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Queen Elizabeth Ii

lėktuvų į savo aerodromus , 
nežiūrint kokios kilnios būtų 
grobikų priežastys tokiam 
desperatiškam veiksmui.

SAVAITINIU (VYKIU

s vyras princas 
kosi &4.Mwoje , 

fetų val-

KARALIENE OTTAWOJE
Anglijos \ karalienė Elž

bieta II ir j, 
Philip'as Ai
sąryšyje sujos 25 
dymo jubiliejumi.

Atidarant parlamentą, ka
ralienė pasakė kalbą, kurio
je ypač įvertino dviejų tautų 
ir dviejų kultūrų pastangas , 
sukurti Kanados valstybę. Ji 
pareiškė pasitikėjimą, kad 
Kanada ir toliau parodys pa
sauliui pavyzdį, kaip galima 
bendrai dirbti, būnant skir - 
tingiems.

Kalba konservatyvi ir nie
kur neužkabinanti aštrią da r 
barties situaciją. Be to, et - 
ninių grupių įnašas,ypač po 
II-jo Pasaulinio 
nenuginčijamas,
dar ateityje.be abejonės, 
vaidinsiąs svarbų vaidmenį . 
Bet, atvykus iš kito konti
nento- tie dalykai nėra aky - 
vaizdūs,© gal ir sąmoningai 
"užmirštami".

STUDIJA APIE 
EKONOMINE PADĖTI w

Quebec'o provincijos li
beralai skelbia, kad PQ yra
tiesioginiai atsakinga už ne
darbo pakilimą iki 40% MOnt- 
realio apylinkėje. Žinomas 
liberalų ekonomistas Andre 
Raynauld paruošė studiją 
apie ekonominę padėtį nuo 
PQ atėjimo į valdžią praeitų 
metų lapkričio 15 d. Joje nu
rodoma, kad ir Hull vietovė
je nedarbas pakilo net 60% , 
o mažesniu procentu visoje 
provincijoje.

Taip pat Raynauld mini, 
kad iš Quebec o provincijos 
Išsikėlė 70. 000 žmonių, kad 
konstrukcijų kontraktai nu
krito 47%. kad padidėjo mo
kesčiai už paskolą iš Ame
rikos.

Visatai prisideda prie ne
pasitikėjimo; Quebec'© eko
nomine ateitimi.

Rene Levesque į tai atsa
ko, kad vyriausybė sutelks 
iki šių metų pabaigos v visą 
dėmesį į ekonomines prob
lemas.

IŠ ALT INFORMACIJOS: 
K a kalbėjo sen, R. Dole 
Washt ngton’e ?
Pabaltiečių demonstraci

jose Washington’e, D. C., 
rugsėjo 24 d. sen. Robert ' 
DOLE pasakė įsidėmėtiną 
kalbą. Štai kai kurios iš
traukos :

"Kaip narys vadinamos Hel
sinkio komisijos, aš noriu 
pasakyti, kad didžiuojuosi - 
galėdamas šiandien čia būti 
ir atkreipti dėmesį į Žmo
gaus Teisių pažeidimus , ku
rie vyksta Baltijos valstybė
se nuo to laiko, kai Sovietų 
Sąjungos daliniai įžygiavo į 
Jūsų kraštus daugiau kaip 
prieš 30 metų, nežiūrint su
darytų tarptautinių sutarčių.

Maskva įjungė Baltijos 
valstybes į Sov.Sąjungą ir, 

’ mūsų kreditui, reikia pasa
kyti, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės niekada nepripa
žino šios neteisėtos inkor - 
poracijos ir mes privalome 
to nepripažinti ir ateityje.
... Tačiau aš noriu priminti 
Helsinkio susitarimų ^eptintą,

kaip jiems patinka su kitais 
žmonėmis ir su jų darbo 
vaisiais. Čia ir yra skir
tumas tarp dabarties 
JAV ir Sovietų Sąjun
gos. Mums laisvė reiškia 
galimybę tęsti gyvenimą pa
gal savo pasirinktą profesi- 
lą, pagal mūsų savą gyveni
mo būdą, laisvę pasirinkti 
miestą ar kraštą, kur nori
ma gyventi, laisvę emigruoti 
kitur, jei to norime. Mės 
galime laisvai reikšti savo 
mintis , ar jos palankios, ar 
kritiškos atžvilgiu kokios 
nors politinės linijos, kokio 
nors krašto ar kokio prezi
dento. Mes lankome savo 
draugus ii’ gimines tolimuo
se kraštuose ir siunčiame 
bei gauname laiškus, kalba
mės telefonu laisvai, niekam 
nesikišant. Mes jungiamės į 
bažnytines 
bažnytinius
meldžiamės, kokioje tik no - 
rime bažnyčioje ir auklėja
me vaikus kokioje tik nori
me religinėje pasaulėžiūro
je.

Bet Jūs ir aš gerai žino-

monstruojantiems už Žmo
gaus laisves WashingtonKe:

"Kelios savaitės prieš 
Belgrado pasikalbėjimus, 
spauda paskelbė apie didė
jantį persekiojimą disidentų 
Rusijoje ir Baltijos valsty
bėse. Dabar pagal vieną pra- 
nešimą, KGB s i e kė pa - 
veikti antisovietinius 
estus,net ir sudaryti 
apgaulingą Žmogaus 
Teisių sąjūdį,finan
suojamą KGB,negai
lint tam nė pusės 
milijono dolerių."

Karo yra 
vitalus ir

PRANCUZIJA PRIEŠ 
RŪKYMĄ
Sunku patikėti, bet malo

numus mėgstantieji prancū - 
zai irgi išleido. įstatymą, 
vieną griežčiausių tarp kitų 
Europos kraštų, draudžiantį 
rūkyti viešose vietose :ele- 
vatoriuose, pašte, bankuose , 
mokyklose, vyriausybės įs
taigose, kur susirenku daug 
žmonių ir vietose, kuT lan
kosi paaugliai iki 16 m. am
žiaus.

Sveikatos Ministerial taip 
pat dės įspėjamuosius para
šus ant cigarečių pakel.ų ir 
išleis specialius plakatus.

IŠGELBĖTI ĮKAITAI
Vakarų Vokietijos antite- VĖL MIRĖ

roristų speciali komanda, 
savo staigiu puolimu išgel
bėjo 86 įkaitus. Juos, kartu 
su Lufthansos lėktuvu buvo 
pagrobę 4 arabiškai kalban
tys teroristai, reikalaudami, 
be 15.5 mil. dolerių, išleis
ti ir "kolegas" teroristus iš 
kitų kalėjimų. Derybos tru
ko 5 dienas, lėktuvas atsi - 
dūrė Somalijoj. Teroristai , 
deja, nušovė lėktuvo pilo - 
tą J. Schumann ir išmetė jo 
kūną iš lėktuvo.

Kita grobikų grupė jau se
niai laiko žymų V. Vokietijos 
industrijos magnatą. Jo liki
mas nežinomas.

V. Vokietijos kancleris H . 
Schmidt, remiamas visų po
litinių grupių Jaikėsi tvirtai 
ir principiniai, nenusileis dar
nias teroristų šantažui.

Viso pasaulio lėktuvų pi
lotai reikalauja, kad visos 
valstybės laikytųsi vieningai, 
ir nesutiktų įsileisti jokių 
teroristų bei jų pagrobtų

DAINININKAS
Kaip ir tinka, ir kaip jis 

pats būtų norėjęs- filmu ak
torius ir dainininkas Bing 
Crosby mirė staiga nuo šir
dies priepuolio, grįždamas 
iš gerai pavykusio golfo žai
dimo, dainuodamas Oh^vhat 
a beautiful morning (O, roles 
gražus rytas). Visi jo drau
gai ir kolegos buvo sukristi, 
visi, kurie klausydavos, jo 
gražaus balso, lyriško cai - 
navimo- su gailesčiu itsį- 
s velkina.

« SALDŽIOS CITRJjl ŽIEVES
Citrų (grapefruit) žievės 

medžiaga, pasirodo, gali jūtl 
perdirbta į saldinantį pro
duktą, kuris stipresnis net 
1.500 kartų už cukrų-praae- 
ša amerikonų mokslinintai. 
Tokiu būdu bus pamaina sa
charinui, kuris paskutiniais 
tyrinėjimais- sukelia pūslės 
vėžį.

bėti visų Baltijos valstybių 
vardu.

Naujoji ALTos Valdyba
Į naujai sudaromos Tary

bos Valdybą išrinkti:
dr. K. Bobelis ir kun. A. 

Stašys, T. Blinstrubas, P. 
Bučas, dr. V. Šimaitis, E, 
Smilgys, J. Pakalka, J. Ta - 
landis, St. Balzekas, jr., J. 
Skorubskas, dr. J. Valaitis, 
Gr. Lazauskas, dr. K. Šid
lauskas, P. Dargis, E. Vili
maitė , dr. L. Kriaučeliūnas, 
O. Baršketytė..

IŠ ELTA INFORMACIJOS:
Geros rezoliucijos
VLIKo pirmininkas dr.K. 

Valiūnas ir Rezoliucijoms 
remti K-to pirm. L. Valiukas 
šiomis dienomis turėjo pa
sitarimą. L. Valiukas paža
dėjo visą galimą talką ir pa
ramą. Ypač pasidžiaugta 
stipriųjų rezoliucijų žygiu 
JAV Kongrese. Kviečiami 
visi lietuviai prisidėti prie 
to darbo visais galimais bū
dais.

Informacine medžiaga VLIKe
Pradėjus r u denėti, prasi

deda įvairūs subuvimai ir 
susitikimai su kitataučiais- 
visupiąenėš, vaidžios ,-s pati.— 
dos ir religijų atstovais. 
Kartais jie patys savo ini
ciatyva pageidauja informa
cijų apie Lietuvą. Jų galima 
gauti: Elta, 29 West 57th Si..

New York, N. Y. 10019
PASISEKUSI 23-ji LIETUVIU 

DIENA
Kąi suruošiama Lietuvių 

Diena didžiosiose lietuvių 
kolonijose , nesistebime jų 
pasisekimu: visiems būna 
aišku kad suvažiuosime ne 
tik į didelę lietuvių šeimą, 
bet ir į didelį miestą-

Šių metų Lietuvių Dienų 
vietovė- Londono miėstas 
montrealiečio vaizduotėj 
atrodė mažas miestasjdargi 
žinant ,kad jame lietuvių ne
daug gyvena- buvo spėlio
jama, kaipgi pasiseks tos 
Dienos ? Priedo, šios Dienos 
rengėjai mažiausiai,kaip bet 
kada f reklamavosi, arba tei
singiau tariant- gyrėsi, kad 
atvykę iš toliau rasime ko
kius stebuklus.

Atvirai kalbant, daugelį o 
ypač, kurie pirmą kartą nu
vyko, nustebino netik miesto 
dydis, bet ir Lietuvių Dienų 
vaizdas. Miestas- beveik 
250 tūkstančių gyventojų ir 
visais didžiųjų miestų pato
gumais, o susirinkusiųjų į 
Lietuvių Dienas skaičius- 
toks kaip Ir kitose LDienose. 
kitose vietovėse.

23 - ias LD rengė KLB 
Londono Valdyba. Vadovavo 
M. Chainauskas ir L. E Iman
tas su daugeliu talkininkų. 
Jų suruošta Dienos progra
ma nebuvo menkesnė kaip 
kitų, kai kuriais atvejais net 
patrauklesnė. Meninė sek
madienio programa nepafel- 
rodė periiga, nors užtruko 3 
valandas. Visi džiaugėsi at
likėjais. Ypač visus žavėjo 
gyvenusi ir mokiusis Lietu
voje estradinė solistė Viole
ta Rakauskaitė. Tad pagarba 
mažai lietuvių kolonija i- 
Londono lietuviams! , N L
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AMERIKOS LIETU Vllį T AR YBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos 37-ąjį suvažiavimą spa
lio 8 d. Chicagoje, Sheraton 
Tower viešbutyje sveikino 
daugybė organizacijų atsto - 
vų ir pavienių asmenų.

Susirinkimas praėjo dar - 
bingai ir sėkmingai.

Apie ALTos veiklą išsamų 
pranešimą padarė dr. K. Bo - 
bells. Pastebėjo kad ALTa 
remiasi JAV paskelbta Hel - 
sinkio konferencija, atmes
dama Maskvos klaidingą in
terpretaciją. Vakarai užima

'•lĄes Jūs. net geriau žinote už 
mane, kad ne toks gyvenimasr " • “ ■ ~ — '■

yra Baltijos valstybėse ar 
Ukrainoje, ar bet kurioje So
vietų Sąjungos dalyje. Pa - 
keisti butą ten reikia leidi
mo. Pakeisti darbą reikia 
valstybės rašto, o už religi
jos praktikavimą ir vaikų ti
kybinį mokymą rizikuojama 
netekti visko- nuo savo vai
kų laikymo pas save iki 
laisvės netekimo. Mes visi 
žinome, kas įvyksta su žmo
nėmis, kurie pareiškia kito
kias nuomones.

Šiandien tūkstančiai žmo
nių kenčia Sovietų Sąjungos 
darbų stovyklose, psichiatri
nėse ligoninėse ir plačiose 
Sibiro žemėse, ir tai už tą , 
kad jie norėjo normalių lais
vių, kurias mes laikome sa - 
vaime suprantamu dalyku, 
kuriomis kasdien naudoda- 
miesi-mes ir užmirštame Hmą. 
apie jas." Vienas svarbiausiųALTos

KGB bando papirkti darbų šioje kadencijoje-liu-
Senatorius Dole paskelbė dijimas Helsinkio komis i jo- 

sekantį įvykį savo žodyje de-jeWashingtone,kai teko kal-

organizacijas, 
chorus, mes

skelbia, kad visos tautos vi - 
sada turi teisę ir pilną lais - 
vę, kada ir kaip tik nori , 
spręsti savo vidinį ir išorinį 
politinį statusą, be jokio už - 
sienio kraštų kišimosi, ir tu
ri teisę, kaip tik patys nori, 
siekti savo politinio, ekono
minio, socialinio ir kultūri - 
nio vystymosi.

