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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

LAURIN TIKRAS DEL * 
ATSISKYRIMO _
Mlnlsterls Camille Laurin, 

kalbėdamas šiomis dienomis 
Dalhbuste U-te , užtikrino , 
kad niekas negali sutrukdyti 
Quebec’ul tapti nepriklauso
mu .. Pabrėžė, kad norima 
tai atlikti su kitų provincijų 
pritarimu,kadprancūzal ka
nadiečiai visada jautė Ir gal
vojo apie save, kaipo atskirą 
tautą Ir niekada nebuvo pra - 
radę noro būti savarankis - 
k lems.

Jis manąs,kad yra įvalrlt) 
galimybių išspręsti dabarti
nę situaciją Ir kad federa - 
lines valdžios krašto dvtkal- 
blškumo programa patiekta 
per kukli Ir per vėlai, Kon - 
federacijos ne Išgelbės tarti .

Komentuodamas Bill 1O1 
pažymėjo, jog tai buvo ’’sku
bios būtinybės reikalas”, ne
turint tikslo asimiliuoti ma
žumas,bet apsaugoti pra ncū
zus nuo anglų asimiliacijos .

Mln. C.Laurln taip pat pa
sisakė, kad premjero Tru
deau n- tūly mas skelbti visuo
tiną referendumą .būtų be
prasmiška, nes "mes jau ži
nome, kaip kitos 9 provlnci - 
jos balsuos”.

NAUJOS GALIMYBĖS
Ottawoje Trudeau(papŪ - 

dydamas įvairių referen
dumų galimybes, yra paša - 
kęs, jog federallnį referen
dumą gal Ima skelbt lt Ik Que- 
bec'o provincijoje, jei ji ne
sielgtų teisingai visų atžvil
giu. Tokiu būdu referendu
mas galėtų būti paskelbtas 
abejomis kalbomis Ir fede
ralinė vyriausybė užtikrintų, 
kad propaganda Ir referen
dumas būtų demokratiškai U 
objektyviai pravestas.

QUEBEC’AS NORI ASBESTO 
KORPORACIJOS

Quebec’o vyriausybė pas
kelbė, kad nutarusi atpirkti 
amerikiečiams (54.6%) pri
klausančią Asbestos Corpo
ration, kuri randasi šiauri
nėje provincijos dalyje. ŠI 
korporacija patiekia 30- 4C% 
pasaulio asbesto.

Ar amerikonai su tokiu 
planu sutinka- nepatvirti
nama.

NEPASITENKINIMAI RYTŲ 
BLOKE
Time žurnale rašoma,kad 

paskutinėmis savaitėmis R y 
tų Bloke Išsiveržė masių ne- 
pas Ite nklnlmas.

RYTŲ VOKIETIJA supla
navo dvigubą viešą koncertą 
festivaliui, skirtam atžymėti 
komunistinės R. Vokietijos 
28 m. sukaktį. Viename Ry
tų Berlyno milžiniškos aikš
tės kampe rock grupė E - 
press Berlin grojo keliems 
šimtams jaunų žmonių, ki
tame aikštės gale- Rusijos 
karinis orkestras tuo pačiu 
laiku drožė maršus.

Nemalonumai prasidėjo, 
kai keli rock klausytojai nu-

Sterling Lyon — Progressive.. 
Conservative partijos lyderis 
Manitoba je, laimėjęs rinkimus 
33:23 pries N DP partijos lydė- 
rį Schreyer, kuris provinciją 
isvaldė apie 8 metus.

BENDRUOMENYBČS ■■■
KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

rlus, Jurgis Valaitis-Kana
dos Vakarų atstovas.

Malonu pastebėt L kad nau
ja V-ba sudaryta daugumoje 
Iš loadonlšklų arba buvusių 
londo aiškių. Jai linkime ge- 
r lauš los s ėkmės.

Šeštadienį po pietų tame 
pat viešbutyje jau Urnas pra
vedė s va rs t ybas -simpo
ziumą. Į jį atsilankė ir Lie
tuvių Dienose dalyvavęs Jo 
Eksel. vyskupas Antanas 
Deksnys. Vyskupas džiaugė
si Kanados Lietuvių Jaunimo 
veikla Ir perdavė geriausius 
linkėjimus. Jis pats reziu
mavo svarstybas.

M ode r at ore buvo veiklioji 
montrealletė Rasa Lūkoše- 
vlčlūtė. Nagrinėjamoji tema 
- Kritiškas Mūsų Jaunimo 
Jungimasis į Krašto Gyveni
mą. P ra neš ėja Is-te mos vys-j 
tykoja Is buvo ja vile j t: Inž . 
Jurgis Valaitis fe neuropsl- 
chologas Rimas Petrauskas .

Pradėjo J.Valaitis- lon- 
donlškls, dabar darbą turįs 
V^innlpeg’e.

Tur būt, kad daug mūsų 
jaunimo suvažiavo į š.m. 
spalio mėn. 7- 8 dienomis 
Lietuvių Dienas Londone,tal 
ta pačia proga Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga su
ruošė ir savo suvažiavimą .

Suvažiavimo Išvakarėse - 
spalio 7 d. jaunimas suėjo į 
labai smagų links mavakarį. 
Malonu buvo stebėti kultū
ringai bes Uinksminančiu3 . 
Vienas Iš mūsų bendruome - 
nės ryškių vadovų atsllan - 
kęs į šį linksmavakarį, šias 
eilutes rašančiam, džiaugs - 
mingal pastebėjo:

- Žiūriu į gražiai besi
linksminantį jaunimą Ir ste
biuosi, kad jis, mano supra
timu, lyg pakito į gerąją pu
sę.. „Kai prieš kelis metus 
buvau Lietu 7 lų Dienų proga 
suruoštame ( berods
Catharines mieste ' , jaunimo 
pas Ulnksmlnimo vakare, ma
čiau lyg skurdesnę publiką , 
ypač vyrukų aprangos atž
vilgiu. Dabar matau, vis’ čia 
atėjo pasipuošę Ir pak įlal 
nūs Ite tkę į š (ą met inę 1 Rrtu - 
vlų šventę...

Šeštadienį,spalio 8 d.Ka
nados Lietuvių Jaunimo Są
jungos suvažiavimo posė
džiai vyko Londono Holiday 
Inn viešbutyje. Išrinkta naa- 

rledėjo nuo blogai uždengto 
ventiliatoriaus. Norėdami 
padaryti pravažiavimą, pa
galbai, policija sustabdė rock 
orkestro grojimą, bet leido 
rusams toliau koncertuoti. 
Staiga minta atsikreipė prieš 
policiją, paleisdama į ją 
bonkas, pagal lūs, le ritas. Iš - 
daužė langus aplinkinių pas
tatų ir minia pradėjo šaukti 
vardą žinomo vokiečių poe- 
to-dalnlaus,kuris buvo pra 
verstas apleisti kraštą. Ne 
trukus pasigirdo Ir bendri 
šūkiai "rusai šalin, rusai 
šalin". Įvykius matė kai ku
rie Vakari) diplomatai.

Buvo sužeista apie 200 ir
apie 7OO kitų sulaikyti poli- ja Kanados Krašto Jaunimo 

Valdyba. Paulius Kuras -pir
mininkas, Kęstutis Vtlls-v. 
pirmininkas, Vyt. Valaitis - 
kas įninkąs, Nijolė Gverzdytė 
-sekretorė, Zita Bersėnaltė 
-ryšininkė,P.Grudzlnskas - 

praeitą savaitę strel- politinių reikalų koordlnato-

St

cljos Ir oatalplail karartlnul 
į požeminę auto aikštę.

RUMUNIJAI - kolkas pa
sisekė užgniaužti žinias,kad 
nerimsta nepatenkinti darbi
ninkai pietvakarių srityse. 
Bet 
kuojančlų laiškai pasiekė 
Vakaras. Juose aprašoma, 
kaip <35 000 angliakasių 
ragpiūčio mėn. pradžioje 
paskelbė streiką,protestuo
dami dėl maisto trūkumo, 
viršvalandžių neapmokėji- 
mo ir pensijų bei ligos drau
dimo sumažinimą.

Šis streikas po komunis
tinio rėžimo įvedime 1948 m 
Rumunijoje, yra pats did
žiausias .

Bukarešto vyriąusybė at
siuntė didelius policijos ir 
kariuomenės sutvirtinimus į 
kasyklas. Du politbiuro na
riai, kurie bandė perkalbėti 
streikuojančius, angliakasiai 
pasilaikė už įkaitus. Komu - 
nlstų partijos vadas Ceau
sescu skubiai nutraukė sa
vo atostogas prie Juodųjų 
Jūrų ir atskrido pas strei
kuojančius. Jis įspėjo, kad 
jei tvarka nebus palaikoma , 
tai . mums gręsia pavo
jus būti kitų sutryptiems” , 
duodamas suprasti, kas tie 
"kiti” būtų... Pažadėjo rim
tai persvarstyti angliakasių 
skundus. Nežiūrint to, kai 
kurie streikuotojai buvo su - 
imti ir policijos mušami , 
apie 4. 000 atleisti iš darbo, 
dar dalis paskirta į kitas 
kasyklas ar kolchozus. Tai 
tau ir rojus...

Paskutinėmis dienomis iš 
Vilniaus neseniai atvykęs 
kitatautis sako, kad paskel
bus naująją Brežnevo kons -

tituciją- kilo demonstracl - 
jos Vilniaus mieste išreiš
kiančios ja nepasitikėjimą . 
Esą,vyksta suiminėjimai ir 
kratos,

' v .

domėtIs pasaulio politinėmis 
problemomis Ir tarptautinė
mis sutart įpils. Pažinti 
reiktų Ir Kanados Quebec’o 
problemą. Visa tai padės 
mums įsigilinti į lietuvių 
perspektyvas Ir lietuvybės 
reikalus.

Rimas Petrauskas iš Sar
nia, Ont., patarė jaunimui į 
gyvenimą žiūrėti Iš realybės 
taško. Lietuviškas jaunimas 
per savo organizacijas yra 
išmokęs organizuotumo 
veiklos pozityvių dalykų. 
Bestkurlanfc kurioje nors 
profesijoje, tatai galėtų būti 
visai pravartu Ir teigiama. 
Visiškai pasinerti į šio 
krašto gyvenimą Ir atsiribo
ti muo lietuvybės būtų ne
prasminga. Petrauskas taip 
pat mano,kad mūsų jaunimas 
įsijungęs įgyvenamojokraš- 
to eigą, galėtų rasti pras
mingą derinį šių dienų sąvo- 
kose-lletuvls Ir kanadietis.

Svarstybų - simpoziumo 
klausytojai aktyviai dalyvavo 
diskusijose. Buvo balsų,kad 
žiūrint į dabartinę mūsų 
veiklą, ' daug kur matosi 
spragų ar lietuviško menka
vertiškumo kompleksas. At - 
rodo,

išsimokslinęs bet įgijęs ' išeivis kaip fe nematytų šio 
kurią nors profesiją, mūsų 
jaunimas bando kurtis šiame 
krašte fe atsistoti ant savo 
kojų... Kūrimasis kartais 
būna kritiškas, nes esame 
giliai paliesti dviejų kultūrų. 
Yra atvejų, kad kai kas lyg 
bando nuo lietuviškos veiklos 
atsiriboti. Tačiau J. Valaitis 
manytų, kad verta puoselėti 
Ir lietuviškas kultūrines ap
raiškas bei savosios kilmės 
ypatumus. Gyve nlme yra la - 
bal svarbus kelių kalbų mo- paaukštintas 
kėjlmas. Lietuvių jaunuoliui 
Išmokti tėvų gimtąją kalbą 
nesudaro jokių sunkumų. 
Vystant savo profesinę kar
jerą, lietuviška pavardė taip 
pat nepastoja kelio. Lietu
viui,kurios nors srities pro
fesionalui, derėtų pažinti Ir

lyg dažnas lietuvis

krašto nuolat progresuojan
čio gyvenimo. Jaunimas no
ri iškilti,padaryti karjerą . 
Atrodytų, kad lietuviškos 
mokyklos lyg dar daug kur 
nepažintų ar nepripažintų 
naujausių metodų...

Tąčlau, kai kas taip pat 
teigė,kad lietuviškumas kar
jeros kelyje net padeda. Yra 
atvejų, kad ve iklus IS lietu
vis, dirbdamas federaltnėje 
įstaigoje, buvo įvertintas Ir 

Fedetallnė Ir
Ontario provincinė valdžia 
pradėjo šelpti mūsų mokyk
las Ir kai kuriems mokyto
jams mokėti net atlyginimą. 
Juk menkaverčių etninių 
grupių mokyklų ar projektų 
tikrai nešelptų’.Todėl verti - 
nant šio krašto gyvenimo 

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS MENINES PROGRAMOS UŽDARYMO METU, Nuotrauka J. Aušroto

vertybes, vertintinos Ir lie
tuviško gyvenimo savybės Ir 
teigiamybės.

Užbaigai, vienas diskusijų 
dalyvis suabejojo, ar t Herai 
reikalingi lietuvių profesio
nalų ( gydytojų, tnž Infer Iii, Ir 
kitų sambūriai ar sąjungos . 
Šių dalykinių grupių esą tiek 
daug štame krašte ir lietu
viai, girdi, turėdami savuo - 
sius susibūrimus,lyg norėtų 
sėdėti ant dviejų kėdžių...

Iš Šalies žiūrint atrodė , 
kad simpoziumas buvo gana 
geras nuomonėmis pasidali
nimas ... Gera, kad jaunimas 
svarsto rimtus gyvenimo 
klaus Imus’. L.E IMANTAS

RUOŠIANTIS
PASAULIO LIETUVIU 
DIENOMS

P as aul lo L letuv lų D le n oras 
populiarinti sudarytas š.m. 
rugsėjo mėn. 28 d.specialus 
komitetas iš Lietuvių Žur - 
naltstų Sąjungos Toronto 
skyriaus narių: J. Karka - 
pirmininkas, Ir nariai- Pr. 
Alšėnas, J. Andriulis, kun. 
T ėv. Barnabas Mikalauskas , 
A. Lukošius, M. Vasiliaus
kienė, St.Vararika.

Šie spaudos darbuotojai 
patieki -įvairią Informaciją 
apie P.L.D. Vakarų pašau - 
llo lietuviškajai spaudai, 
ruoš komunikatus, radio,TV 
valandėlėm JAV,Kanadoje Ir 
kitur.

Specialiai apie Dainų 
Šventę rašys M.Vasiliaus
kienė lrK.MllerIs(Hamlltor]i 
Apie Sporto Šventę rašys St. 
Pulkys Ir J. Gustainis Ir kt.

Anglų kalba Informacijas 
paruoš žurnalistė (anglų k.) 
laikraščio bendradarbė Rita 
Lapaltė, sporto veikėjas Al
gis Nausėdas Ir kt.

P. L.D fenų Toronte 
Informacijos K-tas

• Bražinskų byla, įvykusi 
spalio 17 d. Los Angeles. Ca 
vėl atidėta nenustatytam lai
kui,
“W1■■19
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Mieli Lietuviai J
vyks Spaudos Vakaras, o 19 
lapkričio- Montrealyje pa -- 
rengimas. Tradicinis Spau
dos Balius įvyks balandžio 
8 d. Organizuojama speciali 
loterija paremti mūsų nu
matytus planus. Visi skal - 
tytojal gaus loterijos bilie
tus su vertingais laimėji
mais, kurie bus paskelbti 
Spaudos Bailaus metu.

Su apgailestavimu turime 
pristatyti laikraščio prenu
meratos pakėlimą nuo 1978 
metų. Esame priversti tai

Laikas nuo laiko, norime 
pasidalinti bendrais rūpes
čiais, kurie liečia NL latk - 
raštį ir Bendrovės reikalus .

Darome viską, kad šis 
laikraštis tobulėtų Ir būtų 
skaitytojų rąėglamas. Nori
me atstatyti Ir Bendrovės 
turto bei administracinius 
re įkalus.

Kaip daugumai lietuviškų 
laikraščių leidėjams,taip Ir 
mums, fina ns In ės problemos 
nelengvos, bet pasitikėdami 
mūsų nuoširdžiais laikraš
čio skaitytojais bei rėmėjais daryti po spaustuvės Ir kitų 
tikimės sunkumus nugalėti.

Šios valdybos didelis rū
pestis yra atremontuoti tu
rimus namus. Nors Iš vi
daus remontas dalinai atlik
tas- Iš lauko namas atrodo 
blogai. Kaimynai Irgi skund
žiasi Ir ragina jį sutvarkyti. 
Planuojama sutvarkyti namo 
Išvaizdą, atremontuoti Ir pa
keisti į komercinį, su nauju 
įėjimu į atskirus aukštus.

Namo priekį reikia pa
le ngtl allumlnljaus plokštė
mis. Taip sutvarkius Ir 
sutvirtinus namo fasadą, bū
tų galima dalį Išnuomuotl Ir 
gauti ekstra pajamų. Pasta
tas yra komerciniame rajo
ne, tai jo vertė pakiltų Ir 
pateisintų remontui įdėtą 
kapitalą.

Nežiūrint sunkumų,pačlos 
B-vės stovis yra geras,kaip 
jau minėjau, padarius re
montą, parduotų akcijų ver
tė pardavimo rinkoje atitiks 
kapitalą.

Šlubuoja administraciniai 
reikalai, nes neturime pa- 
lankamal darbo jėgos. Re
daktorius su viena padėjėja 
visų darbų negali nudirbti . 
Tad Ir Valdyba dirba klek 
įmanoma. Neatidėliojant, 
reikalingas gaspadorlus-ad
ministratorius. Tiems pa - 
tobulinimams reikalingi fl - 
nansal.Kol jų nesutvarkysi
me, bus sunku bet ką pada - 
ryti.

Esame suorganizavę rė
mėjų grupes didesnėse lietu
vių kolonijose. Gerai susi
organizavus I Toronto rėmė
jų grupė, kuri kasmet su
rengdama Spaudos Balių, mus 
stipriai paremia. Štai Ir š. 
m. lapkričio 5 d.Toronte į -

kalmj pakilimo.
Norime kuo glaudesnio 

bendradarbiavimo su skaity
tojais ir akcininkais; norime 
Išgirsti jūsų pasiūlymus - 
patarimus.Galite rašyti,kas 
liečia B-vės reikalus, Vai - 
dybal. Tuo reikalu laikraš
čio metrikoje spausdiname 
V-bos vlce-plrmlnlnko ryšių 
reikalams adresą.

Jonas Petrulis , 
NL B-vės Pirmininkas

■ Canada
■ Post

JAV. Čia lyg antroji Lietuva; 
Pagalba pavergtai tautai eina 
jau arti šimtmečio Iš aihe-į, 
rlkonų. Čia yra stipriausios 
ir vadovaujančios lietuvių 
organizacijos su centrais. 
Daug, tikrai daug nuveikta 
lietuvių tautos : reikalams.

mes galėtume užsimerkti ir 
viską taip palikti Iki viskas 
savaime subyrės... Ar tai 
nebūtų nusikaltimas prieš 
visą tautą, kuri yra SSSR 
okupuota?

Nenuostabu,kad perPLJS 
Ir VLIKo politinį seminarą

. ~ ______________ _______  New Yorke - 26-27.11.1977 - Pagarba dirbusiems Ir dlr -
to- Lietuvos valstybė prlpa- jaunimo atstovai,kaip P.Ku- bantlems, - tik reikia apgal- 
žlnta SSSR valstybės globoje, ras Ir Vlkt. Nakas labai krl— lestautl,kad per paskuti n tusi

Ikl šiol, daugeliui , ypač tlškų pastabų dėl VLIKo pa - kelis metus suslkapojo, kaip ; 
jaunesnės kartos lietuviams , reiškė: "Mane nutrenkė jau— gaidžiai ALI, PLB, ALB Ir 
lieka mįslė, kodėl VLIKas nImo vieningumas, kai buvo VLIKAS...
diplomatus "paliko už durų " 
Lietuvos laisvinimo byloje ?

Gyvenimo faktai rodo,kad 
Lietuvos diplomatai yra 
kviečiami įvairiose sostinė
se, miestuose į diplomatų 
posėdžius,subuvimus,pobū - 
vlus.

Gi VLIKo atstovai nevlsur 
ir nevlsada... Mes žinome 
Iš laikraščių, kad Europoje 
yra diplomatų šefas- St. Lo
zoraitis. Bet ką jis Iš tik
rųjų veikla, kokius ryšius 
palaiko ar nepalaiko suVLI- 
Ku, yra mums neaišku. Ne
gi visas Lietuvos vadavimas 
Ir pasibaigs su VLIKo par
tijų atstovų Ir diplomatų Iš
mirimu? .. .Dabar žvelgiant, 
atrodo, kad Reutllngeno 
VLIKo veikėjai- planuotojal- 
buvo trumparegiai, galvojo : 
"po manęs nors Ir tvanas"?

Kadangi man nebuvo pro
gos arčiau gyventi Ir įsi
traukti į VLIKo veiklos pla
nus, tai visų paslapčių Ir jų 
planų nesu patyręs. Sprend
žiant Iš laikraščių, atrodo, 
kad VLIKas turi reformuotis 
Iš pagrindų',kai kurių politi
nių partijų atstovai yra su- • knygų yra

JAV ir Kanadoje. Nekaltai 
paliesti asmenys nėra apsl- 
gynę, nes nėra parašytos nė 
vienos knygos anglų kalba , 
kur būtų atvaizduota tikra

LAIKAS VLIKUI PERSIORGANIZUOTI - ATSINAUJINTI
bės Interesus, atstovauti to - 
se valstybėse, kur Lietuva 
dar pripažįstama d e jure 
nepriklausoma. De fac-

VLIKas, suorganizuotas 
1942 m. Iš politinių nepri
klausomos Lietuvos partijų, 
kurios 1926 m. rlriklmuose 
turėjo seime savo Išrinktus 
85 atstovus.

Po 1926.V.19 rinkimų,til
ls seimas susidėjo Iš atsto
vų:
1
(vad. M. Sleževičius
2. Socialdemokratų 
(vad. prof. S. Kairys
3. Tautininkų 
(A. Smetona .
4. Ūkininkų Partija
( kairiųjų blokas .... 2
5. Krikščionių Demokratų 
(kun.M.Krupavičius . . 14
6. Ūkininkų Sąjunga , 
( dešiniųjų blokas
7. Darbo Federacija 
( deš.dr. Ambrozattls
8.
9.
1O

Valstiečių liaudininkų -
22

15

3

11

5
3
4
6

diskutuojama VLIKo struktū
ra. ..Nebuvo nė vieno jau
nuolio,kuris būtų pareiškęs, 
jog dabartinių partijų struk
tūra yra priimtina” - V. Na
kas, citata Iš Laiškai Lietu
viams, nr.6, 1977.

V.Nako mintims pritaria 
Ir jauni Ir didelė dauguma 
senų. Viršūnės nemato, kas 
dedasi apačioje, masėse.

VLIKo reformos būtinos . 
Mano nuomone, Iš VLIKo 
valdomųjų organų turėtų 
pasitraukti pensininkai, re
patriantai Ir bendrai turėję 
kokius nors slaptus ryšius 
su III Reicho vyriausybe. 
Nors dalis jų yra labai geri 
lietuviai Ir tuomet dirbo tik 
lietuvių tautos labui, bet 
suriku įrodyti amerikonams, 
kad jie nėra buvę naclų-vo - 
kiečių bendradarbiai, atsieit 
sąjungininkų priešai...

Okupuotoje Lietuvoje yra 
Išleista nemažai knygų lietu
vių- anglų kalbomis, Ir na - 
clų okupacijos laikotarpis 
aprašytas, 
nepagrįstais

Žydų .
Leninų 
Vokiečių

(Iš Liet. Žinios,1926. V.12
19., nr.113)

Išeivijoje VLIKas pasis
kelbė, kad veikla Tautos 
vardu. Jame yra 1-7 partijų 
atstovai, pilus Vilniečių S - 
gos Ir Mažosios Lietuvos 
atstovai. Nepriklausomosios 
Lietuvos valstybės repre
zentantai užsieniuose tebėra 
daugelyje valstyblų(ltalljoje, 
Prancūzijoje, Dldž.Britani
joje, JAV, Kanadoje, Šveica
rijoje Irkt.), Lietuvos dip - i 
lomatal, įvairiais titulais - 
pasiuntinių, konsulų, garbės 
konsulų Ir kt.

Remiantis tarptautine tei
se, mūsų paminėti diploma
tai turi pilną teisę atstovau
ti Ir ginti ne tik buvusius , 
esančius Lietuvos piliečius, keli seneliai atstovauti tiesa to laikotarpio 
bet Ir ginti, kalbėti už neprl- vis ą t aut ą Ir kalbėti lie- Didžioji dauguma lietuvių 
klausomos Lietuvos valsty - tuvių tautos vardu? Žinoma, Vakarų pasaulyje gyvena JAV

senę arba Iš vlso.llkę jų 1 ar
ba 2 atstovai visame pašau - 
lyje! Gi daugelis- yra tarp 
60-80 metų amžiaus. Tad 
prieauglio nebėra. Ar gali

Postes » 
Canada

dažniausiai, su 
faktais. Šių 

bibliotekose Ir

Nebėra tarp jų nuoširdaus f 
lietuviško bendradarbiavimai. 
ALTas net nebedavė lėšųi 
duoklės VLIKul Lietuvos va-.1 
davimo reikalams. Žodžiu,' 
tarp viršūnių naminis karas> 
(? Ihtrygos,kas atsispind  V 
Ir spaudoje. Tai labai nes
veikas reiškinys Ir gali Iš
virsti į didelį smūgį lietuvių 
tautai.

Užtat reikia pagrindinio •. 
perslgrupavimo. Viršūnių 
nesutarimai d e moral lž ū ė, 
ja viso pasaulio lie 
tuvius! Laikas atsitaisyti', 
persigrupuoti. VLIKas ir 
PLB turėtų Imtis Iniciaty
vos šaukti visų Vakarų pa
saulio lietuvių valdomųjų! 
centrinių organizacijų vai-1 
dybų Ir diplomatų sūvažIavI-A 
mą. Ten turėtų Išrinkti Ta--- 
rybą ar panašų organą, kuris j 
būtų autoritetu atsiradus lėni ! 
nesklandumams lietuviškųjų 
organizacijų tarpe Išlyginti.

VLIKas turėtų perslorga- 
ganlzuotl, kad jame(gal Ta
ryboje) būtų visų kraštų ats - i 
toval (ypač Kanados), dlplo - 
matai, jaunimo organizacijų 
atstovai Ir pan.
' Žodžiu, - suvažiavę rastų i 

Išeitį ir žinotų kaip Išeiti Iš į 
šios krizės Ir stagnacijos , 
kuri silpnina lietuvybės dar
bus, nustumia jaunimą Ir 
apvilia aukotojus tautos rei
kalams .

J. Kelmas

VSIOMS
Fkalėdoms, 

^TIKRAI LAIKU 
MFGAUS JŪSŲ 
F SIUNTĄ
F Neapvilk savo gimines ir draugus užjūryje.

Būti tikram, siuntinį reikia rūpestingai suvynioti ir stipriai surikti, užrašyti aiškiai adresą 
ir būtiniausiai ant abiejų pusių. Taip pat tikrų pašto kodų su savo adresu. PasitikrinkitejpaS- 

te, kiek reikia užlipinti pašto ženklų. Ir nepavėluotai išsiųskite J
Overseas Mail Deadlines are:

Printed papers 
Letters. incl. unsealed Parcel Post Parcel Post 
Sealed Cards cards, by air by air by surfaceDestination
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Last dates for Canada-bound greetings are: DEC.13 (out of town) DEC.17 (in town)

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

DEL KOMENTARŲ. . . jusiame pasaulyje žmonės iš- netinka. Nors Leninas "įgy- 
"NL" 33 numeryje Kreivų moks ta ne tik vien vilkais vendlno" vienybę Ir lygybę 

Veidrodžių skiltyje tilpo iš sta 'gti bet ir dantimis ka- (visi vienodi, visi lygūs, visi 
Arr f rikos spaudos vaizdelis lenti „ pilki, visi budelio peiliui tiki)
kaip liet‘viai ga mina na įjus Teisingai A.Gužutis pikti- bet partiniais broliais tik 
komunistus ir apie Kaukaitės n^sl NL 36 nr”kad d<a se- mažam % leidžiama būtl.Gl 
koncertą lankiusius tautie - s.ės lfetuvattės lš okupuotos likusieji yra tik partijos 
či ’S Atrodė kad būtų išveng tėvynės’ dantIml^ kalenuste- vergai. Raudonasis "caras" 
ta įprasto, nemato aus špygt-J l bro1^1 tauttečlal yra va- Nikita, giedodamas talkos 
rr s badymosi. žinia buvo be dInamt patriotais, nes jie sa- paukšteliu, sale ė: "Žmogus su 
komentarų. Gal būt trūko ši-ve lat^° superpatrlotais . žmogum gali sugyventi, bet 
tokio komentaro: kad pakan - Eiliniam piliečiui -SSR skirtingos sistemos-niekada", 
karnai ilgai išgyvenę s užvėrė-komunisto vardas taip pat Tą mintį kartojo Ir kiti va
mpsi.

dal,kalp Leninas Ir Mao.Ttk 
dėl to mūsų tėvynė buvo pa
vergta ir likusiam pasauliui 
tas pat gręs la...
\ Dėl populiarių ,bet be - 

pras mlų kome ntarų, cltuo - 
jaut Lietuvos spaudą,tenka 
prisiminti,kad Lietuvoje ra
šoma vien tai, ką okupantai 
leidžia arba įsako.

B. Bačlūnas, 
' Slmcoe,Ont^

POPIEŽIUI IRGI LAIKAS 
POILSIUI
Popiežius Paulius VI su

laukė 80 metų amžiaus.Ne - 
buvo Istorijoje atsitikimo, 
kad kuris nors popiežius dėl

amžiaus atsisakytų pareigų. 
Manau ,kad ir popiežiai,kaip 
Ir kardinolai, sulaukę 80 m. 
jeigu tampa ligotais Ir ne
darbingais, turėUi pasitrauk
ti Iš pareigų užtarnautam 
poilsiui. Pats Paulius VI-te 
neseniai maldininkams yra 
pasakęs, kad " Laikas per
daug brangus, kad būtų jį ga
lima leisti be sąžinės įtam
pos, be pareigos supratimo, 
be noro veikti daug Ir gerai. 
Jau praėjo tie laikai, ka
da egzistencijos Idealas ou- 
vo ramus gyvenimas".

JL*
Tororto, Ont,

SUGRĮŠ jūreivis

j
< I.

Ten toli Jūroj sušniokštė vėjas, 
Džiaugės Jūreivis, bures iŠkėlps;
Esu dabar aš jūrų karalius. 
Džiaugiasi plaukiams j rūtų šalį !

Jo širdį traukė tenai svajonės, 
Tenai vaikystėj takais klajota... 
širdyj išliko tas gėlių kraštas; 
Juostoj įaustas sesukių raštas 1

Šilai didvyrių kovas niūnuoja, 
Žydinčiuos soduos paukščiai dainuoja ! 
Tėveliai tvarko, dabina ūkį;
Sugrįš jūreivis — sūnelis mūsų 1

P. Rušlnskas,
1977. VIII. 15, Ontario.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

'R.
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MASKVA MAUNA KELNES
PER GALVA

Sovietų Rusija gavo teisę 
surengti 1980 m. Olimpines 
Žaidynes Maskvoje. Noras 
turėti pas save Olimpiadą, 
nėra surištas su tikslu pa
tarnauti Olimpiados Idė
joms: ugdyti pasaulio spor
tininkų bei tautų solidarumą, 
tarptautinio sporto laisvas 
varžybas , bei varžovams 
duoti progą parodyti savo 
pasiektą pajėgumą. Maskvai 
rūpi Olimpiadą panaudoti 
tik kaip priemonę Išpopulia
rinti Sovietų Rusijos Impe
rialistinius siekius, mark
sistinę, komunistinę Ideolo
giją, pasinaudojant ta proga 
įkinkyti visą tarptautinę 
spaudą, radio,televiziją,tu - 
rlzmą./fToklu ollmpladlnlu 
bendravimu , Kremlius nori 
įtikinti pasaulį, kad sovietų 
komunizmas yra talką my - 
llntl sistema, siekianti de- 
tantės. Tuo pačiu sovietams 
svarbu įsigalėti bei turėti 

s varesnį balsą Pasaulio 
Olimpiados Komitete. Kartu 
tuo trokšta gauti didesnį 
respektą bei įtaką naujai ne
priklausomybes gavusiose 
valstybėse. Rusams labai 
svarbu sumažinti kitų tautų 
įžvalgumą į visas priemones, 
kaip toji,šio amžiaus barba
riškoji kolonlallnė Sov. Są
jungos Imperija laiko pa
vergtas tautas Ir darbo ma
ses.. .Trumpai tariant,kad 
nematytų vilko ėriuko kaily
je!!

Sovietų Rusija- save pa - 
vadinus I pažanglaus lu pasau
lyje kraštu Ir darbininkų ro
jumi-, bes įrengiant Olimpia
dai, susiduria su didžiulėm 
sunkenybėm bei trūkumais . 
Nors Ir koltoja kapitalisti
nius kraštus, bet be jų pa - 
gelbos-technologljos Ir kre
ditų negali apsieiti’.

PARODOS ATI DAR YM AS -SP ALI O 15d.

Kiekvieno žmogaus

Maskva, tikėdamasi su
laukti pusės milijono lanky
tojų, susidūrė su problema, 
kur juos patalpinti? Tiek 
Maskvoje, tiek visoje Sov. 
Imperijoj yra didžiausias 
trūkumas gyvenamų namų bei 
viešbučių. Tie penki vieš
bučiai Maskvoje,kuriuos ru
sai skaito moderniais Ir pa
togiais- vakariečių akimis, 
prilyginami prie žemos rū
šies Vakarų viešbučių. Todėl Prancūzijos pramonės 
Sov/Ruslja šaukiasi Amerl - ' 
kos HUton viešbučių bendro
vės, Rockefeler’lo Ir kt. Šis 
paskutinysis jau ankščiau 
pradėjo Investuoti milijonus 
dolerių į "prekybos centrų" 
bankų, viešbučių statybą.

Olimpinių žaidimų organi
zacinio komiteto vlce-plr- 
mlnlnkas Ir Maskvos miesto 
galva Vladimir Promlslov 
aplankė šiais metais kapita
listinius kraštus. Vedė dery

1976 metų Sporto Olimpiados vaizdas Mo

bas su V. Vokietijos
f Ir

mo mis, kad padėtų Išspręsti 
transporto bei kitų darbų 
Olimpiados parengime pro
blemas.

Kaip sovietai panaudoja 
Olimpiadą pasipinigavimui 
Ir užsienio valiutos gavimui 
matome Iš sekančio pavyz
džio: vien tik už teisę trans
liuoti žaidynes NBC televi
zijos sindikatas turės sumo
kėti Sov.Rusijai 85 mil. do
lerių. (35 mil. už transllavl- 

mą Ir 50 mU.už įvairius te
levizinius įrengimus Sovie
tams?.

Maisto problema taip pat 
sudaro daug sunkumų. Nei 
jo kiekis , nei kokybė neata- 
tlktų vakariečių svečių no
rams. Bet Sovietai čia turi 
gerą pas įteisinimą-jie duodą 
pirmenybę kitoms sritims : 
kom, propagandai, ginkla
vimuisi,teatrui, cirkui Ir t. 
t.

Mažiausia rūpesčio,tur - 
būt, sukelia žaidėjų Ir sve- 

člų saugumas, nes tai pa
tvirtino Ir Maskvos Organi
zacinio K-to pirm. Ignaty j 
Novikov. Tikime,-žinodami, 
jog sovietinis saugumas yra 
Išslspeclallzavęs per metų 
metus sekti ne tik kiekvieno 
pUlečlo^elgesį bet Ir galvo
jimą. Žmonių tam Irgi ne
truks, nes bet kokie pareigū
nai turi atlikti Ir saugumie
čio pareigas...

Mums aišku, kad Krem
liaus ponai visokiais būdais 
stengsis taip viską sureži
suoti,kad nei svečiai, nei per
vergtos masės neturėtų pro
gos parelšktl nepasitenkini
mo. Ar negeriau būtų dė
ti visas pastangas,kad ma
gių, ypač pavergtų' kraštų 
žmonėms .duoti daugiau lais
vės , butų, maisto, aprangos , 
negu Išmesti milijonus rub
lių propagandal-OlImplados 
parengimui?

Dr. J.Kaškells

1977.X. 27

Nouj ą nuol ati nė paroda 
Valstybiniame t
Žmogaus Mažėjuje
Ottawoj e

Su šia p arodaValstybini s Žmogaus 
Muzėjus nepaprastu ir labai idnmiu 
būdu perduoda, išaiškina ir iš
saugoja Kanados tautines 
kultūras.

' 't- '
Paroda apie “Kiekvieną žmogų” 
(Everyman) perduoda jauno žmogaus 
pasiryžusio išeiti į pasaulį, isto
riją. Šis Žmogus, nors ir fiktyvus, 
atstovauja daugeli senų ir naujų

paveldėjimas
K A N A D IŠ K 0 J I ODISĖJA

! ' i

gyvenime, nežiūrint ar jie būtų 
perduoti iš kartos j kartą ar naujai 
įgyti.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
EVANGELIKŲ' MOKINIŲ 

IŠVYKA

kanadiečių, kurie paliko savo 
namus ir gimtą kraštą, ir pradėjo 
naują gyvenimą Kanadoje.

Su “Kiekvienu žmogumi” mes 
keliaujame per sunkumus, kliūtis, ■ 
pasiekimus ir gyvenimo džiaugsmus. 
Aplankome praeitį, dabartį, bei 
skirtingus žmogaus anižiaus 
laikotarpius.

Parodos vyraujanti mintis — 
pabrėžti papročių reikšme žmogaus

Norėdami susipažinti su turtinga 
Kanados tautine kultūra, aplan
kykite parodą “Everyman’s 
Heritage — The Canadian 
Odyssey”

The National Museum of Man 
The National Museums of Canada

■ ■ Lhon. Norman Cafik Hon. Norman Cafik
■ wH Ministre d'Etat Minister of State 
M " M Multiculturalisme Multiculturalism .

multiculturalism
DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS - SKIRTINGUMUOSE VIENYBĖ

(Iš Petro Veršelio repc rtažo)
1977'm. rugsėjo 25 d.įvy

ko Vasario 16 gimnazijos 
evangelikų mokinių ekskur- 
slja, kurią, kaip ir kasmet 
organizavo kun. Fr. Skėrys .

Anksti rytą moder lu au
tobusu iš Romuvos kiei 
mo per Oldenwaldo miškas , 
miestelius ir kalnas atvyko
me į Amorbachą. Jis žymus 
savo buvusiu benediktinų 
vienuolynų .įkurtų 8 a. Ba- 
rokio stiliaus, dėl sieninių ir 
lubinių paveikslų vienuolyno 
bažnyčia yra viena gražiau
sių visoje Vokietijoje. Po 
reforma cijos-perėjo evange
likams..

Aplankom Bad Mergent - 
heimą, Cregllngeną su baž - 
nytėle, kurioje randasi vie
nas gražiausių Riemcn - 
schneiderio medžio drožtas , 
11 m. aukščio Marijos altro- 
rius, Svarbiausia- atvažia - 
vome į Roteenburg an der 
Tauber miestelį, kuris yra 
išlaikytas toks, kaip buvo nuo 
vidurarfižių. Į jį plaukia tu - 
ristai iš viso pasaulio.. Jame 
yra ir muziejus su kankinimo 
ir bausmės įrankiais iš anų 
laikų.„.

Trisdešimties Metų Karo 
generolas Tilly norėjo Roth- 
enburgą sunaikinti, bet prašo 
mas pasigailėjo,įsakęs bur
mistrui išgerti 3 ir 1/4 litro 
vyno,taufcę vienu pakėlimu . 
NuSchas per 10 min. įveikė 
vyną ir taip miestas tšli - 
ko nesudegintas, o burmist - 
ras po to išmiegojo 3 dienas.

Grįždami namo,aplankėme 
dar įdomią pilį ir automobi
lių muziejų.

Tai buvo 20-oji ekskursija 
nuo 1956 m. Visos jos buvo 
suplanuotos Fr. Skėrio.mo - 
kiniams ir mokytojams nie
ko nekainuoja. Maistą imasi 
iš mokyklos virtuvės ir pa
kelyje plknikauja.

Numatoma išvykti ateityje 
porai dienų į įvairias refor
macijų vietoves.

3
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

SEKANTIEJI NARIAI IŠRINKTI Į L.T.I. TARYBĄ :

1. Antanas TAMOŠAITIS
2. Anastazija TAMOŠAITIENĖ
3. Ieva ADOMAVIČIENĖ
4. Leopoldas BALSYS
5. Aldona ČIČINSKIENĖ
6. Juozas DANYS
7. Ada JUCIENĖ
8. Irena JURKIENĖ
9. Sigitas KAZLAUSKAS
10. Angelė KAZLAUSKIENĖ

11. Mindaugas LEKNICKAS
12., Irena LUKOŠEVIČIENĖ
13. Vitalius MATULAITIS
14. Irena MEIKLEJOHN
15. Albinas PAŠKEVIČIUS
16. Kristina PIKŪNAITĖ
17. Vytautas TREČIOKAS
18. Gražina URBONIENĖ
19. Aldona VAITONIENĖ
20. Aldona VESELKIENĖ

Ka n di datai :

1. Gražina LAPIENĖ 2. Laimė SINKEVIČIENĖ
3. Vida STANEVIČIENĖ 4. Danutė STAŠKEVIČIENĖ

L, T, I. TARYBA išrinko:
pirmininkė - Anastazija TAMOŠAITIENĖ.
vice-pirmininkas - Albinas PAŠKEVIČIUS
sekretorius - Vytautas TREČIOKAS

Revizijos Komisija
Leonas ADOMAVIČIUS, Sigitas KAZLAUSKAS, Laimė 
SINKEVIČIENĖ

L.T.I. VALDYBA
pirmininkas - Leopoldas BALSYS, vicepirmininkas - 
Aldona VAITONIENĖ, sekretorius - Ada JUCIENĖ . Iž
dininkas - Vitalius MATULAITIS, informacijos vedėja - 
Irena MEIKLEJOHN

*

JAU GALIMA UŽSISAKYTI:
Kaip jau buvo rašyta, dail. A. ir A. Tamošaičiai paren

gė knygą anglų kalba, iliustruotą puikiausiais mūsų tau
tinių rūbų pavyzdžiais LITHUANIAN NATIONALCOSTIUMEe

Nors šiai knygai išleisti gaunama federalinės valdžios 
parama , tačiau jos toli gražu neužtenka. Darbas būtų žy
miai pagreitintas A jeigu norintieji ją įsigyti iš anksto pri-

PAŽINKIME PRAEITĮ I

(tęsinys)

- Kai kovėmės ties Minsku, ties limentu, mus vis mul
kino, kad einame vaduoti proletariato... Jau mėnuo laiko 
kai aš Lietuvoje maišaus!, ir tik dabar matau anų melą . 
Dar nesuradau čia nei išnaudotojų nei išnaudojamųjų. Ra- 
dau tik vieną visų bendrą neapykantą mums.raudonarmie
čiams , kaip jūsų laisvės grobėjams.. .Tegul būna pra
keikta ši mano, raudonarmiečio uniforma, kuri sukelia tą 
neapykantą kuri atnešė jums.. .vergiją...

Pabraukė leitenantas per krūtinę ir sugriebęs ten ka 
bojusių medalių pusę, sviedė į kampą. Suskambėjo ket - 
vertas ordenų ant žemės, kad net katinai iš po stalų iš
trūko, o raudonarmietis, piktai apsidairęs, kalbėjo:

- Mano tėvo kaulai .Sibiro koncentracijos lageryje su
puvo, o aš savais laimėjimais netiesiogiai prisidedu prie 
laisvės atėmimo naujiems milijonams... netikiu, kad pas 
jus nebus Įvesta kolchozinė sistema, nuskurdinanti kai 
mlečlus, Gandai, kad ir Sovietų Sąjungoj bus aprūpinami 
kol'Chozininkai nuosavais žemės sklypais, tyčia paleisti 
kad pastarieji su entuziazmu eitų mirti. Kolchozininkai j 
jau pamatė laisvo pasaulio darbininkų padėtį ir pragyveni
mo standarto disproporciją, lyginant šu kitomis tautomis.

- Jūs niekur nerasite Sovietuose, kad kuris kolchoz - 
ninkas galėtų taip apkrauti Įvairiais valgiais stalus savo 
svečiams ar savo priešams, kaip, jūs šiandien mums 
apkrovėt. Bet jei sovietinė sistema bus taikoma ir jūsų 
Žemėj, po metų i kitų ir jūs paliksit toki pat skurdžiai 
kaip ir mes - alkani ir skudurais apskarę. Pas mus šian
dien nuo Leningrado ligi Stalingrado badas. Maža ką ten 
ir beturėjom, bet prakeikti frlcai, pasitraukdami ir žem- 
liankas sulygino su žeme. Jūsų kraštas, nors kelis kartus- 
niokojamas, vis dar mums atrodo maža ja Amerika: užtat 
kad čia kiekvienas su meile ne iš prievartos, ne iš bal - 
mės dirba ir savo šeimos ateičiai, apie kurią mes neturi
me teisės galvoti...
t p si. 

siųstų 25 dol. Garbės rėmėjai, paaukoję knygos išleidi - 
mui po 100 dol. bus įrašyti į knygą,

Montrealyje, norintieji šią knygą iš anksto įsigyti gali 
kreiptis,ir prisiųsti čekį arba money order'D.Staškevi - 
členel 667 Allard, Verdun.

) . ;
Ši knyga būtų reprezentacinė dovana įvairiomis progo- 

mis kitataučiams - jų atstovams ar organizacijoms .
Mūsų organizacijos turėtų įsigyti po keletą jos egzemp

liorių , kad progai atsiradus-galėtų įteikti.

Iš: Juozas BALTUŠIS

SU KUO VALGYTA DRUSKA

Man - šešiasdešimt ketveri. Ne senatvė. Dar ne. 
Tačiau, jau toks metas, kai verta stsigręžti ir paslžiū - 
rėti, kur tavo eita, ko trepsėta ir kas ištrepsėta. Metas 
todėl, kad perkopus šeštą dešimtį, atmintyje iškyla vai - 
kystės ir jaunystės dienosi taip ryškiai, kaip neiškyla, va
rant ketvirtą, penktą ir net tą pačią šeštą metų dešimtį . 
Kodėl šitaip yra - nežino niekas. Viena aišku: viską rei
kia daryti laiku.

Lieka tiktai klausimas: iki kurios vietos dabar atsi
gręžti ?

O mano vaikystės dienomis netoli Rieks tu ielos ėjo 
kitokios. Ilgos, siauros kreivos. Žmonės čia vaikščiojo 
pėsti, vežiką paslsamdydami tiktai vestuvėms arba val
kų krikštynoms. Autobusų ar troleibusų niekas net nesap
navo. Tramvajai irgi žvanguliavo tiktai Rygos centre.

Tarp nedidollukų medinėlių išdidžiai dairėsi balta , 
kaip gulbė vėlyvojo baroko švento Alberto bažnyčia. Dai
rosi ji ir dabar. Bačnyčias ir karčemos bene mažiausiai 
skuba pasitraukti iš kelio naujoms epochoms. Liepsnoja 
revoliucijos , griaudžia karai, ištisi miestai nušluojami 
nuo žemės paviršiaus, o jos - stovi. Taigi, šitoj bažny - 
čioj pirmą kartą gyvenime susidūriau su įžymiu žmogum 
kompozitorium Aleksandru Kačanausku. Gražiai pagrojo 
jis man vargonais, kunigui tariant šitos bažnyčios patro
no vardą, kurį vėliau aš kartu su avo pavarde, paveldėta 
iš tėvo, gana lengvabūdiškai iškeičiau į kitą.

Bet apie tai vėliau. Vėliau. Atsiminimus reikia ra
šyti ne tiktai laiku, bet ir nuosekliai. Kiekvienam ohuolė- 
liui savo kirminėlį, kaip sako kupiškėnai. Tad ir tęskime 
apie tai, kas stovi arčlaūsia.

Mano tėvas, Karolis Juozėnas, buvo dešimčia metų 
vyresnis už motiną, o ūgiu— mažesnis. Vėliau aš pastebė
jau, kad ne tiktai ūgiu. Kai motina namie, tėvo tarytum 
ir nėra, nors jis čia pat: skaldo malkas, neša vandenį , 
taislnėja plytą, kala vinį į sieną, Nepraeina nė minutės -, 
kad negirdėtum jo: šlama, trinksi, bilda. Ir vis tie k tary

tum jo nėra. Motina ir motina. Ir tik šeštadienių va
karais mes pamatydavom, kad tėvas vis dėlo yra. Tokį 

lĮIMIl'L J l».jJiĮJl.

Buvo gana nejauku. Bijojomės ir provokacijos. Įsi
karščiavusį Mikalojų pradėjau raminti. Jurgis surinko jo 
medalius, pakratė rankoje ir atnešė:

- Pasiimk juos atgal, Kole. Tikėk, kad mes su
prantam jų vertę taip, kaip Ir tu. Kablnkis juos ten, kur 
jie buvo . Palikę šias nemalonias temas, važiuokime ge
riau į mano tėviškę pasižiūrėti-

Leitenantas nenoromis nusileido ir jie trys ( su Jur
giu ir Juozu ) išvažiavo.

Grįžo tik rytą. Nuo kapitono gavo gerokai barti, nes 
dvyliktą valandą jau jie turėjo būti pafrontėje savo dalinio 
štabe. Skubiai papusryčiavę išdūmė, pažadėdami po kokio 
mėnesio vėl užsukti. 7

Jiems Išvažiavus, apsižiūrėjau, kad be vaišių, jų pa
sisvečiavimas man atsiėjo ir rankinį laikrodį. Tai tikriau 
šiai buvo staršinos nuoplenas, nes aš gulėjau tame pa 
čiame svirno gale, kur ir jis. Kurgi raudonarmietis pa - 

''.liks tokią "mašiną" Stebėjausi jo apsukrumu. Ši jo va
gystė, tur būt, ir buvo priežastis, kad mes jų daugiau ne - 
be matė m.

RAUDONARMIEČIŲ SIAUTĖJIMAS KAIME
Fronto linija mūsų ruože dabar stovėjo už Mariam - 

polės. Apylinkėje kaip negilioje užfrontėje, buvo išsl - 
dėstę fronto NKVD daliniai. Jie jau smarkiai "valė" gy - 
ventojus. Kiekvieną dieną girdėjome apie naujus gyvento
jų suėmimus. Jau buvo suspėta išrinkti visi buvę seniu - 
nai, vokiečių okupacijos metu buvę panaktiniai (kaimo po
licija), nors beveik visi jie buvo buvę nusistatę prieš vo
kiečius.

• • •
Visi kaimų gyventojai jau buvo net po kelis kartus a- 

piplėšti. Vogė ir plėšė visi daliniai, visi laipsniai,ir vi
si pareigūnai dienomis ir naktimis. Prie raudonarmiečių

vakarą jis pareidavo namo vėliau už motiną. Daug vėliau. 
Galima sakyti, prieš pat atogulį, o kartais ir sugulus. Ir 
visada įskalstėjuslais skruostais. Ilgas medinis jo kan
diklis su varine šovinio tūtele rūkalul įstatyti būdavo dar 
labiau pasuktas į šoną, ir tėvas atrodė labai gražus. Ta
rytum net paūgėjęs. Įėjęs vidun, netardavo nė žodžio, tik 
atydžlai apžvelginėjo visas kertes. Mes gerai žinojom, ko 
jis ieško. Silkių. Sekmadieniui pamerktų silkių. Nie - 
kas negalėjo atspėti, kodėl tėvas taip nekentė jų. Kai tik 
pamatydavo dubenį su jomis, tuoj rodė kaire koja ir šau
kė:

- Vėl parvilkal šitų raganų pilnus namus ?

Motina, žinoma, tylėdavo. Ji buvo protinga moteris 
nors tada aš dar nežinojau šito ir įsitikinau tuo daug vė
liau, pamatęs, kad protingos moterys visada tyli, kai jų 
vyrai pareina įskalstėjuslais skruostais. Atsikirtinėja - 
tiktai sijonuotos ožkos. Ir, žinoma, tuojau gauna'į kailį , 
ir namuose prasideda pragaras. O protingos žino, kada 
reikialeisti rėkti patiems vyrams. Taigi motina tylėjo, o 
tėvas, nesulaukęs nė žodžio prieš, pradėdavo garsiai į - 
rodinėti, kad namų galva- jis, šeimos galva- irgi jis, vi
sų mūsų maitintojas taip pat jis, ir kad, jedriona zeliona, 
visada taip buvo, taip dabar yra ir bus visada tiktai taip, 
o ne Jdtaip, nors kai kas šiuose namuose labai norėtų, kad 
būtų kitaip. Ir šaukdamas vis kėlė balsą ir - žiūrėjo, ar 
nešoks motina jam priešais. Bet motina būdavo kaip pri
trenkta tėvo teisybės, kad tiktai linkčiojo galvą ir kalbė
jo labai kaltu tonu:

- Taip, Karoliau, taip. Visiškai taip...
O mes visi vaikai, glaustėmės pakraštėliais, leisgy - 

viai iš baimės ir, sulaikydami kvapą, šnabždėjom paskui 
motiną: ,

- Taip... taip... taip. „ „

Neatsimenu, jog tėvas būtų kada pačmęs diržą arba 
rykštę kuriams mūsų. Šitą darbą jis, matyt, laikė ne
labai vyrišku, todėl lengva širdim perleido jį motinai, ku
rios mes bijojom daug kartų mažiau, negu jo. Tai su - 
prantama, nes kas jau šveičia tave, ko bebijot ? Šmaukš
tels dar sykį, pridės kokį kartelį, gal ir trečią kartą už- 
kirs, ir... Ir kas? Pažviegsi išsiviepęs, ir švaru. O štai 
jeigu tėvas paimtų diržą? Kas tada ? Šiurpas ėjo mums 
per visą kūną nuo vienos tos minties,

Tada aš nežinojau daugelio elementarinių, tiesų, jų 
tarpe ir tos, kad visi vyrai- savo žmonų vergai. Ir kad 
rėkia jie ant savo žmonų kaip tik todėl, kad vergai. Ir juo 
didesnis vergas , juo garsiau rėkia.

Ir štai mūsų tėvas, įrodęs motinai, o visų pirma sau 
pačiam, kad jis tikrai namų galva, šeimos galva, visų 
mūsų maitintojas, ir kad, jedriona zeliona, visuomet taip 
buvo, taip yra ir taip bus, o ne kitaip, pavaliui pritildavo, 
aprimdavo. Tačiau labai neilgam. Jam pasidarydavo pik
ta, kad motina vis tyli, o jeigu ir prašneka, tai tik kar 
toja:

- Taip, Karoliau, taip.. Visiškai taip...
- Užsisiuvai ? - pradeda jis šaukti iš naujo.
Motina jau visiškai nieko nebesako, tėvas dar pakelia 

balsą:
- Aš tavęs klausiu . Ko užsisiuvai dabar? Gal tu.... 

nepatinka gal tau ? Gal tau mano kalba nepatinka ? Tai pa
sakyk man durniui.

( bus daugiau)

prisidėjo ir valsčiuose bei apskrityse susikūręs adminis
tracinis aparatas. Šie atvažiuodavo pas jiems nepakenčia
mus ūkininkus dienos metu su mašinomis dažnai su rau
donarmiečiais ir Imdavo maistui, kas jiems patikdavo .
Kada gyventojai paprašydavo paimtus maistui Ir pašarui 
gyvulius ar grūdus įskaityti į prievolę, tai jie visad su - 
rasdavo priežasčių to nepadaryti. Guventojai, kurie buvo 
arčiau kelių, lengviau su mašinomis pasiekiami, buvo vi
siškai nualinti. Už šiuos dalinių ir organų . apiplėšimus 
buvo daug pavojingesni atskirų raudonarmiečių plėši - 
kavimal.

Rugsėjo 24 dieną buvau ir aš tokio Įvykio liudininkas.
Mūsų vyriausias Ir jauniausias broliai buvo išvaryti 

kasti apkasų. Andrius slapstėsi nuo mobilizacijos. Man 
ir Juozui, tėčio kviečiamiems, teko palikti trumpam lai - 
kui universitetą. Parvykom namo įsėti žiemkenčių.

Valkuoju popietėj rugiams dirvą ir girdžiu iš namų 
mamos riksmą:

-Vyrai, laikykit, gelbėkit.. .banditai apvogė.. .neša.
Pro svirno galą išsivertė trys raudonarmiečiai ir 

protekine, pagal buvles leidosi miško link. Pasirodė , kad 
tarp jų buvo du vyrai ir viena katiuša moteris. Per nugarą 
persimetę, jie vilko maišus. Į perdaug Įkyrią mamą jie , 
atsisukę, truktelėjo seriją iš automato, bet neganėtinai 
tobulai.

Palikęs akėčias, mosikuodamas botagu, apsileidau ir 
aš prie jų. Iš kitos pusės prie jų artėjo į mus ir kaimy - 
nas S. Katlušą apėmė baimė. Ji numetė į buvles maišą , 
ir toliau bėgo, nusikabinus nuo kaklo automatą. Abu rau
donarmiečiai už savo draugę vikresni. Jie viena ranka su
gebėjo valdyti maišą, o kita laikė automatus. Man su S. 
perdaug priartėjus, jie suriko:

- Arčiau nė žingsnio, šausim.
Žinodami, kad jie gali savo žodžius įvykdyti, liovė - 

mės vytis. Juo labiau, kad sibu raudonieji jau užsive
dė automatus.. Pykau, kad mano automatinis šautuvas bu
vo per giliai į šieną Įkastas. Būtų puiki proga juos pamo
kyti, kad ne visada taikytinas bolševikinis nusistatymas: 
"Kas tavo, tai ir mano". Kol dar nebuvo įlindę į mišką , 
vyliausi, gal toje miško vietoje bus koks nors partizanas, 
kurių jau buvo atsiradę, Ir tinkamai patvarkys "išvaduo
toją". Bet ne. Be jokio pasipriešinimo jie sulindo į miš
ką. Susirinkome mes trys, dalyvavę "apsupime". Mama 
-papasakojo smulkiai apie įvykį.

<b.s daugiau) „t(,R|KLAUS0Mft LIETUVA
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DU NAUJI 
KANADOS TAUPYMO 

LAKŠTAI
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 metus 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.

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

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

krem 
ve/oRod^/ąi

Vos, vos tik atsipažįsta. .

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

Q.O6%
vidurkis palūkanų 
iki termino galo

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 
į jūsų taupymo poreikius. Pasirinkite tą 
rūšį, kuri jums yra geriausia.

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.

lll!l

• spalio REVOLIUCIJAI:
• Kartą prieš 50 metų, šėtonas iš pragaro ištrūko sukurt

•
 pragarą žemėje jam parūpo; Tam reikalui žmogų be tė- 
ties — Marksu susiieškojo ir jo mintis kūnu pastojo.

9 Marksas įkyriai rašė Ir kalbėjo, kol raudonoji banga 
£ į Rusiją parėjo. Leninas pragarą Rusijoj pradėjo ir Sta- 
gfe linas nelabajam savo skūrą pažadėjo.

•
 Nuo to laiko raudonieji apaštalai šėtonui savo auką at
iduoda, žmones engia, terizuoja, žmoniškai gyvent

9 neduoda.

DIDELIS PASIRINKIMAS
JUNGTINĖS ARBA REGULIARIOS PALŪKANOS

Šiandieninė Europa ir Turistai
Rašo Juozas Kaributas

(T ąsa i'š praeito numerio)

kūmais atgavau rankraštį. 
Taigi Ir tų pinigų, kaip Ir 
prabėgusių trejų metų, per 
kuriuos vis žadėjo knygą Iš
leisti- vargu kas begrąžlns . 
Žinoma, sakysime, privatus 
dalykas; bet man tai bavo 
didelė nuoskauda. Taigi, Ir 
nutariau paieškoti leidyklos , 
patikimos Ir gal pigesnės , 
negu čia pas mus, Amerikoje

Iš Paryžiaus į Romą 25 
vai. traukiniu. Žinoma, var-

Į ROMