojolos Universiteto vardu šiemet išleidžiamas 
"LKB Kronikos" pirmas tomas ispanų ir pirmas tomas anglų 
kalbomis, kurie bus plačiai paskleisti tų kalbų kraštuose. 
1978 m. bus leidžiama antras ir trečias tomai.

Jų išleidimui reikalinga didelių piniginių išteklių.
Mieli lietuviai! Skaitykime ’’LKB Kronikos” knygas

meratorlal Ir aukotojai bus 
įrašyti knygoje.

Visi raginami Iki šių metų 
pabaigos prie šio vajaus 
prisidėti.Atsiskaityti su kar
totekos vedėja M.Vaslllaus - 
klene, 51 Smithfield Drive , 
Toronto, Ont. M8Y 3M1. Če - 
klus rašyti Lithuanian Cos - 
ttonal Costume vardu.

ir savo aukomis remkime Jų išleidimą. Atlikime savo pareigą < 
persekiojamai Bažnyčiai ir pavergtai Tautai.

Aukotojams išduodami kvitai ir Jų aukos atleidžia
mos nuo .federalinių mokesčių. Aukojusiųjų ne mažiau kaip 
loo dol. pavardės bus įrašomos leidžiamose knygose.

Aukas siųsti: L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų 
Sąjunga, 8825 So. Talman Ave., Chicago, Ill. 6o629» USAį
Kur veikia šios orgąnizacijos skyriai, aukas galima 
įteikti Jų valdyboms.

!

LKRŠ Rėmėjų Sąjungos 
Valdyba.

Susirinkimas praėjo pui
kioje , darbingoje nuotaikoje, 
Ir vist apgailestavo,kad rei
kėjo skubėti į namus, nes lie
tus Ir vėjas negailestingai 
siautėjo Iš-visų pusių, dal. .f S

. - kai du stos - Visados
DAUGIAU PADARYS • ♦ *

Siunčiu "LKB Kronikos" knygoms leisti........
Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti

Vardas pavardė................... .
Adresas..... ..........i....................

ir
Iš; LKB KRONIKOS nr. 27

TIKINČIU] II MOKINIU T AR DYK'AI

Sekančią pamoką toje pačioje klasėje auklėtoja Palio
nienė vėl liepė einantiems į bažnyčią mokiniams atsis - 
toti, o prisipažinusius susižymėjo ir dar tardė , kurie mo
kiniai ruošiasi pirmąja! Komaij jai kas juos mokinąs ti-, 
kėjimo ir kur jie mokosi.

Ha klasės mokytoja Šidlauskaitė liepė pakelti į bažnyčią 
einantiems mokiniams rankas. Iš 30 mokinių pakėlė 21 mo
kinys.

Vasario 18 Ve klasės auklėtoja liepė bažnyčią lankan
tiems mokiniams atsistoti, Pakilo beveik visi mokiniai. 
Auklėtoja sudarė jų sąrašą.

Vasario 16 VIII klasės auklėtojas Babinskas klasėje po 
vieną mokinį tardė , ar einą į bažnyčią ,ar nepataranauja

Mišioms kaip dažnai eina ir pan.
Vasario 15 VIa klasės auklėtoja Kazlauskienė davė mo

kiniams užpildyti anketas su tokiais klausimais: ar ei
ni į bažnyčią? Ar.tiki į Dievą? Ar pats einiyar tėvai ver
čia? Po to auklėtoja liepė atsistoti einantiems į bažnytinį 
chorą.

, ...Kovo. 1 mane škvietė rajono pavaduotojas J< Urbonai 
pusvalandį piktai barė, kad aš pamokslo metu apšmeliiu jį 
ir mokyklos direktorių. Keturius kartus prašiau, kaa 
pasakytų pavyzdį, kaip aš jį apšmeižęs, tačiau jis pavyzd

 

žio nepasakė, o tiktai kartojo: kam reikės pasakysiu, fyip 
jaustis kunigui, kai ant jo rėkia ir nepasako konkreči^ijuo 
jis nusikaltęs ? Kai aš paprašiau paaiškinti, kokį nusika' 
mą padaręs j pavaduotojas tepasakė , kad aš suprantąs da 
giau negu reikia.

jis

Atėję pas mane tikintieji tėvai skudėsi ir klausė, ką da
ryti ? Gal rašyti skundą, gal patiems kur o: nors važiuoti 
ir ieškoti teisybės? Ramlhau žmones ir jiems aiškinau , 
kad tarybiniai įstatymai niekam nedraudžia tikėti Dievą ir 
neduoda teisės surašinėti tikinčiuosius mokinius, kaip yra 
surašinėjami kolūkio farmoje paršai. Tėvai skundėsi, kad 
jų tikinčius vaikus mokykloje verčia piešti ateistines kari
katūras. . Pavyzdžiui piešimo mokytoja Galvadiškytė lie
pianti rašyti ateistinius Rašinėlius ir deklamuoti ateistinius paktą dėl pilietinių teisių. I
eilėraščius. Kas bus iš mūsų vaikų dejavo tėvai, kad juos ,,. (ištraukos iš kun. A. Tamkevičiaus, Kybartų klebono a * 
moko taip veidmainiauti ir elgtis prieš savo sąžinę?

Vis dėl to nenormalu, kad savivaliaujama, kad t. tikinti 
negali pasinaudoti jiems Konstitucijos garantuotomis teii 
mis, ir labai norėtųsi, kad kybartiečial konkrečiai pajustii 
jog tarybinė vyriausybė,tikrai pasirašė Helsinkio Baigiau- 
jį Aktą, Visuotinę Žmogaus Teisių deklaraciją, Konvenci 
dėl kovos su diskriminacija švietimo srityje Ir Tarptautii

kinimosi)

PAŽINKIME PRAEITĮ I

JUOZAS

(tęsinys)

Frontas, priėjęs mūši} rajonę gamtinę kliūtį —Nemu
ną, klek stabilizavosi. Apskritai.bolševikai stūmėsi pir
myn gana skubiai. Voklečal pralaimėję keletą katilinių 
mūšių p’Te Minsko, dabar stokojo rezervų - užkišti pa - 
darytoms spragoms. Ir mūsų ruože- Prienai - Kruonls- 
Pakuonls - Kaunas - vokiečių pajėgos buvo labai skystos: 
viena kita priešlėktuvinė baterija, klek tankų Ir vienur ki
tur Išdėstyti kulkosvaidžių lizdai. Po keleto dienų "triūso 
bolševikai pastatė tiltą ties Rumšiškėm. Spėjo persikel
ti Ir pirmieji bolševikų pėstininkų bei tankų daliniai. Vo
kiečiai tiltą numušė. Su persikėlusiais daliniais užvirė 
sunki kova. Bolševikų tankus vokiečių tigrai bematant su
dorojo. Raudonarmiečiai pėstininkai rodė nepaprastą 
drąsą. Su paruoštomis mesti granatomis keliolika ar ke- 
Hasešlmt karių puldavo tankus, griausmingai šaukdami: 
"Vpertod, urra"/pirmyn,ura/.

Raudonarmiečiams pavyko užimti Pociūnų aerodro
mą. Vienas rusų dalinys pasiekė net Bačkininkų šilą.Čia 
juos vokiečiai apsupo Ir sunaikino liepsnosvaidžių ugnį - 
ml. Taip tie bolševikų dalintai, persikėlę pirmuoju tiltu, 
buvo sultkvlduotl. Į dešinį Nemuno krantą bolševikai pri
traukė katlušų /patranki}/ Ir intensyvia ugnimi į privertė 
vokiečius Iš artimų prie Nemuno pozicijų pasitraukti. Buvo 
jaučiama, kad vokiečiai jau ruošiasi palikti šias pozici
jas. Šį kaętą jų savivaliavimai buvo be ribų. Be jokio rei

kalo ar įtarimo, šūviais Iš tankų padeginėjo paliktas tuš - 
člas gyventojų sodybas, tankais laužė tvoras, medžius , 
naikino sodus, Išvartydaml vaismedžius,krūmus,avilius. 
Tai nieko bendro neturėjo su garbingo kario uždaviniais , 
bet buvo panašu į kažkokį balsų keršto siautėjimą.

Ko nespėjo atimti per trejus okupaėljos metus, da - 
bar skubėjo sunaikinti vietoje, nes jau nebeturėjo jėgų , 
prisigrobę, Išsivežti. Pilni laukai mėtėsi kiaulių.kurias 
t p si.

Išskerdė vokiečiai. Kažkokiais sumetimais jie dabar 
maistui ėmė tik kumpius. Kitą mėsą, nors gerokai jau 
smirdančią, paliko sudoroti rusų daliniams.

Liepos 24 dieną bolševikams vėl pavyko pastatyti pan 
toninis tiltas per Nemuną. Šį kartą jį pastatė keliasde
šimt centimetrų po vandeniu, kad priešo aviacija nepas
tebėtų. Liepos 25 dieną bolševikai juu buvo pasiruošę vėl 
keltis per Nemuną. 
• • •

Po gerolkos kautynių valandos vokiečiai pradėjo trauk
tis. Juos toliau persekiojo rusai Iš oro. Bolševikai ma - 
sėmls pradėjo keltis per Nemuną - vieni tiltu,kiti valtį - 
mis, kiti parastu rąstgalius apsikabinę. Iš skubotumo, ne 
vienas nuskendo į dugną, net neapšaudomas. Pirmose li
nijose visi buvo pusgirčiai,apdriskę, neslprausę, ap
ginkluoti tfek vokiškais, tiek rusiškais ginklais. Neturėjo 
jokių virtuvių, maitindamiesi vokiečių paliktu maistu.Šio
se gretose buvo ir moterų, kurios neatrodė turinčios nors 
kokių palikusių moteriškų žymių: lygiai keikėsi, lygiai vo- 
gėjyglal nepripažino jokio drovumo,kaip Ir visi raudon
armiečiai. Tačiau visi atrodė nepaprastai entuziastiški, 
apsvaigę paskutiniais laimėjimais.

Pradėjom slapstytis
Mudu su Juozu nusprendėm neslmalšytl Ugal po savo 

tėviškės apylinkes, nes areštai Ir provincijoje kaskart 
dažnėjo. Juozas numatė sau pavojų,kaip buvęs studentų 
atstovybės narys, aš- kaip buvęs 1941 metų sovietų politi
nis kalinys. Su vietiniais gyventojais sutarėm puikiai. Iš 
jų bet kokių įskundimų nesitik ėjom. Net Ir su tais, ku
riems dabar atsivėrė durys į valdžią, neturėjom jokių pik
tų nesusipratimų. Bet atsarga gėdos nedaro, sako patar
lė. Mes ja Ir vadovavomės. Abu persikėlėm gyventi pas

bičiulį Lupaltį. Cla įsitaisėm gerą slėptuvę, kad pavojau 
metu turėtumėm kur užlįsti. Nuobodžiauti čia < netek. 
Praūžiant! karo audra nušlavė jo visus trobesius. Art! 
mlauslams kaumynams mus pristatydavo, kaip paprastus 
darbininkus. Per dienas rausėmės po sudegusių pastat 
pelenus, šalindami suskilusių čerpių gružą, rinkdami l 
pelenų dar vartotinas apkaustų dalis Ir, galutinai nuva 
trobavletes, paruošėm jas naujai statybai. Naudodamle 
si proga, "skolinomės", niekam nežinant, Iš miško sta 
tyblnę medžiagą. Mūsų Intensyvų darbą nuolat trukdė va 
kų Ir moterų įspėjimai:

- Vyrai, ateina rusai, slėpkitės I
Per keletą sekundžių jau tupėdavom savo skylėj Ir 

laukdavom,kol praeis pavojus. Jo atšaukti labiausiai ski 
bėdavo mažasis ketvertų metų Lupaltukas:

- Vyručiai, lįskit lauk, rusklal jau priėdę Ir Išėjo, 
buvo dažniausias jo, linksmai betrypiančio apie angą, pi- 
nešimas. Klek tik įstengdamas, jis mums padėdavo Iš 
lįsti, o po to pats šmurkštelėdavo į mūsų slėptuvę Ir, iš 
lindęs, girdavosi:

-Matot, vyrai, kaip aš greit lendu. Kai užaugsiu, ii 
tikrai rusai manęs nepagaus. Tik nežinau, ar kas man tį 
greit praneš,kad rusklal jau Išėjo,prlputę. Mama jau Is 
pasenus- negreita. O ten taip šUta, gali uždusti, - šve - 
luodamas Vytukas džiaugdavosi savo ateities "laime".

Mūsų gyvenimas pas Lupaltį truko apie dvi savaltJ. 
Po to mus aplankė Andrius Ir pranešė,kad riektą skubu 
į Kauną, nes atsikuria universitetas, Ir jo vadovybė sk- 
blal kviečia stoti į darbą tiek profesorius,tiek paskutltų 
kursų studentus. Visiems kviečiamiems žada išrūpintą, 
kad būtų atleisti nuo mobilizacijos. Apsisprendėm, ki 
nedera šios progos praleisti, novf universiteto slets 
mus baugino.

Kartu su Andrium par vykom į tėviškę. Čia Juozo 
laukiantį radom Vosylių,kuris buvo atvykęs padėkoti, 
buvo Išsaugota jo gyvybė.

■ ■ Y-;.- ; ; /’■

Vosyliaus įspėjimas
1943 metų vasarą Juozas riekė pagiry ražienai /»a4 

 

vakartop iš miško Išlindo kažkokia žmogysta,priėji,/u - 
slškal pasveikino: Bogna pomošč/padėk Dieve/ir sulosi 

 

ant arimo'. Prisipažino, kad jis esąs rusas, Vosyliumi /be
laisvis, bėgąs Iš Rytprūsių.Turėjo tik devyniolika in tų

(bus dąugiau)
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Montrealio jaunimo 
ekskursija ( 
Lietuvą J

K.ReK/1 
VE/DRoDŽ/A/

Keisti žmonės

— Žmonės yrą tikrai keisti sutvėrimai-, 
— tarė vienas vyras kitam.

— Kodėl tu taip manai?
— Tik įsivaizduok: Smitas per penke

rius metus nė karto nepabučiavo savo žmo 
nos. bet nušovė kitą vyrą už tai, kad tas 
pabučiavo jo žmoną.

Rašo Liudas Stankevičius bus’ ° mes valgydami pyra- 
(Tasa iš praeito numerio) galčlus Ir užgerdami kavą, 
Liepos 1O d. mūsų jautiuo- sėdėjome prie atskirų sta

liai Išvažiavo į Elektrėnus liukų Ir klausėmės.
lošti krepšinį prieš Vilniaus Liepos 12 d. po pusryčių 
Sporto Mokyklos mokinius. ėjom į T ėvlškės draugiją, 
/Krepšinio rungtynės nebuvo kur buvo mums paruoštas 
numatytos mūsų programoje, atsisveikinimas. Draugijos 
bet pagal mūsų berniukų pa - pirmininkas Petronis klek- 
geįdavimus, jiems buvo duota vieno Iš mūsų paklausė apie 
proga pažaisti/. Gaila, kad kelionės įspūdžius Ir prašė 
po vakarykščio bailaus, nu- pasakyti,kas labiausiai patE- 
vargę Ir ne Išsimiegoję, mū- ko , ar kas nepatiko. Tada 
slšklal buvo neformoje . kiekvieną apdovanojo lletu- 
Pradžloje,po penkių minučių vlšku suvenyru.Mūsų ; grupė 
žaidimo, mon treallečlal va- visi choru garsiai užtraukė 
dovavo, įmesdami 14 taškų, o "Ačiū, ačiū, ačiū”. Išeinant, 
Vilniaus moksleiviai 13.De - prie durų, ant stalo gulėjo 
ja, rungtynės užsibaigė 72- lietuviškos plokštelės, skat- 
38 rezultatu, Vilniaus moks- drės, knygos,atvirukai Ir t.
lelvlų naudai. t. Visa tai buvo skirta mums.

Liepos 11 d. Iš ryto ėjometį Kas ką norėjo, galėjo pasl- 
Restoravlmo Institutą, kur Imti.
mums labai nuoširdžiai alš- Po pietų buvo liūdniau - 
kino apie restoravlmo dar- slas momentas,kada pradėjo

rinktis visų giminės Ir pa
žįstami atsisveikinimui. Ant 
kiekvieno viešbučio aukšto 
galėjai matyti žmonių, atva
žiavusių Iš įvairių Lietuvos 
kampelių pasidžiaugti kartu 
su mumis Ir pabūti paskuti
nes valandas.

Vakarienės metu mūsųkl- 
tas vadovas V.Kuolelis at
nešė prie stalo didžiulę dė
žę, kurioje buvo pilna lietu - 
vlškų saldainių, kad turėtu - 
me ką užkąsti rytdienos ke
lionėj.

Liepos 13 d. kėlėmės 5 v. 
ryto Ir 6 vai. jau laukė auto
busas Ir M.,Ravlnsklenė su 
jauna Inturlsto vadove Jone , 
kuri turėjo mus lydėti Iki 
Maskvos Ir ten būti, kol mes 
įsėslme į lėktuvą.

Pasirodo, į aerodromą 
mes vėlavom,kad net Ir lėk
tuvas turėjo laukti, o mūsų

bagažų jau nesuspėjo pak
rauti. Tad mūsų vadovė liko 
su jais, Ir turėjo skristi se
kančiu lėktuvu, su kuriuo at
vežė mūsų lagam.nus.

Atskridę į Vnukovo aerod
romą, sėdom į mums skirtą 
autobusą Ir važiavom į did
žiausią Maskvos ’j viešbutį 
Rostja.ČIa mus pasitiko ru
saitė Inturlsto vadovė Ir sa
kė, kai tik gausime savo 
kambarius, pavalgę pusry
čius, važiuosime apžiūrėti 
miesto. Taigi, sutartą va - 
landą vist jau sėdėjome au
tobuse.

Apžiūrėję miesto įdomy
bes, sėdėjome viešbučio val
gykloje prie stalo, valgyda - 
ml pietus. Čia Ir nepastebė
jau, kai atsirado mūsų gra
žioji Jonė. Tada rusaitė pa
gydė mūsų grupę, sakydama,

Žmogus, kuris neliki kilų protu, ir pats 
jo neturi.

Galima būti gudresniu už tą ar kitą, bet 
negalima būti gudresniu už visus.

Yra kvailysčių, kurios limpa kaip užkre
čiamos ligos.

kad buvom labai pavyzdingi. 
Po to buvo laisvas laikas.

Kai susirinkom vakar fe - 
nei- berniukai staiga atsine
šė šampano bonką Ir Danie
liui atidarant vieną,kamštis 
šovė į lubas. Vist žiūrėjom 
į viršų Ir laukėm, kada 
kamštis grįš atgal. Bet jis 
negrįžo, pasiliko Roslja 
viešbučio lubose. Jaunimas 
pasiūlė Išgerti už tą,kuris 
padarė,kad kelionė tapo re
alybė. Man tat buvo didelė 
staigmena, aš atsistojęs ke
liais žodžiais padėkojau.

Liepos 14 d. atsikėlėm 
anksti Ir 6:30 Išvažiavom 
į aerodromą su lietuvaite 
palydove, kuri turėjo visų 
mūsų pasus Ir bUletus.Pa
galvojau, gerai, kad mums 
davė palydovę. Jeigu ką

muitininkas atimtų, tai ga
lėtume duoti jai, kad jinai 
parvežtų į Lietuvą. Vėl lai
mingai pavyko pereiti per 
muitinę Ir skubėjome prie 
bagažo svėrlmo. Šį kartą 
vėl turėjome pilnus čemoda
nus Ir priedo įvairius pake- ’ 
tėllus, kurie viršijo mūsų 
nustatytą svorį. Bet Ir i čia 
viskas laimingai praėjo. At
sisveikinome su mūsų vado
ve Jone, padėkojom jai už 
viską Ir skubėjome į lėktuvą, 
nešdami, kas raguolį, kas 
medžio Išdirbinių, kas lietu
viško medaus Ir 1.1.

Lėktuvas, klek įs įbėgėjęs , 
smarkiai suūžė Ir stalgiai 
pradėjo kilti.Tuomet kažkas 
Iš mūsų grupės pasakė: 
"Montreal yje jau niekas mū
sų nepasitiks su gėlėmis".

Montrealieėiu krepšininku “T auras" grupė s vyrai sulose su Vilniaus Sporto Mokyklos mokiniais ir ekskursantu dalis su vadovais L. įr V. Stankevičiais Vilniaus radiofone. D e šinė j e Henrikas Paulauskas

Tylioji revoliucija
(Europos Lietuvis')

Iki šiol daug yra kalbama apie anoje 
geležinės uždangos pusėje , esančią tylos 
Bažnyčią, kuri ypačiai gerai žinoma kata
likiškuose kraštuose (Vengrijoje, Lenki
joje, Lietuvoje). Tačiau paskutiniuoju 
metu vis dažniau ir atviriau pradedama 
kalbėti bei rašyti apie tyliąją revoliuciją. 
Net toks gerai žinomas londoniškis dien
raštis „The Times“ 'išspausdino apie tai 
savo politinio bendradarbio B. Levino ei
lę ■ straipsnių, kuriuose sugestijonuojama, 
kad tokios revoliucijos laikas esąs nebe 
už. kalnų.

Sovietologijos ekspertai ir įvairių pa
žiūrų disidentai sutartinai teigia, jog pats 
mažiausias skaičius tikrų marksistų esąs 
Sovietų Sąjungoje, kur po Spalio revoliu
cijos (1917 m.) marksizmo vietą užėmė 
oportunistinis bolševizmas, nevengęs per 
ilgą metų eilę savąją sistemą vadinti pro
letariato diktatūra. Tatai patvirtina 'ir di

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

naikinti tave pat/, tavo ir tavo artimųjų 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuonion A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
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- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S.631- 6834, Henrikui N. 277-7868.______________________
1977. X. 6

sidentai iš Lietuvos, kalbėję Studijų Sa
vaitėje ir įvairiomis kitomis progomis. 
Sakoma, kad pats Marksas, pamatęs, kaip 
■iškraipomos jo idėjos, kartą pasisakė esąs 
labai laimingas, kad nėra marksistas...

Jeigu Kinijos valdovai dar vis tebepa
laiko masėse tikėjimą, kad reikia ir gali
ma gyventi pagal vadų skelbiamas idėjas, 
tai Sovietų Sąjungos, o ypač Rytų Euro
pos gyventojų dauguma to tikėjimo jau 
seniai nebeturi. Ii- ne tik eiliniai žmonės, 
kovoją visomis teisėtomis ir neteisėtomis 
priemonėmis dėl geresnio duonos kąsnio, 
bet ir jų vadai. Jie gerai žino, kad ne dėl 
Markso ar Lenino idėjų kepiama per vie
ni kitų galvas į viršūnes, o dėl paprasčiau
sio oportunizmo, dėl noro gerai gyventi, 
išlaikyti valdžios vadžias savo rankose, o 
vėliau jas perleist: savo vaikams. Auto
kratinis aristokratų luomas ten jau yra 
giliau įleidęs šaknis, negu tradiciškai 
buržuazinėje Anglijoje ar kapitalistinėje 
Amerikoje.

Sprendžiant t:k iš tos mažos saujelės 

pasišventusių disidentų, kurie nuolat per
sekiojami arba ištremiami, galima susi
daryti nuomonę, kad Sovietų S-gos gyven
tojai yra beveik angelai. Jie visi labai pa
tenkinti savo gyvenimu, ir tik bepročiai, 
anot KGB vado Andropovo, bando plauk
ti prieš srovę. Atrodo, kad jie nepapras
tai laimingi, būdami visiems laikams her
metiškai uždaryti intelektualiniame, mo
raliniame ir dvasiniame kalėjime, kad 
yra kas už juos galvoja ir sprendžia.

i-V
Tikrovė betgi esanti kitokia. Arčiau pa- 

žįstantieji sovietinį gyvenimą teigia, kad 
pats lojaliausias partijos pareigūnas, uo
liausias visų susirinkimų lankytojas, pa
klusniausias valdžios įsakymų 'vykdyto
jas savo sielos gelmėi'e netiki į oficialiąją 
propagandą, neskaito partinės spaudos ir 

ttylėdamas laukia permainų. Iš jo sielos 
jau seniai yra išgaravusios partijos vįdų 
skelibamosios Markso ir Lenino iškraipy
tos idėjos, o į likusią tuštumą visokiais 
keliais skverbiasi demokratinė kontra
banda. Taip nejučiom bręsta tylioji revo- 
liucija, kuri turės įvykti iš vidaus, be žu-

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINE STATYBA,

darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
• Enginering & designing patarnavimas.
o IN -GROUND. Swimming Fool s t at y b a( 10 y e a r guaranty).
 TEL (6 13) 22S- 400 1 

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COM PAN Y 
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
63 6 EAST BROADWAY • SO U T H « OS T O N , MASS. 02 127

dynių ir kraujo praliejimo. Šią revoliu
ciją iššaukė ir įvykdys pats gyvenimas.

Spalio revoliucijos metu, per Stalino 
valymus, per Ukrainos badmetį ir per ant
rąjį pasaulinį karą pakankamai daug iš
lieta Sovietų S-go'je kraujo ir nukankinta 
žmonių, kad vė kas nors pradėtų galvoti 
apie naujas žudynes. Naujoji revoliucija 
bręsta žmonių širdyse ir protuose, ji ateis 
per jaunesniąją kartą, kuri nori geresnio 
gyvenimo, negu jų tėvai turėjo. Visa tai 
mato nusenę Kremliaus vadai, jie jaučia, 
kad „pavasaris eina Karpatų kalnais“, bet 
užmerkia akis, bijodami jį pasitikti.

Žinoma, tylioji revoliucija galėtų būti 
kuriam laikui prislopinta, atgaivinant Sta
lino eros persekiojimus, arba pradėjus 
karą su Vakarais ar Kinija. Tačiau abu 
šie keliai yra per daug pavojingi. Pavers
ti visą šalį ištisa koncentracijos stovykla 
šiandien būtų ne tik sunkiai įmanoma, bet 
ir pavojinga. Per toli nueita liberalėjimo 
keliu, kad vėl būtų galima grįžti į abso
liutinės baudžiavos gadynę. Karo žaidi

Šeštadieniais

Sekmadieniais

Adresas* 2646

9:30 - 10:00 vai.vak. y* 
AM -1490,iš WOPA stot. J 
8:00 - 10:00 vai.vak. -s.
FM - 106.3 iš WLNR stot.įįL 
9:30 - 10:00 vai. ryto
AM - 1230 , iš WJOB stot.^? 
West 71-st St.

LIETUVOS AIDU"
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ 

■| Veikia savaitgaliais: 
SI* Penktadieniais

Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

RAD 10 14 10 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTR’ADIENį NUO 11,30 iki 12 vai nakties. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevifius, 1053 Albanai Cr.. D-uvernay, P.O. TEL. 669-**83<

mas dar pavojingesnis. Lengva būtų pa
leisti velnius iš maišo, bet sunku juos at-- 
gal suvaryti.

Daugelis ženklų rodo, kad toji tylioji re
voliucija pasieks Kremlių per vadinamuo
sius socialistinius kraštus ir per ta-s so
vietines respublikas, kurios yra buvusios 
laisvos ir nepriklausomos. Vengrija, Čeko
slovakija, Rytų Vokietija ir Lenkija jau 
yra nesėkmingai bandžiusios įgyvendinti 
„žmogiškojo veido“ komunizmą. Tačiau 
paskutinieji įvykiai rėdo, kad į tuos kraš
tus pasiųstos naujos Raud. armijos divi
zijos neužgniaužė tyliosios revoliucijos ki
limo, o gal tik pagreitino. Sovietų vadai 
buvo priversti atsisakyti internacionali
nio komunizmo, kurio šviesybės ir galios 
šaltinis būtų Maskva. Satelitinių valsty
bių vadai, remiami Vak. Europos komu
nistų partijų, vis aiškiau leidžia suprasti, 
kad jie geriau žino savo kraštų reikalūs 
ir gyventojų valią, negu Kremliuje sėdin
tieji PoBitbiuro senukai. Jie taip pat -ge
rai žino, kad Maskva gali jiems pasiūlyti

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

 “TALKA”
830 Main Street East, telefonas (416) 544 *7125

L8M 1L6 
MOKAME UŽ:

Taupyk i r skolinkis

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- i 
niois nuo 10 iki 5 vai , penktadieniais nuo 
JO iki 7 vaišeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas. i 
Kapitalas ----- virf $9,000.000

MALONUS TAUTIEČIAI !

KLB Šalpos Fondo Ko
mitetas spalio mėnesį pas
kelbė Šalpos Mėnesiu. Tad 
Hamiltono Šalpos Fondo sky
rius yra pasiryžęs su talki
ninkų pagalba aplankyti vi
sus tautiečius, gyvenančius 
Hamiltone ir jo apylinkėse.

Būk tte dosnūs, mal onū s 
taut Iečiai, ir ne ats is akykite 
paaukoti vieną kitą dolerį 
šalpos reikalams. Juk esą - 
me gana pajėgūs, tad galime 
atliekamą dolerį paskirti 
Lenkijos lietuviams siunti
nių persiuntimui. Paramos 
laukia Vasario 16 Gimnazija 
ir kitų kraštų lietuviai.

Komitetas gauna daugybę 
padėkos Ir prašymo laiškų. 
Vargas Ir sunkus gyvenimas 
verčia juos prašyti dėvėtų 
drabužių. Mes, gyvendami 
Kanadoje, gerose gyvenimo 
sąlygose, turime padėti sa
vo tautiečiams. Tik parody
kime artimo meilę, gerą lie
tuvišką širdį. Gal mes, ge
rai gyvendami, pamirštame 
tuos, kur lems yra reikalinga 
parama. Todėl, kai į jūsų 
duris ir širdį pasibels Šal
pos Fondo aukų rlnkėjal-ne - 
atsisakykite paaukoti šiam 
kilniam darbui.

KLB Šalpos Fondo Hamil
tono skyrius ruošia vajaus 
užbaigimo proga lapkričio 5' 
d. didžiulį bailų Jaunimo 
Centre. Šio baliaus meninę 
dalį Išpildys Cleveland’o

Solistė Gina Čapkauskiene dalyvaus N C vakaro programoje, eseniai 
solistė davė religinį koncertą Cape Code bažnyčioje, o prieš tai. per 
Šarūno Norvaišos su Asta Danisyte sutuoktuves, giedojo bažnyčioje. 
Sekančioje savaitėje su sol. ji. Strimaičiu duos koncertą Bostone.

6psl.

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

Pens! in F ondas- - < « • ’ 816 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolos 1 1 % 

nekiln. turto pask. . 93/^ %

studenčliį choras Nerija.Šis 
vienetas pirmą kartą at
vyksta į Hamiltoną. Visi 
esate Iš anksto kviečiami 
lapkričio 5 dienos vakarą 
skirti šiam Cleveland’o stu
denčių chorui Nerija.

Baliaus metu įvyks tradi
cinis lietuvių abiturientų 
pristatymas lietuviškai vi
suomenei, įteikiant jiems 
prisiminimui po knygą. Visi 
abiturientai yra prašomi Iš 
anksto registruotis pas Šal
pos Fo'ndo pirm. J. Pleinį, 
tel:549-5372. Visas gauta - 
sis pelnas skirtams šalpos 
reikalams. KLB Hamiltono 
Šalpos Fondo skyrius jau 
šiais metais yra pasiuntęs 
Lenkijos lietuviams 156 
siuntinius-3120 svariį dėvė
ti! rūbų. Komitetas tik jūsų 
visų pagalba pajėgia tiek 
daug siuntinių Išsiųsti. To
dėl visi ruoškimės dalyvauti 
šiame KLBHamiltono Šalpos 
Fondo parengime.

Komitetas dar kartą prašo 
nuoširdžiai paremti jų darbą 
auka,kai rinkėjai atsilankys j 
jūsų namus.TH< visi bendrai 
dirbdami atsieksime gražių 
rezultatų. Komitetas Iš 
anksto dėkoja jums už aukas 
Ir paramą šalpos darbe.

KLB Šalpos Fondo 
Hamiltono Sk. Komitetas

Saulių kuopos veikla
DLK Algirdo šaulių kuopos 

prizinis šaudymas iš 22 ma-

A. Lukošius

Toronto

GINTARO KAMPELIS
Įeinant į Vytauto Didžiojo 

Menę sekmadienio Popiečių 
metu, tikriausiai kiekvienam 
krinta į akis spalvingas, Įdo
mus, visiems lengvai mato
mas, galima sakyti, tikras 
gintaro kampelis.

Tai įvairių lietuviškų Iš
dirbinių- staltiesių, lovatie
sių, tautinių juostų, lietuviš
kų plokštelių, įvairių ginta
rinių karolių, apyrankių bei 
kitokių sau Ir dovanoms tin
kamų reikmenų maža preky
binė kertelė.

Geriau pažiūrėjus, čia daug 
ko galima surasti Ir už pri
einamą kalną įsigyti.

Šis įdomus kamplels atsl - 
rado dar ne taip seniai, Ir 
galima sakyti nejučiomis vis 
plečiasi, suranda daugiau 
pritarimo Ir dėmesio mūsų 
pačių patogumui Ir labui, be
silankant šiuose visiems lie
tuviams priklausančiuose 
Namuose.

Svečiose šalyse skirtingas 
net Ir kasdieninio gyvenimo 
būdas, kitokį papročiai.Ma
žiau jausmo Ir širdies turi 
ir jų menas. Taigi tokie ar 
panašūs mūsų tautiškojo 
meno kampeliai atrodo Ir 
savi .Ir mums suprantami, 
mieli, visuomet prie širdies.

Visa tai vaizdžiai prime
na mums, kas esame, Iš kur 
atėjome, kur einame Ir kuo
mi sielojamės. Tuo pačiu 
jie mus be atodairos guod
žia Išeivijos kelionėje, stlp- 

žojo kalibro šautuvų bus spa
lio 15-16 d. d. Šaudymas pra
sidės 9 vai. ryto Hamiltono. 
Medžiotojų ir Žūklautojų klu
be "Giedraitis". Visi kuopos 
šauliai ir šaulės kviečiami 
dalyvauti. Šautuvų bus vieto
je taisyklės paaiškintos ir 
bus gaunami šoviniai ir tai
kiniai. Šaudymą praves kuo
pos sporto vadovas Ancetas 
Povilauskas su padėjėju An
tanu Jankausku.

Kariuomenės šventės mi-J 
nėjimas bus lapkričio 26 d. | 
Programoje numatyta KLB | 
Krašto valdybos pirm. J. R. ■ 
Simanavičiaus trumpa paskai
ta tautinių šokių grupės "Gy 
vataras" ir "Aukuro" akto 
riai. Šokiams gros Vaičiaus 
orkestras.

■ Minėjimo pelnas bus pa
skirtas lietuviškajai spaudai 
paremti. Tegul tą dieną pri
vačių parengimų nebūna ir 
visi atsilankykite į šį minė
jimą tad tuo pačiu pare rusi
te ir spaudą.

Kuopos Valdyba '

REMKIME
L I ET U VI Š K A

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS

SPAUDOS VAKARAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West, 

DIDŽIOJOJE SALĖJE.

Meninę progreuno atliks sol. GinaČapkauskienė 
‘ ir A.V. Choro vyrų oktetas,

akompanuos muzikė M. Roch, visi iš Montrealio.

VAKARO PRADŽIA 7 valandą ir po pusvalandžio .
- meninė programa. į

BILIETAI po $4.00; studentams ir pensininkams
- $3.00.

* Veiks baras ir Šilti valgiai LIETUVIŲ. VISUOMENĖ iŠ VISUR SU SVEČIAIS PRAŠOME ATSILANKYTI
* Geras šokių orkestras PAREMTI NL SAVAITRAŠTL

ir kiti įvairumai RENGĖJAI

rlna, gaivina,pa vargstantiem 
naujų jėgų ir įkvėpimo telkia.

Tai lyg ir mūsų per Ilgai 
užtrukusios kelionės tikrie
ji kelrodžiai, panašiai kaip 
Ir anie buvę mūsų sodybų, 
mūsų laukų Ir'mūsų žemės 
r ūp Įnt o j ėl la I į kopi yt ėl ės, nu o- 
latos saugoję mus Ir aną 
gimtąją šalį.

Pagarbiai tuomet žvilgte
rėdavome koplytėlės vidun , 
kur lietuvio žemdirbio ran
komis suku'-tas, Iš medžio 
Išdrožtas, nudailintas Ir nu
spalvintas, į laukų platybes 
žvelgdavo mūsų lietuviškųjų 
laukų, klonių Ir dangaus ge
rasis Dievas.

Lietuviškąją Kertelę glo
boja LN, o jai vadovauja ir 
ją tvarko dvi energingos 
šviesiaplaukės Lietuvos ša
lies dukros. Reikia tik ste
bėtis šių Namų tarnautojos 
Aldonos Dargytės-Blškevl- 
elenės patvarumu. JI pri
klauso visai eilei veiklos ra
telių, vadovauja Toronto lie
tuvių teatro grupei Aitvaras, 
pati viską ruošta, režisuoja , 
o neretai Ir vaidina, -o kurgi 
dar savi še linos reikalai... 
Antroji,torontiečlams taipo
gi gerai pažįstama, Pensi
ninkų Klubo v-bos narė, šių 
Namų Moterų Būrelio nepa
ilstama darbuotoja, Leokadi
ja Česeklenė.

Visi, kurie turi bet kokių 
lietuviškų Išdirbinių, gal būt 
atliekamų .kuriuos būtų gali
ma perleisti kitiems, atneša 
juos čia, užregistruoja, nus
tato jų vertę, Ir palieka 
šio kampelio tvarkytojams.

Sekmadienio Popietėmis 
čia būna viskas gražiai iš
dėstoma, sukablnėjama, na , 
Ir laukiama šio meno mėgė
jų, tikriau sakant,pirkėjų . 
Po to, vėl viskas rūpestingai 
į dėžes sudedama, -Ir Iki pa
simatymo sekantį sekmadienį

Visi šių popiečių lankytojai 
čia pat, Ir toliau gyvenantys t, 
reikia pasakyti-turi puikią 
progą šiais mūsų sielai Ir 
širdžiai brangiais išdirbi
niais pasigrožėti,bet reika
lui esant, juos savo malonu
mui arba dovanoms kitiems, 
be didesnio vargo įsigyti.

Norėdami čia ką nors įsi
gyti, arba Ir turintieji šiek 
tiek perdaug, užsukite sek- 
madlenlij Popietėmis susi
pažinti su šia kertele.

Kitomis dienomis šiuo 
reikalu kreipkitės į LN tel.: 
533-9030.

ICSSM LIETUVIU NAMAI
... ......... .......... 1 ....    i
Rugsėjo 25 d. sekmadienio

LN popietėje dalyvavo apie 

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

3’/4% ui 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų 

7ki% už spec, taupymo scjsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 17 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. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontar'io

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

$ M Automobiliųr * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel. B0.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO ONTARIO betkūr pasaulyje skambinti

200 lietuvių su svečiais. Sve- nybėse dalyvaus. Šiuo metu 
čių knygoje pasirašė: J. A. Ra-lietuvių komanda susldeda?iš 
manaus kai ir M. Gečiauskas v. Vaičaičio, C hr ui a vi Oi auš,S. 
iš Manchester, Conn. , L ir S* Navicko, dr. F. Demanuale ®'fr 
Tauteriai O. ir E. Sakalaus-v. Genčiaus., Komandai ęįr 
kai iš St. Catharines, A. Kris- trūksta 2 žaidėjų ir suintere- 
čiūnas iš Brantford, A. E. J. suoti kreipkitės Įtel. 239-7524. 
Gataučiai iš Sudburio, R. J
Vilenbrektal iš Woodstock , mas įvyks spalio 16 d; , sekma- 
S. Sinkienė ir G. Izokaitis iš dienį 3 vai. p. p. Kviečiami vi- 
F or t Erie, Ont. si dalyvauti ir po susirinkimo

pasivaišinti kavute.
LN nario inasus papilde.-A. 

Melvydas iki $75, R. Prieal- 
gauskas iki $51; nario Įnašus 
įmokėjo: V. Rudaitis ir J. L. 
po $25, G. Matulevičius $20 
ir Lina Vaitiekūnas $5.

Išganytojo Parapijos Mo - 
terų Draugijos popietė įvyks 
spalio 16 d. sekmadienį 12 
vai. LN Gedimino Pilies m.e- 
nėje.

Spalio 23 d. 3 vai. p. p. Ka
raliaus Mindaugo menėje į- 
vyks "Tėvynės Prisiminimų" 
koncertas, ir tuo pat laiku 'I—

LN biblioteka iš suaukotų 
knygų 50 perleido Londono 
Pensininkų klubui ir 120 Win- 
dsoro LB apylinkės bibliote
kai. LN biblioteka dar gale - 
tų perleisti organizacijų bib
liotekoms apie 300 knygų.

J. Navasaitis iš North To
nawanda, NY, per A. Staugai
tį iš St. Catharines atsiuntė 
LN bibliotekai grožinės lite
ratūros knygų ir nemažą skai
čių žurnalų, už tai esame dė
kingi.

Lapkričio 6 d. įvyks Toron
to šachmatininkų pirmenybės. Gedimino Pilies menėje įvyks 
Tikime, kad V. Genčiaus vado- prof. A. Voldemaro minėjimas 
vaujami lietuviai tose plrme- su paskaita, kurį ruošia LAS.

PARAMA
IMA:

9%% už asm. paskolas

9ki% už mortgiČius

LN informacinis susirinki

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 
TORONTE

PLD organizacinio komiteto 
ir finansų komisijos bendras 
posėdis įvyko Toronte, Prisikė
limo parapijos patalpose, š.m. 
rugsėjo 10 d. PLB valdybai ir 
JAV LB krašto valdybai atsto
vavo inž. R. Kasparas ir inž. K. 
Dočkus, pirm. inž. Alg. Gečys ir 
F. Andriūnas, KLB krašto val
dybai — pirm. J. R. Simanavi
čius, J. Vaičeliūnas, kun. J. 

i Staškūs, dainų šventei — muz. 
V. Verikaitis ir kun. P. Ažuba
lis, PLB seimui — dr. J. Son
gaila ir inž. E. čuplinškas, PLS 
Žaidynėms — pirm. Pr. Ber- 
neckaš, V. Ignaitis, P. Dunde- 

j: ras ir St. Dargis, PLJ Sąjungai 
f — D. Juozapavičiūtė, Padaryti 

atskirų renginių pranešimai ir 
priimtos sąmatos. Į PLB seimą 
atvyks atstovai iš Argentinos, 
Urugvajaus. Brazilijos, Kolum
bijos, Venecuelos, Australijos, 
Anglijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Vokietijos, JAV ir Kanados.

; Bendra visų trijų renginių 
sąmata siekia $160,000.00. Pa-

■ skirų renginių sąmatos priimtos 
be pakeitimų, išskyrus PLB 
seimą.

Jau yra užsiregistravę 33 
chorai ir tikimasi apie 1100 
choristų. Bandoma sudaryti ir 
jaunimo bei šeštadieninių mo
kyklų chorus. Pradinė sporti
ninkų registracija jau atlikta. 
Be JAV ir Kanados sporto klu
bų, yra užsiregistravę 65 spor
tininkai iš Australijos, P. Ame
rikos, o taip pat sporto klubas 
“Banga” iš Los Angeles. Lau
kiama apie 1000 sportininkų.

PLB seimas prasidės birželio 
30 d. Posėdžiai visą laiką vyks 
“Royal York” viešbutyje. Spor
to varžybos prasidės birželio 
29 d. Etobicoke Olympium ir 
gretimose gimnazijų salėse, o 

’ taip pat Etobicoke Olympium 
stadijone ir lauko teniso aikš
tėse.

Sekmadienį, liepos 2, jokių 
sporto varžybų nebus. Pamal
dos įvyks Šv. Mykolo katedro
je. Iš ten bus tiesiai vykstama į 
“Maple Leaf Gardens”, kur bus 
dainų šventė. Vakare — banke
tas Royal York viešbutyje. Di
dysis šeštadienio balius irgi bus 
“Royal York” viešbutyje. Tam 
paimtas visas viešbučio augš- 
tąs, vad. “Convention Floor”, 
k!ūr yra keturios salės ir talpi
na per 3000 dalyvių. Pamaldos 
įvyks po pietų. Tikslus laikas 
dar nenumatytas. Pirmadienį 
įvyks futbolo rungtynės tarp 
Niujorko ir Čikagos lietuvių 
klubų. Jaunimo sąjungos atsto
vė D. Juozapavičiūtė pasiūlė 
jaunimui suruošti vakarinę ke
lionę laivu Ontario ežere. Siū
lymas priimtas, tik dėl laiko 
tarsis su sporto atstovais. Pri
imtas Los Angeles dramos teat

ro siūlymas pastatyti operetę 
“Čigonų baronas” ketvirtadie
ni ar penktadienį. Taip pat tuo 
pačiu metu Toronte vyksta tau
tybių savaitė-karavanas, kurio 
metu įvairios grupės Įrengia sa
vo paviljonus su parodomis, 
tautiniais valgiais, gėrimais ir 
pan. Lietuvių paviljonas “Vil
nius” bus Įrengtas Prisikėlimo 
parapijos patalpose.

PLD posėdis nutarė kviesti 
lietuvius iš viso- laisvojo pasau
lio, bet ypač JAV ir Kanados 
lietuvius, Pasaulio Lietuvių 
Dienas padaryti lietuviškomis 
atostogomis. Tiek suplanuota 
Įvairių parengimų ir programų, 
kad grįžusieji galės jaustis lyg 
buvę Lietuvoje. Veiks taip pat 
ir nakvynių biuras, kur galima 
bus užsisakyti iš anksto viešbu
čiuose kambarius. Visais Pasau
lio Lietuvių Dienų reikalais ra
šyti: PLD Informacija, 1011 
College St., Toronto, Ont.. Ca
nada M6H 1A8.

Posėdy priimtas ' PLD šūkis: 
“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!” Taip 
pat suredaguotas atsišaukimas 
į lietuvišką visuomenę. Jame 
ypač pabrėžiama teisė puoselė
ti lietuvišką kultūrą ir turėti ti
kėjimo laisvę pavergtoje tėvy
nėje.

PLD vajai atskirai vyks Ka
nadoje ir JAV. Aukų lapai grei
tu laiku bus išsiuntinėti Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdyboms, chorų ir 
sporto klubų valdyboms. Visos 
pajamos pavadintos Pasaulio 
Lietuvių Dienų sankaupa. Ta
čiau norintieji savo aukas gali 
skirti ir paskiriems renginiams, 
kaip pvz. PLB seimui, dainų 
šventei, PLS Žaidynėms. Aukos 
bus perduodamos tų renginių 
iždams.

Pernai Kanados latviai suren
gė -Latvių Dienas “Maple Leaf 
Gardens” ir kone pripildė. Ten 
telpa per 16,000 žiūrovų. Tai 
didžiulis sporto stadijonas, kur 
vyksta visos sporto programos, 
bet ypač ledo ritulio varžybos.

Sudarytos PLD angliškos ir 
lietuviškos informacijos būsti
nės. Angliškai informaci
jai vadovauja žurn. Rita Lapai- 
tė ir Algis Nausėdas, lietuViša 
kai -— M. Vasiliauskienė, K. 
Mileris ir kiti. PLB seimo lei
dinį redaguoja valdyba, dainų 
šventės — Č. Senkevičius ir 
PLS Žaidynių — Alg. Banelis.

PLD turės ir ženklą, vaizduo
jantį visus tris renginius, taip 
pat savo ženklus turės DŠ ir 
PLSŽ. Žaidynių ženklas jau su
kurtas dali. Telesforo Valiaus. 
Kitos PLD problemos bei rei
kalai palikti spręsti sekančiam 
posėdžiui.

Informacinis Komitetas

Ponia JOANA KĘSGAILIENĘį staiga netekus 
brangaus vyro STEPONO K^SGAILOS, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Vera ir Petras Effertai

Montrealio Lietuvių Žvejotoji! — Medžiotojų, klubo
‘ NIDA” nariui ¥

A r A STEPONUI KĘSGAILAI 
mirus, skausme ir didžiame nuliūdime žmona Joana, 
klubo narę, nuoširdžiai užjaučiame —

“Nida” klubo Valdyba

Brangiam vyrui, tauriam lietuviui, 
STEPONUI KĘSGAILAI

mirus, mielą J o aną Kęsgailienę nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

J. ir G.R u k š e n a i

Tai buvo maloni popietė

sas koncertas buvo įrekor-

Liudas
Vykdamas į buv. Vilniaus 

Operos solisto Ričardo Dau-

AUTOGRAFU PASIRAŠYMAS PO KONCERTO, f Z kairė s: K. Baronas, 
sol. Richardas Daunoras, L. $kripkutė ir kt. ir sol. R. R)aunoras su 
akompanatorium muz. fOarium Lapinsku. Nuotr. J[. Aušroto.

Poniai JOANAI KĘSGAILIENEI reiškiame gilių 
užuojautą netikėtai mirus jos vyrui
STEPONUI KĘSGAILAI -

Gražinu k Stasys

Mirus STEPONUI KĘSGAILAI, nuoširdžią 
užuojautą reiškia jo žmonai Joanai ir jo 
artimiesiems —

G. M. C a p k a u s k a i ir
K. Butkienė

noro koncertą, įvykusį š.m. įžanginė koncerto dalls/su- buvo vertas ne vienos mer- duotas į video juostą Ir pa-
rugsėjo mėn. 18 d. Toronto daryta Iš mūsų vlenos-kltos . gužėlės- lelijėlės Ilgesingo žadėtas perduoti per televl -
Lletuvlų Namuose, jau buvau liaudies dainos Ir lietuvių žvilgsnio.. .Deja,tos jaunos zlją.
skaitęs A .Nako "D trvoj" 111- kompozitorių sukurtų ar mūsų mergužėlės praleido Koncertas laikytinas labai

Damulis
Daunoro, susidarė klek kl- ________________ __________
toks įspūdis. Pirmiausia, jo dyblnlų gabumų. Atrodo, jis

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• ' Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeHuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)'

6396 Bannantvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

9

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

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIU. IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COU VREUR

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

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

naujus —

1977.X. 6

pustą recenziją. Ir Laiškuose 
Lietuviams perspausdintą 
australietės - lietuvės G.E . 
Kazoklenės "mąstymą apie 
lietuvišką dainą".

A. Nakas manytų , kad mū
sų liaudies dainos mums, 
Išeiviams, atklydus lems į 
kitą šalį, gal jau nesukelia 
didesnio įspūdžio. Taip pat 
jis tvirtina, kad solistas R . 
Daunoras turi prigimtą bal
są, kurį per eilę metų Išla
vino į maloniai skambantį 
bosą.

Man,eiliniam klausytojui, 
Ir lietuviškos dainos mylė
tojui) besiklausant solisto R.

calgary
BALTIC WOODWORK
— K. Leknickas

įvairiu staliaus darbu dirbtuvė.
2025 - 26th St. S.W.,Calgary.

Tel. (801) 242-1301.

harmonizuotų da Inu, nuskam
bėjo taip pakiliai Ir įtikina
mai, kad gausios publikos 
buvo palydėta audringomis 
katutėmis. O tatai gal rodo , 
kad lietuviška daina, jaus
mingai ją solistui perduodant 
Ir Išeiviuose tebėra artima 
jų širdžiai Ir būdui...

Tiesa, didžiulėje Ir pilnu
tėlėje salėje daugiausia ma
tėsi pagyvenusių tautiečių 
nušvitę veidai. .. Jiems tur
būt, viskas miela,kas sava... 
Mūsų šauniojo jaunimo salė
je būta neperdauglausla.nors 
koncertą parengė Ir plačiai 
Išreklamavo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga,kurios 
centro vadovybė, kaip žino
ma, yra Toronte.

Pats solistas R. Daunoras, 
jei taip galima būtų Išsi
reikšti, tikras Lietuvos a- 
žuolėlls. Jis ne tik pulkus 
dainininkas, bet Ir turįs vai-

puikią proga.. .
Ir dėl solisto R.Daunoro 

balso registro teko Išgirsti 
kitokią nuomonę. Salėje su-

pavykuslu. Prie to daug pri
sidėjo Ir mūsų jauno kompo
zitoriaus Dariaus Lapinsko 
Iškilusis akompanimentas.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HIN 1C9 • Tel. 255-4076

tiktas muzikas Ir dainininkas 
nedvejodamas pasakė: 'Tat 
tikras baritonas’."

Besiklausant koncerto II- 
los dalies,publikos entuziaz
mas dar paĮkllo. Nors soils - 
tas Beethoveno, BellInl, Ver
di ar Rossini klasinius kūri
nius dainavo Itališkai, bet 
turbūt tik čia pilnai Išryš - 
kėjo jo balso pajėgumas Ir 
operiniam dainavimui pasi
ruošimas. Dėkinga publika 
sustojusi karštai plojo. Vl~

Spalio 15 d. , šeštadienio vakare 
Aušros Vartų parapijos salėj e A. V. 
Choras ruošia

KONCERTĄ - BALIŲ, 
Kviečia visus atsilankyti ir pabuvoti 
kartu. Pradžia 7,30 vai.

IE<KO ŠEIMININKES
Virs 70 m. amžiaus vyras na&'vs ieško 
irgi vienišos, nevyresnės tarp 55-65 m. 
amžiaus moters ,g am i nti maistu abioms 
ir k i ti menki em s namu ruošos, dar
bam š.

Skambinti 733-70 16*
(Gal ima kalbėti ir lietuviškai)

'ony 6 Į hoto_ jtuctio
268 0 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS °RCGOST. L aut *n uitis

kelnėms

ir atsiimant

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie- 
llima. Veltui įkainavimas.

g & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE
> V366-O33O LASALLE,

M PHILIPPE IZZI —— ___

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

CENTRAlE 

M 495-90e AVĖ 
j coin / corner Bayne 365-1 143 

29 55 Allard Street, Ville Emard 
766-2667.

Mechanizuotas rotų ir kitų dalių reguliavimas. ISorbs(Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 

De LoVercndrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365-3364.

7 psl*
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I NL REIKALAI Į
SPAUDOS VAKARAS nine dvasinė duona. Visi lie- 

I Savaitraščiui Nepriklau- tuviai turi skaityti savo lai
doma Lietuva paremti įvyks kraščius bei knygas. Tik 
Spaudos Balius Toronto Lie- laukinės tautos laikraščių 
tuvių Namuose didžiojoje s a- neskaito, todėl nevirskime
Įėję, lapkričio 5 d. , 7 vai. v.

Programą atliks žymioji 
solistė iš Montrealio Gina 
Čapkauskienė ir Montrealio 
Aušros Vartų Oktetas, akom- 
ponuojant Mme M.Roch.
i Be savos spaudos lietuviai 
begali gyveti. Tai kas die-

laukiniais.
Visos tautos, didelės ir 

mažos kovoja už savo eg
zistenciją. Lietuviai neatsi
tikime. Spauda yra efektin
giausias ginklas savo tei
sėms apginti. NL

GIRDĖJOME VILNIAUS 
SOLISTE

Muzikos mylėtojai(o tikrai 
ir lietuvių), nors pati solis
tė ir nesiveržė koncertuoti , 
o atvyko iš Vilniaus asme
niškai susitikti su savo šei- 
ma-susimetė ir bevelk "su -

Išprašius pakartojimo, so
listė savo subtiliu žavumu 
laimėjo visų simpatijas Ir 
linkėjimus, kad jai gyveni - 
mas būtų,.jei ne ištįsai ro - 
žė mis klotas, tai bent ne - 
trūktų tokių, kokių gavo nuo 
koncerte atsilankiusių. Taip

13 praeitų, metų“1 NU Vakaro Toronte. jš-kairės vakaro karalaite Irena 
Delkute, jos garbei valso metu.

S

IŠ VAKARU VOKIETIJOS 
estrados dainininkes

Violetos Rakauskaitės
koncertas

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

Spalio men. 16 d., 5:30 vai. vak. ,

MENINĖ PROGRAMA - VAIŠĖS-BARAS

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

Organizuoja - rengia PLJS Montrealio
Skyrius

improvizavo" gražaus mezzo 
dainininkei koncertą.

Maloni jauki salė (vienos 
mokyklos auditorija)beveik 
tik vienos dienos prieš kon
certą pranešimu, buvo arti - 
pilnė. Nepabijojo ir lietaus , 

I kurie norėjo išgirsti šią iš
kilią daininnkę-lietuvaitę iš 
Vilniaus Operos.

Susikaupusių tyla buvo vos 
ne hipnotizuojanti, -taip ■ visi 
jos laukė pasirodant. Aukšta, 
išraiški, muzikaliniai jautri 
ir geros mokyklos, puikių 
perėjimų, moduliuojant fra
zes. Giliu įsijautimu soils - 
tėj po pirmos suprantamos 
įtampos,atsileido. Publikos 
malonūs pripažinimas ir di
džiavimasis savo tautiete , 
tiesiog, plaukte plaukė į 
sceną.

Solistė Ambrazaitytė 
mums padovanojo gražų va
karą, supažindino su rečiau 
girdimais kūriniais. Didelį 
publikos dėmesį ir meilę su
kėlė lietuvių kompozitorių 
kūriniai. Kai ko, pasirodo , 
ir prityrusi akomponiatorė

pat buvo įteikta Kanadai- 
Montrealiul- Quebec,'ui pri
siminti eskimų skulptūrų 
rinkinių dailiai išleistą kny
gą ir lietuvio dailininko kor
te le>

Publika pagerbė lietuvę 
menininkę atsistojimu.

Pavaišinta šampanu, so
listė buvo pakviesta su vi
sais norinčiais susitikti, su - 
sipažinti erdviame priesaly- 
je, kur jos laukė nemažas 
būrys su kava, sūriais ir py
ragais.

(Likęs pelnas perleistas 
solistei). E.

NETIKĖTA MIRTIS
Rugsėjo mėn. 29 d. mirė 

Steponas Kęsgailą, sulaukęs 
66 m. amžiaus. Vos prieš 
metus iš darbovietės išėjęs 
pensijon visad jautėsi gerai. 
Jį nekankino ilgesys darbo
vietės,. kurioje išdirbo nuo 
atvykimo į Kanadą, bet džiau
gėsi pensijomis iš jos ir Ka
nados valdžios. Ekonominiai 
apsirūpinęs attėjančia senat
ve, besekdamas pasaulinius

ir lietuviškus įvykius namuos 
ramiai leido dienas. Bet štai, 
vieno šeštadienio vakare, ne
tikėtai pasijutęs negerai ir 
žmonos skubia pagelba patal
pintas į ligoninę neilgai te
gyveno. Sekančios savaitės 
ketvirtadienio ryte 3-ju šir
dies smūgiu užmigo amžinai.

Paliko žmona Joaną broli 
Antaną British Columbia pro
vincijoj ir kitus artimuosius 
Lietuvoje.

Po gedulingų pamaldų Auš
ros Vartų bažnyčioje sekma
dienio vakare ir pirmadienio 
ryte, velionis karste išvežtas 
palaidoti į Toronto lietuvių 
kapines, prp.

o Auksinio Amžiaus klubo 
buveinėje, spalio 12 d. tre -

čiadienį 4 vai. p. p. kalbės Ro
mas Ottas apie Š. Amerikos 
Britų Aktą. O spalio 19 ČL Ival. 
p. p. šaukiamas visuotinis na
rių susirinkimas ir į jį apie 
3 vai. atvyks valdžios atsto
vė.
© Mirė Kazimieras Kiela su
laukęs senatvės ir Jurgis Skė
rys dar viduramžis. Abu pa
liko artimuosius.
e Juozas Bataitis iš Sudbu - 
rio lankėsi Montrealyje ir 
buvo apsistojęs pas savo ge
rus prietelius A. R. Ziukus. 
o R. Simaniūkštis vasaros 
laiką praleido Europoje ap
lankydamas savo seserį Vo
kietijoje. Apsistojęs buvo A- 
nnabergo rūmuose kurie da
bar yra valdomi Pabaltiečių, 
apie tai jis žada parašyti.

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
M6HCM8Se 5t" Tor°nfo' °nt • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS: E MOKA UŽ:

term, indėlius 1 metų ... 8V4% 
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 7%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
'investacines

Pirmadieniais
Antradieniais

10-3
10-3

Trečiadieniais uždaryto 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

10 - 8 
10-8
9- 1 

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

.....9!4%
. 91/4%

10%

Mme Roch neapsiėmė pas - 
kambinti,ir teko išleisti.

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas 

— e —
1440 rne Ste-Catherine Ouest 

Suite 600
Tel; 866-8235, namų 4 88 - 8528

( Jonas Grigelis)
717 South Ocean Boulevard 
mpano Beach, Florida 33062

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick * Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

LEONAS GURECKAS 
Sale* Manager 

(Lietuvi* atstovai)

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manageriu

<EQ GUREKAS

Telephone (305) 943 - 302Q

Nemokoma visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Musų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
R e s.: 256-5355

GAISRAS •

ADAMONIS

C. I. B.
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBft 
INSURANCE AGENCY INC.

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

DR. V. G1R1UNIENC 
Dantų gydytoja

5330 L*AasoMATiow Buvo. 

Montreal,

Tel. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

— • —

1410 GUY STREET
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662; namų 732- 9681.

mm montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
. . . • (At »hę ęno pf Sherbręgkę Sheet West)

Dr. A.S. popieraltis
BA., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

WALTER TRUMPA B. Sc.
££ les immeubles

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

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
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. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

@ Royal Trust ®
utį itn'x

Atstovas J, Skučas, ’"MW* 
6966 TerOsse Segamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, narna722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - jPARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė )

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

ADVOKATAS

R.JL lšganaitis,BA, bcl

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

nu huA

Foto M.L.S. 
Sistema.

D.N. B ALT R ŪKO NI S
Sylka Realties Inc.

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

Montreal, Que, '

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H 33 2E3
Tel. (514)871-1430

advokatas

J.P. MILLER,bjl, B.C.U
168 Notre Dame Street E.^uite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

o Didąlia pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE T AVENUE ksalu 363-3887
j 7043 CBNTRALC 300-1282 (DECORATION)

■iisrs^^s
Alontreulio Lietuviu Kredito Unija

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE. H4E 2A8 
Telefonas: 7bb”bi27

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Už pensijų planą 
Termin. ind. 1 metams 
Terrain, ind. 2 metams

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

10.5%
10.0%
12.0%
10,5%

6.0%
7.5% 
8,5% 
8.75% 
8.75%

Tervuin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

I---— — i ~ ..
kasos valandos
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 Iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. 11d spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo (t 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 y. vakaro.

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

8
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