Toliau senatorius Dole tie
siu ir kondensuotu žodžiu 
pabrėžė: " Kai mes stovime 
prieš majestotišką Abraomo 
Linkolno statulą, pritinka, 
kad mes prisimintume jo 
žodžius. Tebūnie leista man 
suminėti bent kai kuriuos iš 
jų. Visi mes pasisakome už 
laisvę, tačiau, naudodami 
tuos pačius žodžius,mes ne 
visi tą patį suprantame. Kai 
kuriems laisvė reiškia gali
mybę elgtis zkalp jam pačiam 
patinka, taipgi ir su savo 
darbo vaisiais. Kitiems —tas 
pats žodis reiškia laisvę kai 
kuriems žmonėms elgTs

rėmiahtls Helsinky priimtais 
laisvės principais. Turime, 
pabrėžė, - pasmerkti tuos, 
kurie Helsinkio konferenci
jos interpretaciją skelbia to
kią, kokią duoda Maskva mū
sų skaldymui.

Tarptautiniame forume 
Lietuvos padėtis yra geres
nė, negu buvo prieš Helsinkio 
konferenciją. Amerikos už - 
sienio politika užimsiant! 
pagrindinį vaidmenį Lietu
vos atstatyme ir mes vi visi 
turime panaudoti visas prie
menes t darant įtaką į JAV 
žmones, kad ryžtingiau lai
kytųsi Lietuvos laisvės at
žvilgiu.

Šiuo metu ALTą sudaro 13 
centrinių lietuvių organiza - 
cijų. Kviečiamos ir kitos. 
Ragino visus siekti pašalinti 
Lietuvių Bendruomenės skl-

Kalba senatorius Robert pole( R.) Washingtone Pabaltiečių. demonstracijoje. Senatorius 
kalbėjo, kad Belgrado konferencijoje'iškelsias Lietuvos, Latvijos ir Estijos apslpfen -
dimo teisės klausima. 1 . Nuotrauka a. šeštoko.
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VĖL REIKIA SĖTI
( PLB Pirmininkas — Bendruomenes leidinyje )

Nors JAV LB Taryba, skelbdama rugsėjį 
Bendruomenės mėnesiu, daugiau rėmėsi politiniais 
bei ekonominiais motyvais, tačiau jo prasmės reikia 
ieškoti jau kultūriniuose dirvonuose. Tiesa, JAV LB 
krašto valdyba savo šių metų rugsėjiniame 
bendrarašty ekonominį reikalą dar užsimena, bet jau 
beveik kaip šalutinį. Didysis jos dėmesys yra skirtas 
švietimui ir kultūrai.

J tai kaip tik ir norime atkreipti savo skaitytojų 
dėmesį.

Giliau į šio mėnesio pavadinimo prasmę 
pažvelgus, atrodytų, kad jis neatsirado šiaip sau iš 
nieko, bet tokia jo pavadinimo kilmė greičiausia buvo 
surišta su sėja — su rugių sėja, nes iš rugio grūdo ilgus 
amžius lietuvis gaminosi pagrindinį savo maistą — 
duoną. O rugiai kaip tik ir buvo tą mėnesį sėjami, kad 
sudygę ir peržiemoję, kitiems metams išauginti; ir 
išbrandintų lietuvio gyvybės šaltinį — kasdieninę 
duoną.

Ilgainiui, ypač Europoje ir Siaurės Amerikoje, 
rugsėjis įgijo ir kitą reikšmę. Mat su jo pradžia baigiasi 
atostogos ir visose mokyklose prasideda mokslo 
metai. Taip pat atgyja ir kultūrinis gyvenimas; 
atsidaro teatrai, operos, parodos, parengimų bei 
koncertų salės ir visame civilizuotame pasaulyje 
atgyja per vasarą apstojusi šios srities veikla. O ši 
veikla, švietimas ir kultūra, jau yra pasidariusi antroji 
modernaus žmogaus duona, antrasis jo gyvybės 
šaltinis, pirmasis ir nepakeičiamas jo dvasios penas, be 
kurio šiame pasaulyje nebegali išgyventi nei pavieniai 
žmonės, nei tautos. Vėlyvų viduramžių istorijos 
patirtis mum niekada neleis užmiršti labai'skaudžios, 
nebeatitaisomos lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
tragedijos, įvykusios dėl nesuprastos švietimo ir 
kultūros reikšmės.

Be šio gyvybinio dvasios peno negali išsiversti nei 
mūsų lietuviškoji išeivija. Ne tik išsiversti, bet ir 
išgyventi, nes mūsų išlikimas tik ir tepriklauso nuo tų 
dviejų veiklos sričių. Abi jos yra lygiai vienodai 
svarbios.

Kaip žmogus turi sėti žemėje grūdą, kad išaugtų 
jo fizišką gyvybę palaikantis vaisius, taip pat jis turi 
purenti ir kultūrinius dirvonus, sodinti j juos raidę, 
žodį, posmą, kad visa tai augtų, bręstų bei maitintų jį 
patį, o ypač7o vaikus. Maitintų dvasiškai ir augintų 
juos pilnutinais žmonėmis.

Kaip rugio pasėlis augino lietuviui jo kasdieninę 
duoną, taip dabar lietuviška raidė, lietuviškas žodis, 
lietuviškos dainos posmas teišaugins išeivijai 
lietuviškas ateinančias kartas.

Todėl tai ir sekime. Sėjos metas vėl atėjo. 
Siųskime savo vaikus atgal į lituanistines mokyklas. 
Suieškokim visus lietuviukus visuose kampuose. 
Negailėkime tam nei laiko, nei darbo, nei lėšų. Tačiau 
kokia svarbi institucija bebūtų lituanistinė mokykla, 
bet pati viena, tokiomis išeivijos sąlygomis, kokios 
šiandien yra, ji lietuviško lietuviuko neišaugins. Pati 
svarbioji šio „mokslo ir meno įstaiga" yra šeima. Todėl 
už lietuvybės išlaikymą ji ir neša didžiausią 
atsakomybę, bet taip pat ir sunkiausią naštą. Už tat 
neapsileiskime nei namie. Nevenkime bent po 
valandėlę kasdien su savo jaunimėliu pasėdėti prie 
lietuviškos knygos, rankraščio, diktanto. Dėmesys 
jam tikrai daugiau naudos duos tėvynei, negu kad ir 
patriotiškiausi šūkiai, dabar taip madingos 
„baudžiamosios" rezoliucijos ir iki pasišlykštėjimo 
visiem jau įkyrėjęs raganų gaudymas, įtarinėjimas ir 
erzeliavimasis.

Tik žodžio, raidės, posmo, lietuviško rašto ir 
lietuvių kalbos meilės sėklą sekime rugsėjyje. Kai 
tokios sėklos daigeliai pradės kaltis pro anūkų lūpeles, 
tada ne vienam patriotiškam seneliui ar senelei nustos 
griaužti sąžinę ir nebereikės nei jam, nei jai savo 
„patriotizmo" įrodynėti ieškant Lietuvos priešų savo 
draugų, kaimynų bei pažįstamų tarpe ir šmeižti juos, 
vadinant okupanto bendradarbiais arba net agentais.

Br. Nainys

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

GERIAUSIA KNYGOS zlui Almenu! už nuotykių ro- 
REKLAMA maną Sauja Skatikų. Roma-
"Draugo" dienraštis kas- nas kaip romanas- lengvo 

met skelbia romano konkur- žanro 5 detektyvinio pobūdžio, 
są ir skiria 1000 dolpremlją. tinka lengvam pasiskaitymui. 
Jai skirti yra sudaryta ra - "Naujienoms" ir Chicagos 
šytojų komisija. Šiais me- spaudos klubui romano turė
tais Draugo dvidešlmtšešto- nys atrodąs "pornografiškąs' 
ji premija buvo paskirtaKa- ir priešingas lietuviškiems 
Z psl.

PANORAMA
- __ «

r KIEK NEĮPRASTA LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ
Amerikos lietuvių tarpe rėžtina, kad meilė liaudies 

kasmet išleidčiamos maž- dainai yra Kaukaitės meno 
daug šešios ar septynios pagrinde.Ta meilė atsispin- 
plokštelės. Vienos jų gėrės- dl ir šioje plokštelėje, 
nės, kitos silpnesnės. Šių Feliksas Bajoras- jaunas, 
metų rinkoje pasirodė šiek bet jau žymus kompozitorius.
tiek skirtingesnė, įdomesnė 
plokštelė- tai Giedrės Kau - 
kaitės, kurią išleido View
point Records. Plokštelė 
įdainuota Čikagoje.Parinktas 
įvairus turinys: Felikso Ba
joro Sakmių siuita, Juozo 
Indros Oi, Griežle, išeivijoje 
gyvenančio Broniaus Bud- 
riūno aranž. Tykiai, Tykiai, 
Verdi Operos Otelio arijos 
O Salce ir Avė Maria, Balio 
Dvariono operos Dalia-Da- 
lios arija, ir Dvariono 
aranž. Sėjau Rūtą. Akompo - 
nuoja gabus pianistas Gytis 
Trinkūnas.

Giedrės Kaukaitės gabu
mai Amerikos lietuviams jau 
žinomi- 1968 m. Lietuvos 
profesionalų vokalistų kon
kurse jai pripažintas geriau
sias žymuo. Per koncertus
ji išsikovojo teisę dalyvauti
IX Pasauliniame Jaunimo

11 interesams.
Klubas savo susirinkime 

rugsėjo 2 d. nutarė apie tai 
pranešti Tėvų Marijonų Ge - 
nerolui Romoje , Chicagos 
arkivyskupui kardinolui J. 
Kody ir visiems lietuviš
kiems veiksniams , kad 
"Draugui" ir marijonams

Baigė Valstybinės Konser - 
vatorijos smuiko klasę 1957 
m. ir kompozicijos -1963 m. 
Buvo smuikininkas simfoni
niame orkestre. Jaunimo 
Teatro muzikinės dalies ve
dėjas. Sakmių Siuita yra 
vienas jo stambių kūrinių 
balsui ir fortepijonui, panau
dojant prof. Kazimiero Bū
gos surinktas sakmes.

Plokštelėje Kaukaitei a- 
komponuoja Gytis Trinkūnas, 
1960 m. baigęs Valstybinę 
Konservatoriją Vilniuje,vė
liau tapęs Valstybės Filhar
monijos akompaniatoriumi . 
Kaip nuolatinis daugelio lie
tuvių dainininkų akompaniar- 
torius, tarptautiniuose kon
kursuose jis buvo nekartą 
atžymėtas garbės diplomais. 
Negailestinga mirtis pačia-
me žydėjime atplėšė Trin
kūną nuo lietuviškosios mu- 

Festivalyje Sofijoje bei stu- zikinės širdies.
dijuoti Italijoje. Šiuo metu ji Šio straipsnio pradžioje Ateinančių švenčių progai 
yra solistė Lietuvos Valsty- žodžiai ” kiek neįprasta” prisiminkime prasmingiau- 
biniame Akademiniame Ope- skirti netik plokštelės at - šią dovaną- lietuvišką žodį : 
ros ir Baleto Teatre, kon- likėjams, bet taipgi Zitai laikraštį,, knygą, plokštelę, 
certuoja su Lietuvos Filhar- Sodeikienei- dailininkei, ku- Plokštelė kartų su per- 
monijos Simfoniniu orkestru, rios darbai puošia plokšte- siuntimu JAV kainuoja $6.50, 
ansambliais Lietuva, Sutar- lės skoningai išleistą albu- o Kanadoje- $7. Galima 
tinė, bei dainuoja solo. mą-folio. Jame vaizdingai gauti rašant čekius ar pini-

Giedrės Kaukaitės gabumai apipavidalintos visos dalys: ginęs perlaidas VIEWPOINT 
įvertinti net amerikiniu Bajoro Sakmių Siuita, kartu RECORDS vardu 6559 South 
mastu. Jos koncertą, įvykusį suteksiu: Gyvuliai Ir Žmo- Richmond Avenue, Chicago , 
pereitą pavasarį Carnegie nės(Kurmis-allegro, Vėžys- Illinois.
Hali rečitalių salėje, recen- allegretto, Vieversys - V. K. Martinaitis
zavo žinomas kritikas žur- Kregždė), Medžiai ir Žmo- 
nalistas Peter G. Davis New nės)Kodėl Medžiai Nebeš - VLIKO SEIMAS FLORIDOJE
York Times dienraštyje, neką- Lento sonoramente, VLIKo Seimą sudaro VLI- 
Apie jos operinių arijų atli- Uosis- Neregys- Andante Ko partijų ii- rezistenciniu 
kimąjis rašo: "the čommu- gracile, Vai Ąžuole-agitato), organizacijų deleguoti atsto- 
nicative warmth of her in- ir Velniai ir Žmonės Velnio vai Be jų patariamuoju 
terpretations", o apie liau- Pokštai- presto, Šlaučius balsu gali dalyvauti Lietuvos 
dies dainos bei Bajoro siui- Bebaimis, - allegro tenebro- Diplomatinės Tarnybos, VLF 
tą " "she colored the words so, Velniams Reikia Mergų- Ko tarybos bei v-bos Tautos 
vividly and demonstrated a vivo agevole). Dail. Sodei- Fondo valdybos, • Lietuvos 
more extensive range of ex- kienė duoda gražų pavyzdį, Laisvės Komiteto bei Lietu- 
pressive vocal effects that pakeldama iki šiol gan žeme, vos delegacijos Pavergtųjų 
kad been suggested in the lietuviuku plokštelių vlrše - Europos tautų seime, Pasau- 
more formai arias”. Pab- lių meninį lygį. lioLB ir ALTos v-bų nariai.

Prelatas J. Balkūnas lankydamasis O ttaiuoje ( gegužės mėn, 16 d) dalyvavo iškilmingame 
P abaltiečiu minėjime. JfLB Ottawos apylinkes valdyba surengė įveciui prie mina — kavute, 
kurios metu pasidalinta mintimis apie lietuvybės išlikimą perspektyvas ir kitus aktualius 
lietuviu veiklos klausimus. Iš kairės: kun. dr. V. Skilandžiunas, K. Satkevičius, D. Banie
nė, prof. G- P rociuta, prel. ]. B alkanas, G. Mitalas, V. Rad'žius, L. P levkaitienė, D. Prociu- 
yiene ir ind. J. Danys. .

uždraustų romano platinimą 
ir jį sunaikiptų. Tuo tarpu 
Naujienos visas mėnuo veik 
kasdien plūsta Draugo dien
raštį, marijonus, autorių ir 
platintojus, skelbdamos 
smerkiančias rezoliucijas , 
reikalauja sustabdyti roma
no platinimą. Tikrai nė vie
na lietuviška knyga tokios 
reklamos nėra susilaukusi, 
kaip Sauja Skatikų. Autorius 
ir leidėjai džiaugiasi tokiu 
pasisekimu: romanas Saują 
Skatikų baigiamas išgraibs

Vilniaus Operos sol. Giedre 'Kaukaite

Be to, Seime gali dalyvauti 
VLIKo v-bos ar Seimo atsto
vų kviestieji asmenys.

Pagal tradiciją, VLIKo 
seimas vyksta vis kitoj vie - 
toj. 1977 m. seimas įvyks St. 
Petersbarge, Floridoj, gruo
džio 3-4 d d,

Prel. J. Balkūnas, kuris 
žiemos mėnesiais gyvena 
Floridoj, yra sutikęs suda
ryti komitetą paruošiamie
siems darbams atlikti.

keičiami ar net geri. Tam 
jie naudoja iie tik užkietėju
sių l/į.’ū.ui is i*' • e to dus bei 
taktiką ar žodį t bet ’ akai a 
visai naujus, tariamai nekal
tus ir ni blogai skam bančius

/ienatokių žodinių apgau
lių ir melagystės rūšių yra 
okupuotoje Lietuvoje labai 
plačiai naudojau as (prievar
ta. )posakis "didysis brolis” 
jį rašant be kabučių.

Tas "didysis brolis" yra 
rusas kc.’inunistas,mūsų tau
tos pavergėjas, mūsų tautos 
naiki tojas , rnūsų tautos is- 
torijos klastotojas , religijos 
bei dorovės griovėjas, lais
vės atėmė jas, ateistinis ru
sas komunistas su visa pa
sekėjų pekla.

Posakį "didysis brolis "jie 
kuo plačiausiai skleidžia 
spaudoje , pokalbiuose, per 
radiją, mokyklose, oficialiuo
se raštuose ir visur kitur. 
Ilgainiui tas jų melas ne tik 
apsuka, bet ir apsuko dauge
liui net gerų lietuvių galvas 
okupuotoje Lietuvoje, bet ir 
kai kuriems laisvame pa
saulyje ir to išdavoje net 
laisvo pasaulio lietuvių 
spaudoje, pokalbiuose daug 
asmenų rašo ir taria "didy
sis brolis", tuo norėdami 
pavaizduoti okupantą -rusą 
lietuvių tautos pavergėją.

Žodis "brolis" turi teigia
mą, Ir net labai teigiamą 
prasmę. Jeigu brolis- tai ' 
turi būti geras, visų geriau
sias. Turi būti geriausias 
kam? Ar pavergėjas rusas 

tyti, reikės antros laidos. 
Titrai nėra to blogo,kuris 
neišeitų į gerą...

K. Beržūnaitis
Chicago, Ill. USA.

NE “DIDYSIS BROLIS”, BET 
“DIDYSIS VELNIAS”
Lit tu vos okupantai- rusai 

konunistai visokiomis pr'ie- 
mcnėmis,įvairiausiomis iš-t 
molėmis , apgaulėmis ir 
gudrybėtij's stegiasi lietu
vius įtikinti , kad jie esą par-

I '

pavergtam lietuviui?
IŠ tiesų taip’ nėra ir nebus, 

iki kacapai rusai bus Lietu
vos okupantai. Jie yra-lietu
vių tautai ne kaip broliai, bet 
kaip velniai ir didžiausi 
priešalTodėl visi lietuviai , 
nęnorintieji talkinti Ir pa
taikauti rusam- komunistam 
juos turėtų vadinti re "didy
sis brolis", bet "didysis vel
nias".

Vadinkime lietuvių tautos 
priešus teisingais vardais1.

Alg. Gustaitis 
Los Angeles Cal 
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Deimanto ir Kalantos
T/r

Pasibaigus Mišioms- puvo 
pakviestas prie pulto poetas 
Henrikas Nagys, kuris kaip 
paprastai, labai gražia dik
cija perskaitė savo specia
liai sukurtą didvyriams - 
Lukšai ir Kalantai eilėraštį 
Prisiminkime Jų Mirtį.

Po to Parodų Salėje skau
tininkas Vytautas Skrinskas 
kiek plačiau supažindino su 
Juozo Lukšos biografija, 
perskaitė jo vieno laiško iš
tisą tekstą ir padeklamavo 
jo eilėraštinės kūrybos. Bu
vęs architektūros studentas-

DAUMANTAS - Lukša

Paminėtos Juozo Lukšos 
fr Romo ^Kalantos mirties su
kaktys š. m. spalio 1 d. 5:30 
vai. p. p. Toronto Prisikėli
mo šventovėje iškilmingomis 
koncelebracinėmis Mišio- 
mis.

Šv. Mišias atlaikė parapi
jos kleb. kun. Simanavičius , 
OEM., o koncelebr autais bu
vo Lietuvos Kankinių par. 
kleb. kun. Petras Ažubalis ir 
Tėv. Barnabas Mikalauskas , 
OFM. Gražiai giedojo Vo
lungės dainininkės. Skai
tymus skaitė ir kieliką bei
Šventąją Duoną atnešė skau- _ jis turėjęs kūrybišką sielą, 
tai, kurių iniciatyva ir pats 
minėjimas buvo surengtas.

Iškilmingose pamaldose 
dalyvavo daugiau negu 100 
skautų ir per pustrečio šim
to torontiečių- vyrų ir mo - 
terų. Jų tarpe-LietuvoS; gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinas su 
Ponia. Pamaldose dalyvavo 
ir žuvusiojo J« Lukšos-Dau
manto žmona dr. Nijolė Luk
šienė, atvykusi iš JAV.

Puikiai paruoštą ir labai 
gerai išmąstytą pamokslą 
pasakė kun. B. Pacevičius. 
Įpindamas ir poeto K. Bra- 
dūno eiles-Nuo žemės kraš
to, iki krašto-ieškau savo
jo kapo- parafrazavo.» kad 
jiems didvyriams-Daumantui 
ir Kalantai- neleido pasi
rinkti vietos saviesiems ka
pams. Esą, šiame pasaulyje 
dažniausiai taip esti: kai 
klausė minios, ką išlaiSvinti- 
Kristų ar Barabą ? Minia 
šaukusi- Barabą, kuris bu
vęs ir išlaisvintas, o Kristus 
- nukryžiuotas. Pamoksli
ninkas nedėjo vilčių ir į Bel
grado konferenciją. Grei
čiausia ir ten būsiąs paleis
tas Barabas.

Romas Kalanta taip pat 
buvęs labai jautrus ir kūry
bingas jaunuolis, kuris ne- 
pernešęs vergijinės pries - 
paudos.

Poetas Henrikas Nagys 
Parodų Salėje padeklamavo 
eilę savo eilėraščių iš nau
josios knygos Prisijaukinsiu 
Sakalą kuri renkama Chica- 
goje.

Aktorė Elena Kudabienė 
padeklamavo Putino ilgesnę 
poemą ir premijuotą B. Pū- 
kelevičiūtės eilėraštį Birže
lis.

Antroji šventės dalis vyko 
spalio 2 d. sekmadienį LN-se. 
Susirinkus pilnutėlei salei 
tautiečių, rengėjų vardu pra
bilo pranešėja R. Poškienė, 
pakviesdana dr. Henriką Nagj 
į sceną tarti pagrindinį žodį.

Dr. N. Bražėnaitė- Lukšie- 
nė paskaitė keletą J, Lukšos 
dar nespausdintų laiškų, iš 
kurių sklido nepalaužiama, 
ryžtinga autoriaus dvasia.

Akt. Elena Kudabienė įspū
dingai padeklamavo B. Braz
džionio, J. Aisčio poezijos ir 
atliko keletą ištraukų iš In - 
čiūros "Vinco Kudirkos” ir

Kredito Unijų
Diena

Spalio mėn. 20- ji yra 
Tarptautinė Unijų Diena.’ 
Kredito unijų organizacija 
šiandien yra išsiplėtusi po 
visą žemės rutulį. Kanadoje 
šiuo metu yra 3881 kredito 
unijos su 8 mil. narių ir 16 
bilijonų dolerių santaupų. 
Taig, kas trečias kanadientis 
yra kredito unijos narys. 
Mes, lietuviai, Kanadoje tu
rime keturias kredito unijas 
su9000 narių ir virš 45 
dolerių kapitalo.

tituciją neabejotinai bus nau
dingas visoms kredito uni
joms ir jų nariams visose 
provincijose.

mil.

Kiekviena naujenybė nėra 
lengva įgyvendinti, ypač kai 
tatai liečia labai savystovius 
organizacinius vienetus su 
ilga ir sėkminga praeitimi , 
kokiais 
Tačiau 
venimo 
šaukia

Kredito Unijų Dienos 
ga Kanados ir Quebec', o 
nisteriaipirmininkai kredito 
unijoms yra atsiuntę savo 
sveikinimus. Kanados Mi- 
nisteris pirmininkas savo 
sveikinime rašo (vertimas):

pro- 
mi-

sėkmingam 
išsilaikymai.

”1977 yra ypatingi metai 
Kanadoskredito unijų judė - 
jime. Tarptautinės kredito 
unijų dienos proga aš noriu 
pasveikinti skaitlingus koo
peratininkus, kurie aktyviai 
dalyvauja šitoje istorinėje 
kredito unijų evoliucijoje.

yra kredito unijos, 
besikeičiančios gy- 
sąlygos dažnai iš- 

naujenybes, būtinas
tolimesniam 
veikimui ir
Kanados kredito unijų orga- 
nizacija jau yra įrodžiusi 
savo lankstumą ir sugebėji
mą prisitaikyti niekad neuž- 
miršdama savo pagrindinio 
tikslo- patarnauti savo na
riams.

Aš sveikinu kredito unijų 
narius šiame krašte su jų 
atsiektais gražiais rezulta
tais praeityje ir linkiu ge
riausios sėkmės ateičiai”.

Kanados kredito unijų są
jungos metiniame suvažia
vime, Ottavoje, šių metų ge
gužės mėnesyje priimtas 
nutarimas įkurti viso krašto 
mastu Centrinę Kredito Uni
jų Kasą, yra milžiniškas 
žingsnis į priekį. Efektyves
nis atliekamų fondų sukon
centravimas ir jų panaudo
jimas per šią centrinę ins-

Pierre Elliott Trudeau
Reikia džiaugtis, kad Ka

nados lietuviai entuziastin - 
gai įsijungė į Kanados kre - 
dito unijų judėjimą ir iš vi
sų etninių grupių, pagal pa- 
lyginti nedidelį savo skaičių 
užima pirmaujančią vietą. 
Nėra abejojimo kad dauge
lio iš mūsų atsivežta Iš Lie
tuvos kooperatinė patirtis 
labai prisidėjo prie sėkmin
gos mūsų lietuviškų kredito 
unijų veiklos išvystymo.

Pr. Rudins kas
1977.X. 13

algimanto skiltis
TAS SALDUS ŽODIS - PUIKYBE ! 

tiems kitaip tą sąvoką 
verčiant-senstant) kažkaip 
gal ir nejučiomis vis daž 
niau kyla toji pašėlusi pul 
kybė. Beveik gėda ir prisi 
pažinti, šiuo atveju per spat 
dą taigi viešai ir aiškia 
lyg iš estrados prieš šimtu 
klaus ovų ar žiūrovų. Bevei 
viešos išpažinties vaizdas 
gal Ir atgyvenęs dalykas ts 
čiau tobulesniam apsišvar. 
nimui gal ir būtinas...

Taigi, pradėjus monolog 
apie puikybę bent kiek pasi 
drąsinus pusėtinai netrumį! 

K įžangą dera tą vienkalbį (g| 
geriau- pokalbį?) ir tęsta 
Pradėti tenka lyg ir pasitei 
sinimū, kadprogą tos nuodil 
mės papildymui suteikė n<| 
kas kitas, bet guvūs,gabūs i| 
kiek paslaptingi mūsų nuola 
tiniai kritikai ir "Naujienų! 
štabo ar artimij bendra dari 
bių gretų. Šukuoja, -vanoja 
jie šį rašėją beveik be at
vangos- kovingai, atkakliai ir 
principingai. Maišo pelenuš 
su dulkėmis taip tirštai, kad 
nejuokais pasijunti esąs ap
gaubtas tirštų debesų,bevelk 
be jokios prošvaistės. To
kioj padėtyj atsidūręs, rodos 
norėtumei šaukti su sunkiai 
imituoti besiduodančiu Br . 
Raila, tardamas ir save ra
mindamas, lead tamsu, vel
nioniškai tamsu tame dulkių 
debesy, bet tai tik prieš auš
rą...

ir kaip žmogus nesikelsi 
puikybėn, kai kolegiški bal
sai Naujienose jau ne pirmą 
kartą iškelia tave savo ve
damųjų skiltyse, kai aną 
kartą net per du numerius 
( rugsėjo 9 Ii' 10 d. d. )mlni , 
cituoja, vertina ir aiškina 

os mirties minė jimo Chicagoje.

Tai kas, kad visi žino ko
kia didi nuodėmė yra puiky
bė. Tai kas, kad puikybė vi
sad buvo laikoma viena di
džiųjų septynių nuodėmių. 
Tegu ir nemirtinų ( bet vis 
jau neeilinių ir nelengvai at
leidžiamų. Tačiau šis nuodė
mingas (puikybės ) stovis 
toks saldus gomuriui ir vi
siems kitiems jausmams, 
kad neįstengi atsispirti jos 
vilionėms ir tiek. Taip atsi
tiko ir su šiuo rašėju, ku
riam vis labiau bręstant (ki-

Marcinkevičiaus "Mindaugo”. . speciali salė, kurioje ekspo-' 
Solistė Daiva Mongirdaitė 

viešnia iš JAV, akomponuo- 
jama muz. St. Gailevičiaus , 
padainavo lietuvių kompozi
torių dainų ir tarptautinių 
autorių kūrinių. Publika jai 
gausiai plojo. Ji bisui padai
navo Pamylėjau Vakar. į - 
teiktos gėlės, ir nuplota.

Po programos dalyviai 
vaišinosi kavute, pyragai
čiais ir gyvai domė josi či- 
kagiškio Br. Kviklio surink
tais rodiniais, vaizduojan
čiais kai kuriuos. Lietuvos 
okupacijos rezistencijos įvy- sijusios, knygos, 
kius. Parodai buvo skirta

natai- buvo planingai išdėsty
ti. Nuotraukos, laiškai, spau
diniai, sibiriniai rankdarbiai, 
įvairios knygos akivaizdžiai 
bylojo apie tai, ką padarė ir 
tebedaro sovietinė okupaci - 
ja .ir kaip gynėsi ir tebesigi- 
na pavergtieji ir ištremtieji 
lietuviai.

Rengėjų vardu V. Skrins
kas pranešė, kad minėjimo 
proga telkiamos lėšos lie
tuvių s kauti jos fondui ir pla
tinamos J. Lukšos-Daumante 
ir kitos, su rezistencija su-

Pranys Alšėnas

ls Romo Kalantos 5 metų

DU NAUJI

si junti 
siu, gal 
Tad,
vuop

jjLUKyDė,s manija, padebesiais 
paskrajoti. Lietuviškajame 
sodžiuje buvo toks } posakis 
apie šunį, kuriam niekas ne(- 
slteikla uodegos pakelti-be - 
lieka pačiam tai atlikti... 
Mūsų atveju padėtis trupu
ti kitokia: kuo kaltas gi šu
nelis, jei kiti pasirūpina tos 
uodegaitės iškėlimu? Iš to 
tikriausia ir išplaukia toji 
puikybė. Čia tereikia sau 
(o gal • ir kitiems) priminti 
apie atsargumą, nes įsivėlus 
į vieną tų 7-Jų didžiųjų nuo
dėmių, tuo pačiu įsibėgėjimu 
gali nesunkiai įsipainioti ir į 
likusių šešių šildžius labi
rintus. Tokiu atveju išties , 
nebūtų patogu už viską kal
tinti viėn tik Naujienas . 
Šiandien, tačiau, dar vis pa - 
širdžius maloniai kutena tos 
puikybės bacilos...

KANADOS TAUPYMO
DIDELIS PASIRINKIMAS
Šiais metais yra didelis pasirinkimas 
Kanados taupymo lakštų. Jų tarpe yra 
reguliarių palūkanų lakštai, kurie moka 
palūkanas kiekvieneriais metais. Taip 
pat yra jungtiniai taupymo lakštai 
(Compound Interest Bond), kurie 
automatiškai reinvestuoja jūsų palūkanas 
ir tuo būdu moka palūkanų palūkanas.

SAUGŪS, VISUOMET IŠKEIČIAMI, 
GEROS PAJAMOS
Abi lakštų rūšys tebeturi tas pačias 
vertingas savybes, kurių dėka Kanados 
taupymo lakštai milijonams kanadiečių 
per praėjusius 31-rius metūs tapo 
pirmaujančia investacija. Jie yra saugus, 
patikimas investavimas. Juos galima 
iškeisti į pinigus kiekvienu momentu. 
Be to, jie duoda geras palūkanas 
kiekvieneriais metais.

Naujieji Kanados taupomieji lakštai yra 
pažymėti 1977 metų lapkričio 1 dienos 
data ir duoda vidutiniškai metinių 
palūkanų 8.06%, jei išlaukiama iki 
nustayto termino. Kiekvienas naujas 
lakštas pirmaisiais metais duoda 7% 
palūkanų ir kiekvienais likusiais metais 
— po 8.25%.

REGULIARIŲ PALŪKANŲ LAKŠTAI
Jei norite turėti reguliaras metines 
pajamas iš savo investacijos, jums patiks 
reguliarių palūkanų lakštas, kurio 
palūkanos automatiškai išmokamos 
kiekvieną lapkričio 1 dieną. Palūkanų 
išmokėjimo būdą galite pasirinkti — 
čekiu arba tiesioginiu pervedimu į jūsų 
taupomąją čekių sąskaitą. Šis tiesioginis 
pervedimas yra naujas patogumas jums.

LAKSTAI
Reguliarių palūkanų lakštus galite 

pirkti grynais pinigais banke, kuriame 
atliekate pinigines operacijas, po $300, 
$500, $1000 ir $5000.

JUNGTINIŲ PALŪKANŲ LAKŠTAI
Jei norite didinti santaupas, investacijas 
ateičiai arba savo senatvės fondą, 
pasirinkite naujausius jungtinių

palūkanų lakštus. Po pirmųjų metų 
gausite palūkanų palūkanas metiniu 
tarifu, būtent 8.06%. ŠiųTakštų 
palūkanos paliekamos didėti ir yra 
išmokamos juos realizuojant arba suėjus 
terminui.

štai kaip didėja $100 vertės lakštas:

Lpkr. 1 Vertė Lpkr. 1 Vertė
1978 $107.00 1983 $158.78
1979 $115.81 1984 $171.77
1980 $125.34 1985 $185.81
1981 $135.63 1986 $200.97
1982 $146.76

Jungtinių pajamų lakštus galima pirkti 
grynais pinigais arba pasinaudojant 
patogiu mėnesiniu taupymo planu banke 
arba investavimo Įstaigoje. Lakštai 
gaunami po $100, $300, $500, $1000 
ir $5000.

PASIRINKITE
Kaip matote, yra didelis naujųjų 
taupymo lakštų pasirinkimas, būtent, 
reguliarių palūkanų lakštai ir jungtinių 
palūkanų lakštai. Abi lakštų rūšys jau 
parduodamos iki $15000 (abi rūšis 
sudėjus). Jos yra Įvestos, atsižvelgiant 
j jūsų taupymo poreikius. Pasirinkite tą 
rūšį, kuri jums yra geriausia.

ao6%
vidurkis palūkanų 
iki termino galo

DIDELIS PASIRINKIMAS
JUNGTINĖS ARBA REGULIARIOS PALŪKANOS
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
‘SIŲSTA PAMINĖTI

23-OJI KANADOS LIETUVIU 
DIENA, Proginis leidinys. 
London, Ont., 1977. X. 7-9. 
Redagavo Lydija Keraitė- 
Dragūnienė, viršelis,kun. J. 
Staškevičiaus.

KLB Londono Apylinkės 
Leidinys nr. 2.

Kuklus, bet rūpestingai 
sutvarkytas LD proga leidt- 
lys, nestokoja nuotraukų, da- 
.yvaujančių grupių aprašy - 
bu, programos ir ypač-sveP 
dnimų tekstų iš Kanados ir 
yrovincinės vyriausybės . 
Taip pat mūsų konsulo dr.J. 
Žmuidzino, KLB ir Londono 
Ap-ės,bei PLB pirmininkų 
sveikinimai.

Verta įsigyti atminimui.

IŠ: Juozas Almis Jūragis
AKMENS IR PAUKŠČIO METAS

TRYLIKTOJI KOMPOZICIJA

Melsvam sapnų pasaulyje pražydo neregėtas 
žiedas , 

liepsna dar žemėje nesurastosspalvos, 
ir grakščios, jaunos moterys, 
atplaukusios miglų laivais, 
kasas išpynusios, paežerėj susėdo, 
užburtos tos gėlės keistos.

Ant vakaro švitėjimu užtvindytos kalvos 
medis, nudžiūvęs, nuogas, 
vėtrų nulaužytas šakas 
beviltiškai aukštyn iškėlęs žiūri, 
kaip juoda tempera saulėleidį uždažo 
šalta, poliarinė naktis, 
kaip atsidaro horizonto durys, 
parodo veidą pilnatis. ,

Staiga erdvėj sududna žaibo kirčiai^ 
ir uraganą baisų priartėjantį girdžiu.
Greitai planetos Žemės mirčiai 
jis neša tamsų debesį 
nuodingų dulkių 
prieš milijardus šviesmečių visatoje sudužusių 

žvaigždžių.

Aš taip norėjau šviesmečiais dalyti 
Žemėj gyventus neramius metus, 
bet ima lyti, ima lyti, ima lyti 
atominis lietus...

LIETUVIŲ RAŠYTOJU DRAUGIJOS LITERATŪRINE
PRE MI JĄ U Ž POE ZI JĄ

Lietuvių Rašytojų Draugija Lietuvos nepriklausomybės 
60- čiui paminėti skelbia 1000 dol. literatūrinę premiją už 
poeziją šiomis sąlygomis:

1. Premiją gali gauti tik gyvas ir laisvame pasaulyje 
gyvenąs poetas, kuris savo iškilia poetine kūryba labiau - 
šiai gaivino, įkvėpė ir stiprino tautą vienu ar kitu metu 
nuo 1918 iki 1978.

2. Premijuotiną poetą atrenka Lietuvių R Rašytojų 
Draugijos speciali komisija.

3. Premija negali būti dalinama tarp dviejų poetų.
4. Premija turi būti paskirtą iki 1978 sausio pabaigos 

ir negali būti nukeliama į vėlesnį laiką. Ji iškilmingai 
įteikiama Literatūros šventėje New Yorke Vasario 16-ios 
išvakarėse.

- Literatūrinės premijos už poeziją mecenatas ir ini - 
ciatorius, Lietuvių Rašytojų Draugijai paaukojęs 1000 dol. 
yra Klemensas Galiūnas iš Santa Barbara, Calif .

Actor Richard Fitzpatrick portrays Lawren Harris in a special 
two-part program The Passionate Canadians — The Group of 
Seven, to be telecast Wednesdays October 26 and November 
2 at 9:30 p.m. on the CBC Television network.
This scene is part of a sequence in which Harris and other 
members of the Group of Seven are shown on their sketching 
trips to Algoma, northern Ontario.

Taip vadinamos žymios dailininkų kanadiečių grupės 
Žymios Kanados dailininkų grupės Ttįgr Group of Seven se
rija bus rodoma trečiadieniais Spalio 26 ir lapkričio 2 d. 
9:30 v. v. CBC Televizijos stotyje. Tai originalaus Kana
dos dailės meno atstovai. Nemačiusiems- verta susipa - 
žinti.

i

Juozas Almis Juragis

AKMENS IR PAUKŠČIO METAS

KALĖDOS AUSTRALIJOJE

Saulės gaisru liepsnoja žemė. 
Laukuose kapinynų tyla.
Kaitros parblokšti eukaliptai 
pasvirę brenda per negyvas pievas, 
lyg Per neišbrendamus pilkojo 
liūdesio ežerus.

Prie išdžiuvusių upelių, 
prie tuščių tvenkinių 
klykia ištroškę paukščiai.
Klykia klaikiai - 
beveik žmogaus balsu.

Raudoni vieškeliai, V
melsvi kalnų masyvai, 
kaitros ūkanų dengiamos lygumos.

Vėjo lūpos kaip liepsna - 
sutirpdo rožės žiedą, , 
sutirpdo trapią ramunėlę. 
Vėjo lūpų pabučiavimai skaudūs 
žeidžia įkaitusį veidą.

Karštas vėjo alsavimas 
gruzdina širdį ir 
įpučia ilgesio liepsną. 
Ir nuskrenda į šiaurę mintis, 
kur dabar baltos, vėsios Kalėdos, 
kur užkeikta gyvena 
šarmota, žila praeitis...

Krinta aidas varpų 
į beržynus plačius, 
krinta šerkšno žiedai 
į šakas...

i
Snaigės byra į plaukus, 
kaip monstrancijos 
gražios, 
žvaigždės užberia 
džiaugsmo dienas.

Atpažįstu širdim 
po ledu savo pėdas,, 
pripustytąjį sodą akim apibėgu, 
skaitau medžiiį šešėlių raštus 
ir semiu godžiom saujomis sniegą. . .

o n udegina smėlis pirštus.----

(tęs iny s )

PAŽINKIME PRAEITI !

JUOZAS BAUM ĄNTA5,

Be minėtų, aptikom ir sunalkinom visą eilę mokomo
jo personalo anketų, kurias jie buvo užpildę, kad galėtų 
išvykti į vakarus pagilinti studijų. Tikriausiai šie dulkė
ti archyviniai popieriai būtų atnešę keletui šimtų žiaurią 
mirtį. Aps i dirbom pačiu laiku, nes NKVD pareigūnai se
kančiomis dienomis jau susirūpino panašių dokumentų 
globa, visus likučius parimdami savon kontrolėn.

Taip keletą dienų pasisukinėję mieste, turėjom grįž
ti pas tėtį duonos atsivežti, nes Kaune buvo neįmanoma 
ko nors gauti. Jau atsirado ir rublių, bet jų perkamoji 
galia buvo labai menka. Sviesto ar lašinių kilogramas - 
400 rublių, duonos kilogramas apie 50 rublių. Vienas lit
ras degtinės siekdavo 400 rublių. Jos kainą pakėlė "išva
duotojai", daug jos išmaukdami. Miesto gyventojai ap - 
sirūpino maistu iš artimųjų kaimų, išmainydami į dra - 
bužius ir kitokias vertybes.

Bičiulystė su Raudonarmiečiais

Frontas, "išvadavus" Mariampolę, kiek sustojo- Vo
kiečiai, prieš įsiveržiant rusams į jų teritoriją, labiau 
priešinosi. Bolševikai, apakinti paskutinių laimėjimų , 
dar su didesniu entuziazmu metė savo mases, kad grei - 
čiau pasiektų hitlerinę landynę. Visi raudonarmiečiai gy
rėsi, kad ilgiau netruks , kaip du mėnesiai, ir jie jau žy
giuos Berlyno gatvėmis kaip nugalėtojai.

Aleksote prisiprašėm raudonarmietį, kad jis pavė - 
žintų Mariampolės lipk. Važiavome trys. Mūsų nelaimei, 
Garliavoje judėjimą tvarkę kariai mus išsodino, nes ma- r 
Šina buvo perkrauta. Čia teko ir mums prisijungti prie 
gana gausios minios, kuri lūkuriavo, ištisas valandas.. 
Traukiniai dar nevaikščiojo, nes vokiečių j išsprogdintos 
linijos buvo neatstatytos. Geroką valau dĄ palūkuriavę , 
4 PSI.

leidomės pėsti. Nukulniavus apie pusantro kilometro, mus 
pasivijo amerikoniškas džipas su trimis raudonarmie - 
čiais. Pastebėję mus atsigrįžtantčius, jie sustojo kaip 
tik ties mumis,

- Kuda vi mclodije liūdi ? (Kur jūs, jaunikaičiai ?) - 
užkalbina mašiną vairavęs staršina.

- Do svoich roditelei (pas savo tėvus), - atkerta Jur
gis, - gdie nam bolše (kurgi kitur).

Staršina pasiūlė pavėžinti su sąlyga, kad užfundysime 
butelį degtinės. Mes pažadėjom dar ir užkandžio.

- Ladno, - džiaugėsi staršina, trindamas rankas, ir 
parodė mums vietas. - Teper to napjomsia i pakušaem . 
(Dabar tai atsigersim ir prislvalgyslm).

Kiti du draguai (vienas kapitonas, antras vyr. leite - 
nantas) derybose nedalyvavo, bet mums su staršinasu - 
silygus, jie atrodė patenkinti. Pasiekėm N. vietovę. Ka
dangi mūsų tėviškės dar buvo keli kilometrai nuo plento , 
užsukus pas mano tetą B., jiems paalškinom, kad čia dar 
ne mūsų tėvų sodybos, kurias pasiekti reikėtų truktelėti 
keletą kilometrų blo^u vieškeliu į pietus. Jau buvom pri
sipažinę, kas tokie esam. Visi pasirodė labai draugiški , 
ypač vyr. leitenantas, ir užsispyrė, nežiūrint koks ke
lias bebūtų, mus nuvežti ligi namų. Jų pasiūlymas mums 
irgi patiko, nes naudotis tetų malone nevisad patogu. Vi
sas kelio kliūtis džipas kuo paikiaus lai nugalėjo. Netruko 
nė rusams pasididžiavimo amerikoniška technika.

Vartuose mus pasitiko nusigandusi mama.
- Labas vakaras, mamyt, nesibailinkit ,- įsitaisėm 

pakeliui "vergų", kurie už bonką naminės pasisiūlė pas 
tėtį parvežti. - Ir kai visi laisvai išsivertė m iš mašinos 
mama nudžiugus prisipažino:

Dėkui Dievui, kad tik.taip: maniau kad jau ir jūsų die
nos pasibaigė.

Suslvedėm svečius į "ponstubę" (taip pas mus vadino 
kambarį kasdieniniam svečiam), bet ne į seklyčią. Mama 
ir Ona vikriai čirškino virtuvėj užkandžius. Juozas Iš 
kluono atniogė ir "užmokestį", net kelis kartus didesnį , 
kaip buvom sulygę. Aš griebiausi 'Tokajaus" pareigų, pa
duodamas ir nuimdamas valgius. Landydamas po virtuvę, 
neapleidau progos Onai papiršti:

" -"Nu ką, Onut, vyrų kaip vijurkų parvežiau, gal suk- 
sies prie kurio nors? Žinai, kaip jie lietuvaites gaudo...

- Nemačius tokių vyrų, "pliudrakelnial, o ne vyrai !,
Tegu pirma išstvėdina, kad silkėmis nesmirdėtų... -at
kirto Ona ir, plokštelė jus per savo riebiausią vietą, pri - 
dėjo:

- Čia, man tokie vyrai...
Valgydami kalbėjomės apie dabar prasidėjusį Lietu

vos gyvenimą, apie vokiečių okupaciją ir apie nepriklau
somos Lietuvos laikus. Rusai buvo sunkiai įtikinami, kad 
kiekvienas Lietuvos ūkininkas kadaise turėjo nuosavus,sa
varankiškai tvarkomus ūkius su bandomis Ir kitokiu ne - 
menku turtu.

Prie stalo užtrukom nemačiau kaip dvi valandas. Per 
tą laiką suspėjo baigti darbus laukuose Vytas, Andrius ir 
Stepas. Dabar jie prisijungė prie mūsų. StaršInos norai 
buvo tikrai patenkinti, Jie jau spėjo prigerti ir privalgyti 
Sutikom su jo prašymu ir paguldėm poilsio svirne, pirma 
gerai užrakinę ten esančias spintas. Netrukus, kapitulia
vo ir kapitonas. Palikom prie stalo penkiese broliai, Ju - 
liūs ir mūsų leitenantas, kuris, pabaigus šeštą bonkelę , 
atrišo liežuvį:

- Aš pavydžiu jūsų šeimai šiandieninio vakaro. Negi 
pas jus daug tokių šeimų buvo, kur visi artimieji galėtų 
dažnai susirinkti, kaip kad jūs dabar?

- O kodėl pas mus nebus ? Kone kiekviena kaimo tro
ba glaudė visą tėvų išaugintą šeimą, - paaiškino Andrius.

- Jūs esate be galo laimingi žmonės... Žinot, kur y- 
ra jūsų broliai... Pažįstat savo motinas... O mus dar 
kūdikius dažnai atplėšia nuo jų. Mes neturim jokių jaus - 
mų broliams, tėvams, nes jų dažnai visiškai neprisime - 
name... Norėžiau ir aš šiandien patįrti jūsišką šio vaka
ro šeimos jaukumą, pabūti tarp savo brolių, dalintis val
giais su artimaisiais... Vargais, kurių pas mus šimterio
pai gausiau, negu pas jus. Norėtume ir mes, rusai, žmo - 
nėmis pabūti...-tęsė susijaudinęs leitenantas. Akyse su
žvilgo keletas ašarų. Apsižvalgęs, kalbėjo toliau:

(bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DU SOLISTAI
TORONTE

Lietuva- Vilnius- kiekvie
nam lietuviui, kur jis begy
ventų,yra brangūs , už Širdies 
tveriantieji žodžiai. Kas iš 
ten- vis mums miela.

Lietuvos vaikai, ten užau
gę, mokslus ėję dainos mene, 
teatre, netik lietuvių tautą 
stiprina, dvasiniai palaiko 
per Vilniaus, Kauno. Pane
vėžio, Šiaulių, Klaipėdos ir 
kitus teatrus, bet ir po pla
tųjį pasaulį važinėja (Europą 
Ameriką ir kt), garsina Lie - 
tuvių tautos dainų grožį ( at
lieka pasaulinių muzikų kū
rinius.

Vilniaus Operos solistai 
kaip V. Noreika, broliai Dau
norai, Nijolė Ambrazaitytė ir 
kiti( aš juos tegirdėjau); yra 
apdovanoti labai gerais bal
sais, vaidybiniais gabumais j

scenine išvaizda. Jie . išėję 
ir gerą profesinę mokyklą. 
Jie gražiai laikosi scenoje. 
Yra kuklūs puikiai išpildo 
kūrinius. Tai nuopelnas 
Kauno- Vilniaus teatrų tra - 
dicijų tęsimo, Kipro Pet - 
rausko mokyklos vaisiai.

Šiandien Vilniaus Operos 
Teatras stovi augštai tarp 
daugelio Europos pirmaeilių 
Operos Teatrų. Tuo mes vi
si lietuviai galime didžiuo
tis.

Toronte š. m. rugsėjo 18 d 
Lietuvių Namų Mindaugo sa
lėje koncertavo buv. Vilniaus 
Operos solistas Ričardas 
Daunoras dabar gyvenantis 
V. Vokietijoje, akomponuo- 
jant muz. D. Lapinskui.

Solisto išvaizda ir laiky
sena graži, balsas plaukia

Iš dešinės sol. R- Daunoras ir muz, Į). Lapinskas.

Sol. N. Ambrazaitytė.

Savaitraštyje Nepriklau
soma Lietuva jau buvo ra
šyta apie solistę. Šalia to pa
žymėtina, kad Nijolė per ka
ro audras liko viena,vos ke
lių mėnesių pas gimines, tė
vams pasitraukus į Vakarus. 
Dar įdomu, kad ši garsioji 
solistė ankstyvą vaikystę 
praleido Sibire?kur buvo iš
vežta kartu su ja globojusio
mis giminėmis.

lengvai f be įtampos. Progra
moje buvo sudainuota lietu
viškų kompozitorių dainelių, 
ir 2 Įeitų, Solisto R. Daunoro 
balso pajėgumas, vaidyba< at
likimas ypač turėjo progos 
pasireikšti per operų arijų 
atlikimą. Ypač publikai pa - 
tiko Bazilio arija iš operos 
Sevilijos Kirpėjas.Čia pasi
reiškė jo balso galybė, vai
dyba ir visa medžiaga, kurią 
jis turi ir kur mokyklos -to - 
bulinimosi reikia.

Salė ir balkonai buvo pilni 
publikos. Pelno dalis bus 
atiduota PLJS-os Kongresui.

Toronte solistė Nijolė 
Ambrazaitytė pasirodė labai 
gerai, atlikusi mūsų liaudies 
dainų, lietuvių kompozitorių 
kūrinių ir operų arijų.

Solistės graži išvaizda, 
stiprus balsas puikiai išla - 
vintas žemame ir aukštame 
registre. Geros vaidybos ir 
laikysenos bei muzikalinių 
plonybių ji parodė , ypač, at
liekant čigonų dainą iš ope
ros Karmen, Cherubino ari
ją iš operos Figaro Vestu
vės, Zibelio ariją iš operos 
Faustas. Visi kūriniai buvo 
įdomiai atlikti, sužavėdami 
publiką, kuri plojo ir šaukė 
bis. Teko daug pakartoti. Jai 
akomponavo J. Govėdas.

Publikos taip pat buvo pil
na salė.

Už poros dienų įvyko L.N- 
se antras koncertas (rugsėjo 
20 d. )r kuriame išgirdome 
Vilniaus Operos solistę-pri- 
madoną mezzo sopraną Ni - 
jolę Ambrazaitytę.

Jos koncertas viešai ne
buvo reklamuotas. Pažįsta
mi per pažįstamus telefonais 
susižinojo. Rengė TLN. Pen
sininkų Klubo vadovybė, J. 
Karpiui ir dr.'J. Kaškeliui,ir 
let. globojant.

Ką gi- mes galime tik 
džiaugtis, kad Vilniaus, Lie
tuvos sostinės Operos Teat
ras suranda, paruošia tokių 
gerų solistų -žvaigždžių. To
kie svečiai- visad laukiami 
visur. J.Karka

F'

E L GRECO NAMUOSE
Iškilusis ispanų dailinin

kas, kuriam Venecijos mo

Šeštadieniais

Sekmadieniais

’’LIETUVOS AIDO^ rod'io programa
. Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ 

Veikia savaitgaliais*
'Cu* Penktadieniais

Adresas^ 2G46
Chicago, III. 60629. Tel. 778-5374

K-ReM
VE/ ORoDž/.A I

Šiandieninė Europa ir Turistai
(Tąsa is praeito numerio)

Į TOLEDO
Būti Ispanijoje ir nematy

ti garsaus Toledo, tas pats , 
kaip būti Romoje ir nematy
ti popiežiaus.Yaigi, kiekvie
nas turistas tą garsųjį Tole
do stengiasi aplankyti. Už 10 
dol. turistas veža autobusas. 
Toledo vardu pavadintas ar
tistiškas, istorinis, legenda- 
rinis ir tradicinis miestelis, 
kurį kalne puošia - gotiško 
stiliaus didelė katedrą . 
Miestelis stovi ant septynių 
kalnų. Jame kiekvienas ak - 
muo turi savo istoriją.

Norint pažinti gei’iau 
kraštą, reikia pavažinėti po 
provincijas, bei pakeliauti 
laukais. Ispanijos grožis ir 
yra laukai, vaiz dingi kalnai . 
Miškų čia labai mažai. Pa - 
kėlė s e visur dygsta, lyg gry
bai, nauji miesteliai ir ke
liasi, kaip jau minėjau, in
dustrija įš Madrido. Visur 
labai gražiai apsodinta me- 

| džlais ir gėlėmis. Prinokę 
kviečiai svyra ir laukia, kad 
nuimtų nuo laukų. Man keis- 

Įta, kad taip anksti.Gal antrą 
Įderlių galės turėti? Keliai

Rašo Juozas Kaributas

asfaltuoti, daugiausia dviejų 
važiavimų. Čia dar važiuoja 
ir arkliais ir asilais, bet jau 
vyrauja motorizuota susi
siekimo priemonė, 
žiuojame 
miestelių,
mūsų akis, aukštumoje su
švyti gražusis Toledo.

Prava-
keletą gražių
kaimų ir prieš

Septynių kalnų miestą su
pa gražus krištolinio tyru
mėlio upelis, per kurį kara
liaus įsakymu X-me šimt
metyje pastatytas legendari- 
nis Alcazar tiltas. Iškiliau
sioje vietoje lyg balta gulbė , 
bokštus ištiesusi garsioji 
katedra. Ją statė porą šimt
mečių. Tas nuostabusis ar
chitektūros kūrinys buvo 
pradėtas statyti 1227 metais 
ir baigtas tik 1497 m. Bevdlk 
visame pasaulyje mačiusiam 
įvairiausių bažnyčių- šita 
katedra gi stebina’ savo 
puošnumu ir Išplanavimo su
dėtingumu. Sakyčiau, pra
lenkia visas kitas savo me - 
ninėms vertybėms, kurioje 
sudėti viso pasaulio garsiųjų 
menininkų kūriniai. Kada 
ankščiau minėtais metais 
karalius Ferdinandas III su

katedra vadinama 
Katedra. Viduje 
įvairių koplyčių, 

dekoruotų, kad tu-

tūkstantis įvairių įvairiausių 
figūrų figūrėlių. Pačiame 
viršuje trys kryžiai su Kris
tumi vitražų šviesoje. Kiek 
čia spalvingumo, Įdek nuos
tabaus ir niekur nepakartoja
mo meno... Tarpe šimtų 
garsių menininkų vardų čia 
be abejo vyrauja Goya.

Visų menininkų neįmano - 
ma nei išvardinti, nei išro-
kuoti. Taip pat ir tų visų ka- i pašaukimų, čia vien vienuo- 
ralių ir karalienių, kurie fi
nansiniai šitą unikumą-ka - 
tedrą rėmė, aukodami labai 
stambias sumas.

Dabartinis žmogus niekaip 
negali suprasti ir pakanka
mai įvertinti, kas tada buvo 
padaryta. Dabartinis žmogus 
kylantis kultūroje ir civili
zacijoje, bet dvasiniai smun
kantis. ..

Siaura gatvele einant, mus 
persekioja suįvalriausiomis 
brošiūromis, atvirukais ne 
tik vaikai, bet ir suaugę. 
Duona visiems reikalinga. 
Perku vieną labai patraukliai 
išleista knygutę, kurioje To
ledo miesto smulki istorinė ; 
informacija. Spalvotomis 
nuotraukomis iliustruota ir 
labai patraukliai išleista.

Apžiūrime masyvius Bi- 
sagros vartus, bažnyčią St. 
John of Kings, kurioje jis 
melsdavosi. Dabar joje sto
vi išlikęs vienišas suolas , 
ant kurio jis sėdėdavęs. To
liau mus veda-prie St. John 
of Kings vienuolyno. Sako, 
kad tą vienuolyną pastatė 
karalienė Isabella ir kara
lius Ferdinandas savo pini
gais. Joje Isabella 1474 m. 
buvo karūnuota. Ji pageida
vusi, kad po mirties ten būtų 
ir palaidota, bet ją palaidojo 
Granados katedroje.

Kaip bažnyčia, taip ir vie
nuolynas yra gotikos stiliaus 
su labai daug figūrų, medžio 
drožinių, bei marmuro sto- 
vylų. Šis vienuolynas tur
tingas savo istorine praei
timi, dabar atlieka kitokią 
paskirtį. Dėl’ mažėjančių

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 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
sGecrqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu-; 
įri&kai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
į— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
(Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek), 
Juozui S.631. 6834, HennkuiN. 277-7868. -______________
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arkivyskupu Don Rodrigo de 
Rada katedrai padėjo pirmą
jį akmenį ir pirmasis archi
tektas Petrus Petri padarė 
planus, niekas netikėjo, kad 
išeis toks stebuklingai įdo
mus pastatas tiek išoriniai 
tiek vidaus įrengimu. Gal už 
tai dabar 
Muziejus- 
tlek daug 
skirtingai
ristas lieka apstulbęs ii’ pa
simetęs < negalėdamas įsi
vaizduoti, kad tiek lakios 
fantazijos anų laikų meni
ninkai turėjo. Sagario kop
lyčia graikų-romėnų rene
sanso stiliaus, įeita pagrin
dinė šv. Petro koplyčia-is - 
panų baroko. Ją puošia fres
kose figūros ir įvairios’ 
garsių menininkų skulptū - 
ros. Mus, lyg avelių būrį 
vedasi gidas ir aiškina, aiš
kina. Jis tai p susipažinęs 
su šios katedros ir bendrai 
miestelio detalėmis, kad 
stebimės kaip ten jam gal
voje ir išsilaiko viskas. O 
ispaniukas- taip sau,nėra į 
ką pažiūrėti :juodbrūvis, ma
žiukas ir truputį apkuitęs. 
Jis veda mus prie pagrindi
nio altoriaus, kurį puošia

Milžiniškos kolonos, per 
vitražus šviesa mažai pra
siskverbia, šaltoka ir nejau
ku. Mes, pusdienį sugaišę , 
katedrą beapžlūrėdarni, pa
galiau patenkame į ' gatvę, 
kuri taip siaura ir akemni- 
mis grįsta, kad jei važiuoja 
mašina, reikia prie namo 
sienos prisiploti. Čia daug 
saulės ir "biznierių”, kurie 
seka iš paskofej įkyriai siu - 
lydami visokias brošiūras ir 
leidinėlius apie jų miestą ir 
gražiąją katedrą. Akyse te
bestovi ten palaidotų kardi
nolų granito antkapiai ir jų 
biustai, įamžinti granite.

lyno vardas belikęs su kele
tą garbingų asmenų antkapių 
ir paminklų.
" Gidas veda toliau. Trum
pai, prabėgę mis, aiškina apie 
baziliką šv. Leokadijai, ka
raliaus Siseguto pastatyta 
606 metais. Tojo bazilikoje 
buvo įšventintas pirmasis 
vyskupas, o garsusis ispanų 
poetas Zorrilla šiai bazili
kai sukūręs nemažai eilė
raščių ir poemų.

Miestelyje išlaikyta seno
vė. Čia tebėra visos gatvės 
grįstos akmenimis. Jos la - 
bai siauros. Automobiliai ne
gali prasilenkti.

kyklos garsiųjų renesanso 
epochos tapytojai turėjo di - 
dėlės įtakos, El Greco pra- 
dėjęd tapyti Kretos saloje 
vėliau dirbo Italijoje ir atsi
kėlė į Toledo miėstą Ispani 
je-El Greco būdingas stilius 
- figūrų Ištęsimas, dalinai 
Bizantijos ikonų įtakoje, da
linai Italijos renesanso.

Gidas pasakoja, kad anais 
1577 m. El Greco persikėlus 
į Toledo, jis gavo garsiausio 
Ispanijos dailininko vardą. 
Gal jam padėjo ir ta aplinky
bė, kad tada, ispanų inkvizi
cijos laikais dvasininkai ve
dė aršią kovą prieš protes - 
tantizmą ir užsakė daug pa
veikslų žinoma, religinio tu
rinio. El Greco visus pa
veikslus atliko meistriškai. 
Jis buvo vadinamas klasiki
nės mokyklos vadovu ir ryš
kiausiu reprezentantu mis
tikos.

Dailininkas mėgo praban
gą. Pusryčiaujant, jam .^ro
jo orkestras. Namas, kuria-, 
mc jis gyveno buvo 24 kam
barių, vadinamas pilimi, ža
vingai atrodo ir dabar, pa
verstas muziejum. Ne vien 
tiktai El Greco kūriniai puo
šia gražiąją katedrą? bet ir 
Madrido muziejų. El Greco 
namą supa gražus sodas. 
Balkonai, skulptūros, pa
veikslai ir baldai, kuri uos jis 
naudojo. Nuostabūs paveiks
lai iš šventųjų gyvenimo. 
Spalvingai detalizuoti, skru
pulingai išbaigti. Kaip me
nininkas, žinoma, El Greco 
turėjęs ir neigiamų savybių. 
Mėgęs didelę prabangą ir ku
pinas egoizmo ir "fanaberi
jos V , nenusileis davęs iš tų 
aukštybių, kurias nelengvai 
išsikovojęs , eidamas sunkiu 
gyvenimo keliu.

Iš čia mus dar nuvedė 
į vieną senų laikų sinagogą; 
aprodė keletą istorinių pas
tatų ir jau skubėjome į au
tobusą, kuris vežė atgal į 
Madridą. Kaip turistui, tai 
buvo nepaprastai įdomi die
na, pilna įvairiausių įspū
džių, nežiūrint kad nuovargis 
ir lova" traukė saldžiam nak
ties poilsiui.

( b us daugiau )

W: LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 •focdfield Drive, Ottawa, Ont.
PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINĖ STATYBA;
darbas atliekamas s a ž i n i n a a i ir prieinamomis kainomis.
Enginering & designing patarnavimas.
IN—GROUND. S v i m m i n g F o o i statybai 10 year guaranty )«■ 

TEL (6 13) 225 400 1 

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
Pl BLISHING COM PAN Y

< - TEL. 268 3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905

636 EAST BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS. 02127

9:30 - 10:00 vai.vak.
AM -1490,iš WOPA stot. 
8:00 - 10:00 vai. vak. 
FM - 106.3 iš WLNR 
9:30 - 10:00 vai. ryto 
AM - 1230 , iš WJOB stot. 
West 71-st St.
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RADIO 1410 MONTREAL
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hamllton Toronto skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

A. Lukošius
Pirmutiniame ir didžiausiame f* JA AJi JA
TORONTO LIETUVIŲ F*/AK/MViA
KREDITO KOOPERATYVE -----—---------------------

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
8 30 Main Street East, tel. 

L8M IL 6

(4 16) 544 -7 125

Darbo valandos: pirmod'eniois - kefvirtodie- 
niois. nuo 10 iki 5 vai , penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas---- virš $9,000.000

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 8'.'4%

Pensijų Fondas... 8'/t %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 °'o 

nekilti turto posk. 93/4 %

6%

■e siems atvykusioms abiturie-
SALPOS FONDO BALIUS ntams ta proga bus įteikta po 
KLB Šalpos Fondo Hamilto ■ knyga. Visus abiturientus, kū

no skyriaus vajaus užbaigime rie dar neužsiregistravo, kvie- 
baliaus paruošiamieji darbai 
vyksta sklandžiai. Komitetas 
tikisi, kad hamiltoniečiai ir 
apylinkių lietuviai šį jų darbą 
parems savo skaitlingu daly
vavimu lapkričio 5 d. Jauni - 
mo Centre. Meninėje dalyje 
išgirsime Klevelando Studen
čių chorą" Neriją" vad. jau
nos muzikės Ritos Čyvaitės. 
Choras"Nerija"yra savo am
žiumi jaunas bet spėjęs pa
garsėti savo darniu, gražiu 
dainavimu. Choras koncer - 
tavęs Čikagoje, Detroite ir 
pačiame Klevelando daug kar
tų įvairiomis progomis. Spau
dos atsiliepimai apie šį jau
ną vienetą labai puikūs, o pub
likos visur labai šiltai pri - 
tas. "Neri ja" paskutinį kartą 
pasirodė IX Ateitininkų kon
greso banketo metu, kurio 
klausėsi virš 700 dalyvių. 
Choras buvo labai gausiais 
plojimais palydėtas, ir jam 
teko porą dainų padainuoti 
virš numatytos programos.
Tad visi yra kviečiami gau- zija.
šiai dalyvauti šiame"Nerijos' dykime artimo meilę, tą lie- 
choropasirodyme, Jis pirmą tuviŠką gerą, širdį, paskirda- 
kartą atvyks į Kanadą, Hamil- mi bent mažą auką šalpos 
toniečiai ir apylinkių lietu- reikalams.
viai turės progos pirmą kar
tą išgirsti Klevelando Studen
čių chorą "Neriją" Hamilto
ne. Todėl visi šį lapkričio 5 
dienos vakarą skirkime šiam 
Šalpos Fondo parengimui.

Taip pat šio baliaus metu 
įvyks lietuvių abiturientų pri
statymas visuomenei. Visi 
abiturientai baigę II gina-zi- 
jos klasę yra kviečiami daly-

čiami nedelsiant paskambinti 
J. Piciniu! tel. 549-5372.

RUDENS NUOTAIKOMIS
Po kelių savaičių nesima

tymo, vėl sutiktas tautietis 
skundžiasi, kad vasara visgi 
buvusi per trumpa, praėjusi, 
kaip nebuvusi, o ir iš vise
tas laikas perdaug greitai 
lekiąs ir vėl jo didesnę dalį 
teks prisilaikyti arčiau na
mų ir vėl taip laukti atei - 
nančio pavasario. Tas lai
kas perdaug jau įkyriai mus 
veja iš mūsų juolkasi, skaito 
mūsų žingsnius,žilu šerkšnu 
dažo mūsų plaukus. ..

- B< tgi palauk prictellau, 
aiškina trupučiuką kitaip 
ga vojantis —Nuobodžiauti 
čia nebus kada,Tiktai pa
žiūrėk y argi nematai , kas 
čia aplink mus darysis neto
limoje at< ityje ?

Ar buvai Ričardo Daunoro 
koncerte aną s< kmadie. į ? 
Matei, kas per vyras-dar ga
na jaunas .Toks geras, svei
kas balsas,graži laikysena, 
o tų žmonų pasiklausyti tai 
kaip silkių bačkoje prisipa- 
kavo. Arba kitas-taipogi ne
paprastai įdomus Vilniaus 
Operos solistės Nijolės 
Ambrazaitytės koncertas >• 
Tik pagalvok, kaip staigiai 
įvyko, niekur nebuvo pas
kelbta, Be to,paprasta sa - 
vaitės diena- ir vistiekvirš

mažiau visko reikalauti* 
Valdžia taipogi atrodo ne
randa išeities iš šio akligat- 
vio kraštą išvesti.

- O ką pats galvoji ? Ar 
nebūtų šiam kraštui sveika , 
kad pradėtų jaunus vyrus į 
kariuomenę imti ? Gal tai 
būtų naudinga šiais jau tik - 
rai neramiais laikais ?

Lengvai galėtų suverbuo- 
ti apie porą šimtų tūkstančių 
jaunų vyrų. Maisto čia ne
trūksta, rūbų taipogi, jaunuo
lių , neturinčių kas 
taip pat perteklius.

Ir tam jaunimai, 
kraštui tik į naudą 
išeitų, nes jaunuoliai

MOKA:

ui 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą 

7’/i% už spec, taupymo sęsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9'/i % už asm. paskolas

91/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 7 8 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sgskaitų 
patarnavimas —— piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

veikti-

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, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Po koncerto ir abiturientų 
pristatymo bus linksmi šo - 
kiai ir jiems gros J. Vaičiaus 
orkestras. Veiks baras, tur-‘ 
tinga loterija ir laimės sta - 
liukai.

Komitetas tikisi, kad ir šiais
metais visuomenė parems Šap 400 susirinko 
pos darba gausiu atsilankymu. 
, Tegul šis vakaras bus jau - 

nimo ir senimo susiartinimo 
šventė, praleidžiant jį jaunat
viškoje nuotaikoje.

Šalpos Fondo vajus vyksta 
sėkmingai. Aukų rinkė jai-lan
ko lietuvius. Kurie dar nebuvo
te aplankyti į jūsų namų duris 
ir širdis jie pasibels. Tik ne
atsisakykite. paaukoti šalpai . 
Šalpa, tai vienas iškilniausių 
krikščioniškų darbų. Mūsų 
paramos laukia tautiečiai pa
tekę į vargą, laukia paramos 
ir mūsų vienintelė laisvame 
pasaulyje Vasario 16 gintina- 

Tikslas kilnus paro-

e "Aidas", po pasisekusios 
kelionės Pietų Amerikoje pra- . 
dėjo darbą. Repecijos vyks
ta sekmadien a s po H vai pa- 
maldų. "Aidas" jau pradėjo 
ruoštis Dainų Šventei ir ki - 
tiems numatytiems koncer - 
tams. Mergaitės mėgstančios 
dainą yra kviečiamos įsijung
ti į "Aido" eiles. J. P.

ultįos Skrebutenienes vadovaujamos loterijos atsiima laimikius, 
praeitu metu N L Spaudos Baliaus vakare.

6 psl-

Neužilgo šių Namų Moterų 
B irelis daro savo metinį 
parengimą,. Čia pat ir — šių 
Namų informacins susirin
kimas. Toronto Dramos Te
atras Aitvaras taipogi nejuo
kais ruošiasi atdaryti šį 
sezoną. Ir vėl atvažiuoja To- 
rontan Antrasis Kaimas if 
Cnicagos su na ’.ja programa.

"Nepriklausomai Lietuvai" 
paremti parengimas- kon
certas, kurį išpildys Montrc- 
alio iškilioji solistė Gina 
Čapkauskenė? Mme Roch ir 
N ontrealio vyrų Oktetas.

- Na taip, tai taip aišku , 
kad čia visko bus, tikriau
siai pagal madą papuls ir po 
du parengimus tą pačią dieną

Bet va ( visa bėda-nebe- 
jaunystė , jau nebegali visur 
žmogus besuspėti ir to pini
go visiems taip reikia , visi 
jo prašo, maldauja. Tik pa
žiūrėk, kiek tų bedarbių ir 
visi sako, kad dar blogiau 
bus. Ypatigai pensijon išė
ję, tą daugiausia jaučia, nes 
jų pajamos ir kainoms ky
lant, veik nesikeičia.

- Taip , suprantu , kad e- 
lengva ir jau beveik neįma- 
— ma čia pasiektąjį gyveni-

i standartą toliau išlaiky- 
Žmonės buvo prie visko 

pratę , susigyvenę , taigi 
igvai nenori pasiduoti ir

ir tam 
viskas 
jaustų

si kam nors reikalingi, o ne
taip , kaip dabar, visokiausių 
nesveikų minčių prisisotinę , 
tik gatvėmis šliaučioja, apie 
revoliucijas galvoja, kraštui 
žalingas išdaigas krėsdami, 
visokiausių bėdų, nusikalti
mų eibes pridarydami..,

- Čia tai gerai ir gudriai 
pasakei. Žinoma, kad vi
siems iš to tik nauda būtų. 
Tai bene pati geriausia ir 
veiksmingiausia priemonė 
- organizacija jaunuoliams 
tinkamai auklėti.

- Žiūrėk tu man,kur mudu 
nuklydome! Pradėjome nuo 
praėjusios vasaros, nuo lie
tuviškos veiklos,© štai jau ir 
šio krašto gan painias prob
lemas sprendžiame.

- Tai kad šitaip daugiau
siai ir būna., ir manau, kad 
ne mes vieni šitaip darome. 
Daugiau ir rimčiau pakalbė
sime kitą kartą...

MSSM LIETUVIU NAMAI
Ilgas savaitgalis ir Lon

done vykusios Lietuvių Die
nos daug lietuvių pereitą 
sekmadienį išviliojo iš To
ronto. Popietėn susirinko 
tik apie 150 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: St. ir A. 
Krivickai iš Sudbury, Ont ., 
I. ir V. Jansen iš Ann Arbor, 
Mich., Ign. Muliolis iš Cle
veland) Ohio ir iš Kauno , 
Lietuvos- A. Jomantienė ir 
A. Stankevičius.

LN uolus narys Kazimie
ras Daunys padovanojo LN 
odinį, gražų, Lietuvoje pa
gamintą, dailų paveikslams 
sudėti albumą. LN adminis
tracija jam už dovaną reiš - 
kia padėką.

Svečiai I. ir V. Jansen pa
dovanojo jų žaislų įmonėje 
pagamintą Lokį. Jiems LN 
už gražią dovaną dėkoja.

Nuo 
gyklas 
lienė. 
tainėje
užkandžiai, o nuo spalio 16 d

spalio 11 d. LN val- 
tvarko Joana Bubu- 
Nuo tos dienos sve- 
Lokys duodami šilti

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

* Namų — Gyvybės 
į įLf&įį* Automobilių 

< O <V * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREE r W , Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctk,n' pf‘saulyjc -^embintJ 

ix*tel. 533-3531_ 1
pagal J. Bubublien^ r tvarkys 1 niai koncertavęs P. Amcri- 
ir LN sekmadienio popietes, koje su dirigentu sol. V. Ve-

Svetainėje Lokys LN 
draugai Stasys Jokūbaitis ir 
M. Antanaitis lempas 
pridengė lietuviškais me
džio papuošalais.

Š. m. spalio 9 d. Pauliui 
Stauskui suėjo 18 m. Ta pro
ga jo seneliaf VI. Kazlauskas 
ir ponia anūko Pauliaus 
nario įnašą papildė 75 do - 
lerlais iki 100 dol.lr Paulių 
su mama pasikvietė į popietę 
pietums, 
rektorius 
tuvininką 
sveikino.

Nario įnašus įmokėjo: P, 
Jakubauskas 100 dol., P. 
Stauskas 75 dol. ( papildė 
iki 100 dol.) A. P. 25 dol. (pa- 
pildė iki 100 dol.) ir R. Ci - 
plijauskas R. 10 dol. (papildė 
iki 36 dol. )„ 

Lietuviškos radio valan - 
dėlės Tėviškės Prisimini
mai metinis koncertas įvyks 
spalio 23 d. 4 vai. p. p. Prog
ramą išpildys Aidas, nese-

LN Kultūros di- 
T. Stanulis sukak- 
Paulių viešai pa -

rikaičiu ir muz. J. Govėda. 
Prie jų prisijungs eilė so - 
lįstų. Ateikime į koncertą, 
paremiame lietuvišką radio 
programą!

Š. m. spalio 23 d. 1:30 v. p. 
p. Gedimino Pilies Menėje 
bus paminėta 35 m. mirties 
sukaktis pirmojo nepriklau
somos Lietuvos ministerio 
pirmininko A. Voldemaro. 
Minėjimą ruošia, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis.

S. m. lapkričio 6 d. sekma
dienį, 12 vai. *Gedimino Pi
lies Menėje įvyks Lietuvių 
Pensininkų Klubo metinis 
bazaras. Klubo baldyba pra
šo visus lietuvius savo atsi
lankymu į bazarą paremti 
klubą.

Savaitraščiui Nepriklau
soma Lietuva remti komite
tas š. m. lapkričio 5 d. , šeš
tadienį 7:00 v. v. LN-se ren
gia Koncęrtą-Balių. Bus lo
terija, kuriai fantus galima 
įduoti LN raštinėje.

REMKIME
L I ET U V I Š K A 

SPAUDA !

NEPRIKLA

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

SPAUDOS VAKARAS
TORONTO LIETUVIŲ NAIVIUOSE, 1573 Bloor Street West,

DIDŽIOJOJE SALĖJE.

Meninę programą atliks sol. GinaČapkauskiene
" ‘ ir A.V. Choro vyru, oktetas,

akompanuos muzike M. Roch, visi iš Montrealio.

VAKARO PRADŽIA 7 valandą ir po pusval andžio
— meninė programa.

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

IŠ VISUR SU SVEČIAIS PRAŠOME ATSILANKYTI
* Veiks baras ir šilti valgiai
* Geras Šokių orkestras 

ir kiti įvairumai

LIETUVIŲ VISUOMENĖ
IR PAREMTI “NL” SAVAITRAŠTI.

RENGĖJAI

6
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calgary
BALTIC WOODWORK
— K. Leknickas

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

Tel. (801) 242-1301.

KALGARIŠKIAI VEIKIA
KLB Apylinkės Valdyba rug

sėjo men 25 d perrinkta ta 
pati. Susirinkime pirminin - 
kas A. Šukys išreiškė padėką 
kitiems valdybos asmenims ir 
visiems prisidėjusiems įvai
ria veikla per du paskutiniuo
sius motus □ Veikloje žymiau 
besireiškianti yra K Dubaus
kas, A. Vyšniauskas, L. Šimo- 
nėlis F.Krausienė. S. Norei
ka ir kiti. Susirinkime pasi
džiaugta kad į veiklą įsijun
gia naujai atvykę į Calgary ar 
apylinkes,kaip S. Zaldoko šei
ma iš Toronto ir A. V. Jauge- 
liai iš Montrealio. Inž. A. dau
gelis sutiko įeiti į Revizijos 
Komisijos sąstatą. Susirin -
kimui pirmininkavo S. Norei
ka.

Gražiai veikia Šeštadieninė
Mokykla kuriai vadovauja Graįsiveržia meškos,tai jau re- 
žina Noreikienė ir dirba moky tesnis nuotykis, lygiai kaip 
tojais E. Krausienė, J Dubaus-vieno mūsų tautiečio bandy- 
kienė.Rankdarbių klasėje —K.tas demonstruoti "stripty - 
Dubauskas. I. Šalkauskienė ir zas" ar "strykinimas".. .Net 
I. Brennan. Tautinius šokius sarmata apie tai rašyti...
moko J. Vyšniauskienė. Tačiau pati didžiausia ir
e Kazys Leknickas atsikėlė į reta naujiena, kuri mūsų 
Calgary iš Montrealio ir čia miesto ir lietuvių kolonijoj 
jau stipriai pradėjo kurtis, pirmą kartą pasitaikė, yra 
Nusipirko patrauklią nuosavy-kad viena jauna mūsų tautie-
bę ir pradėjo verstis verslu. 
Jis kaip namų įrengimų spe - 
cialistaš atidarė Baltic Wood
work dirbtuvę ir lietuviams 
žada išimtiną patarnavimą 
savo sugebėjimais ir kaino
mis. (Sekite čia pat esamą 
skelbimą). Kalgarietis

saultst-marie
IRENA SLYŽYTE GROŽIO

KARALIENĖ
Senokia matėme 'NL'1 ko

respondencijos iš mūsų 
miesto ir ne todėl, kad ge
resnieji korespondentai ap
tingo ar suseno, bet kad jie 
nenori save žeminti ginčais 
o dar labiau varžybomis su 
slapukais...

Jeigu mūsų mieste beveik 
neturėjome vasaros,tai daug 
kur Kanadoje taip buvo. Jei
gu į mūsų miestą retkarčiais

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoįu
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)’

Nuotrauka iš rugsėjo 24 d. Sault Ste Marie dienraščio. Iš kairės: Henrikas, Irena ir tė vai Klementina 
ir Kazimieras Slyžiai.

tė buvo išrinkta grožio ka
raliene. Taigi, š. m. rugsė - 
jo 24 d. įvykusiame etninių 
grupių suruoštame derliaus 
baliuje IRENA SLIŽYTĖ nu
rungė kitų tautybių kandida
tes ir buvo paskelbta 1977 m 
grožio karaliene.

Ši 17-metė yra mūsų ko - 
lonijos pasididžiavimas: la
bai patrauklios išvaizdos , 

"mokosi kat'. gimnažTjošT3-je 
klasėje ir tik praėjusią va
sarą sugrįžo iš Vokietijos 
kur vienerius metus mokėsi 
Vasario 16 gimnazijoj. Gai
la, kad šiose etninių grupių 
karalienės rinkimuose ir 
derliaus baliuje be SLYŽIŲ 
šeimos ir susirinkusių virš 
800 žmonių, dalyvavo tik po
ra mūsų tautiečių o mūsų 
Apylinkės V-bos p-kas ats
kubėjo tik po visų varžybų ir 
iškilmių apie vidurnaktį...

V.so to "apsileidimo" moralinę paramą juos atsto- 
priežast's buvo tautiečio Ri- vaujančiai jaunai tautietei, 
mo GASPARO (buv. Apl, V - Kaip ten bebūtų z bet šį 
bos p-ko) tą pačią dieną įvy- kartą buvo apsieita be nie
kusios vestuvės, kurios buvę keno pagalbos , o faktas ku- 
tikra* šaunios , gerai pareg- ris pasiliks mūsų miesto iš
tos ir labai smagiai praėju
sios,, Galima padaryti išva
dą, kad mūsų tautiečiams 
svarbiau baliavoti, negu pa
rodyti susidomėjimą ir duoti

KRONIKA—
Litą.®

PADIDINO PALŪKANAS
UŽ SANTAUPAS
.Kadangi Litas, šiemet tu

rėjo geresnius metus, kaip 
kad buvo užplanavęs, tai 
paskutiniame Lito valdybos 
posėdyje buvo nutarta už 
antrąjį 1977 metų pusmetį 
išmokėti nariams už taupo- tus 8 metus, taigi vidurkis 
mąsias sąskaitas 8. 25% pa- išeina tik 8. 06%. Kurie gali 
lūkanų, vietoje numatytų 7. 5% palikti santaupas, ilgesniam 
Tatai apie 30 % daugiau, kaip laikui, tiems patartina dėti 
kad moka didieji bankai ir šinigus į Lito terminuotus

rijoj yra tas kad Sault St- 
Marie, Ont. karalienė 1977 
metais yra mūsų tautietė- 
IRENA SLIŽYTĖ!

Ne Artojas

"trust"kompanijos už tokias 
pat sąskaitas. Priimant dė
mesin, kad taupomosioms 
sąskaitoms taikomas mėne
sinis palūkanų skaičiavimas 
ir laisva pinigų išėmimo 
privilegija, kažin, ar.yerta iš 
tų sądkaitų pinigus investuo
ti net ir į Kanados bondus 
(Canada Savings Bonds). Mat 
už juos pirmaisiais metais 
mokami tik 7%, o 8. 25%-ki-

indėlius, už kuriuos mokami 
net 9 % ia* taikomas dieninis 
palūkanų skaičiavimas.

Per rugsėjo mėnesį Litas 
padidėjo $145. 000 dolerių ir 
pasiekė $7.18Į). 368 balansą. 
Visi daviniai rodo, kad 1977 
metai Litui bus vieni iš sėk
mingiausių, kaip prieaugliu- 
mi,taip apyvarta ir pelnu.

Pr. R.
• SoL Gina Čapkauskienė po 
pasisekusio koncerto Bos
tone su sol. Rimu Strimaičiu 
ruošiasi kitiems koncertams.

Spalio 90 d, koncertuoja 
Putname, Conn., N. P, Seselių 
Rėmėjų suvažiavime. Akom- 
ponuos Saulius Cibas.

Lapkričio 5 d. Toronte LN 
solistė kartu su Montrealio 
Aušros Vartų Vyrų oktetu 
atliks programą "Nepriklau
somos Lietuvos "laikraščiui 
remti parengime. Akompo - 
nuoja ir Oktetui diriguoja 
M me Madeleine Roch.

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Sūriausias Amerikoj Ir Europoj "J IB Haarqjiege-Lotton" preparatas su la Ik 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Jraiyli vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

LO

680 FRONTENAC ST MONTREAL, P.O

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS OR030S

® Montrealyje lankėsi prof, 
dr. Marija Gimbutienė, ži
noma archeologė. Ji buvo pa
kviesta specialistų paskaitai. 
Jos tema-Stepių pastoralis - 
tų.antplūdis į Europą 4 ir 5 
tūkstantmetyje prieš Kr. 
EKSKURSANTŲ ĮSPŪDŽIAI

Įspūdžiais Iš kelionės į 
Lietuvą pasidalinti, ekskur
santai susirenka spalio 23 d 
sekmadienį , tuoj po 11 vai, 
Mišių, Aušros Vartų parapi
jos salėje. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. Bus rodo
mos. skaidrės, filmą, nuot
raukos ir suvenyrų parodė
lė. Bus taip pat,atsigaivini
mui /verdama kava, 
e Metinė Grybų Vakarienė 
įvyks šeštadienį, 22 spalio 
Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje.
• Tauto sportininkai savo 
metinę vakarienę surengė 22 
spalio, šeštadienį A V para
pijoje. Bus muzika ir šokiai.

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

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

8 ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES (Body) TAISYMO 

IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.
(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• F’ARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Sušinskas <S San te/. 389-0571.
<. ____ ___________ __ ___________________ ________ .____

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.G. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

Į kelnėms-
I pristatant 
ir atsiimant

M PHILIPPE IZZI
Prop.

SKAMBINKIT -

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

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

Richardu kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

coin/ corner 5e avė 7661 A CENTRAIS 
495-90e AVĖ

coin / corner Bayne 365-1143
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

Jette & Frere Ltee
Viskas moderniems nariams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildyme taisymai ir nauji 
įrengimai. Goziniu prie - 
moniu pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karsto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas

bing & Heating kontraktori us. •

140 - 2e AVENUE
V) V>366-O33O LASALLE,

Mechanizuotas rotų ir kitų dalių regu! i avima s. ISorės(Body) taisymas ir 
darymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. K r e i p k. j,t e s — 
De LaV erendrye , pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

1 p si.
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L~~NL REIKALAI
"NL" VAKARAS TORONTE rengėjams. Laikraščio ben- 

Laikraščiui paremti vaka— drovės valdyba šį penktadie— 
ras artėja beliko nepilnos 3 nį irgi turės savo posėdį ir 
savaitės laiko. Torontiškiai nubaigs tarti su išvyka su- 
rengėjai per Juliją Skrebu - sijusius reikalus.
tėnienę rūpinasi ir net tele- ”NTJ’ redakcija girdi mon- 
foniniu ryšiu su montrealie- trealiečius pasiruošusius nu
liais teiraujasi vakaro me- vykti šiam vakarui į Toronto, 
ninės programos detalėmis. Be bendrovės valdybos žmo- 
IVat, montrealiečiai meni- nių, L. K. Mindaugo nemažai
ninkai ją išpildys. Solistė G. šaulių rengiasi vykti į Rinkti- 
Capkauskienė kalbasi su ako- nės posėdį ir dalyvauti laik -
mponatore muz.M.Roch ir straščlo pobūvyje. Redakcija ir 
A.'V. Choro vyrų oktetu deri-b-vės valdyba kviečia visus 
na programos sudėtį. Sekan-montrealiečius pagal galimy- 
čiu laikraščio numeriu jau ir bę nuvykti Ir pabuvoti vaka
re dakci ja turės programos rą 
sudėtį ir ją galės perteikti

kartu su torontiečials.
NL.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam sh a i t y t o j u i į 
tik ui S 5.00 metami 1 t

' Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mok e s ė i u.

Toronto
Prof. Augustino VOLDEMARO, buv. pirmojo 

Lietuvos Ministerio Pirmininko ir Užsienio Reikalų Mi - 
nisterio, 1942 metais bolševikų, kalėjime nukankinto, — 

35 m. sukakties mirties paminėjimas spalio 23 d-, 
. sekmadieni įvyksta Šia tvarka: 11,30 vai. Prisikė
limo Parapijos Šventovėje gedulingos Mišios, 1,30 
vai. p.p. Lietuviu Namuose — Gedimino Pilies salė
je PAMINEJIMOAKADEMIJA.

Po minėjimo akademijos tuojaus bus skaidrėmis rodomas 
bolševikų genocidas Lietuvoje.

Lietuviška visuomenė kviečiama dalyvauti Šv.Mišiose, 
minėjimo akademijoje ir genocido parodoje.

įėjimas laisva auka, minėjimo išlaidoms padengti.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
(Minėjimo ruošėjai)

IŠKILUS KONCERTAS
montrealyje

Š. m. lapkričio 26 d. , Auš
ros Vartų salėje pirmą kartą 
Montrealyje įvyks Operos 
solistų Ginos Čapkausklonės,

ir sol. tenoro Rimo Strimai
čio koncertas.

Solistai, be įvairių klasi
kinių kūrinių pakartos duetų

Dr. J Maliska
Dantų gydytojos

I44O rue Sre-Cnt/ien'ne Ouest 
Su.te 600

Tel: 866-8215, namu488- 8528

iRESORT MOTEL
( Jonas Grigelis)

717 South Ocean Boulevard 
Pompano Beach, Florida 33062 
, Telephone (305) 943 - 3020

PR. V. GiRlŪNIENĖ
Dantų gydytoja

— ® —

5330 L Assomp’ion Buvo.

Rt At.

TffL. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662; namų 73?- 968 I.

Dr.A.S. Popieraitis
R A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.lc' I

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON
® PHARMACIENS
,3k|U Ot.’verf 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
WBIjj Sar.iedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.

Dimanche: 10 a.rn. d 9:30 p.m. 
jjMft Livraison gratuite - Free delivery 
gSfflK Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
jjffilĮ 7626, rue Central St. ,Viile LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Sšganaitis, ba, Bcl

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

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (5 14)871-1430

■ 1

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bju, B.C.L.
168 Notre Dome Street E.^uite 205. 

Te/. 866-2063; 866-2064

ištraukas iš sėkmingai Chi- 
cagoje praėjusios operos 
Romeo ir Julija. Akompo- 
nuos Mme M. Roch.

Visi Montrealio 1: lietuviai 
yra kviečiami nepraleisti to- 
retai pasitaikančios iškilios 
meninės progos,. atvykti į 
koncertą ir pasigrožėti šių 
dviejų solistų dainos menu.

Koncertą rengia LIETU
VOS KARALIAUS MINDAU
GO ŠAULIII KUOPA, kurių 
pastangas už gražų pasiry - 
žimą reikia įvertinti ir pa
remti, ruošiant šį neeilinį 
koncertą.

Bilietai platinami iš anks
to, galima rezervuoti ir sta
lus.

Koncertas bus pradėtas 
punktualiai 7 vai. vakaro. Vi
si maloniai kviečiami. J. Š.

Solistai Gina Capkauskiene ir Rimas Strimaitis "Romeo ir Julija” operoje.
N uo trauk a V. J asine viii aus, Chicago 

_____________________________________ ____________________ s---------------------------

GUARDIAN TRUST Co.

ATSTOVAS:

Paulius Rutkauskas
— Lietuvis nekilnojamo turto pardavėjas — 

Montrealio vakarinėje miesto dalyje i r apyl inkese .
— APARTAMENTAI, NAMAI ŠEIMOMS, 

VASARNAMIAI, ŪKIAI -

Geriausiomis kainomis žemė ar ūkiai galimi Įsigyti 
Hundington apylinkėje (Eastern Townships). ' 

0 ypatingai pigiai parduodami rezidenciniai žemes 
sklypai Horseshoe Bay, Texas, USA.

Kiekvienu atveju skambinti: Bus: 633-0861
Res: 634-9666

^j^BWJliirrrin-rniT r flnnmiii'i i mu iir - r 1«iith n rn—mi i myri wingi

/(MONTREAL WEST ?
AUTOMOBILE

Pontisc ★ Buick ★ Astre 
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ ! 
NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI JSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU 
-Managoriu 

LEO GUREKAS

LEOHA.S GUREOCAS 
Sates Manager 

(Lietuvi# atstovas)

1 GM 1 GM

montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH

(At the eno o< Sherbiuok# Street West)
489-5391

t

AA 
r

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°lase St" Toronf°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų

Nemokoma visu norių gyvybės drauda pagal santi ūpų dydį iki $2,000, 
osmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais -— iki $10,000. 
Parduodame ''American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas* 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 - 3 2 term, indėlius 1 metų .814%

Antradieniais 10-3
E pensijų ir namų s-tas 
= taupomąsias s-tas

9%
7% 1

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas .6%
Ketvirtadieniais 10 - 8
Penktadiebiois 10-8

H DUODA PASKOLAS: 
= asmenines 9 Vi %

Šeštadieniais 9- 1 = nekiln. turto 9’4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacinęs 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —•
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TeL Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M C H I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYB6

ADAMON1S INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

LEFEBVRE & ROBERT
WALTER TRUMPA B. Sc.

LES IMMEUBLES

m a i n v i H e - p o i r i e r 1
REALTIES

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

ar

@ Royal Trust H
Atstovas J. Skučas,1

6966 Terasse Sagamo, Mdntreol, Que. H IS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

GALVOJATE PIRK7I AR PARDUOTI?
pNAMAl - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

M|M»f

Foto’ M.L.S. 

Si sterna.

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties (ne.

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

Montreal, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A g_e n t 0 r a v_e i k • o_

Albertas NORKELIOM AS, B.A. CSC., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Didą’ia pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE - 4e AVENUE LASALLE 363-3887
I 7643 CKNTRALI 366-1262 (DECORATION) ]

min^ss
Afoul vedlio Lietuviu Kredito Unija

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
U Z pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. Įmetamu 8,75%
Temin, ind. 2 metams 8,75%
Tetwiin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokama gyvybės apdrau
dę iki §2,000 už taup. s tos sumas.

x.......... ... .. ................. ..............."n-*-

KASOS VALANDOS

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekilti, turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10,5%

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

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiu- 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbair.s 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3007-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo <L 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NE PRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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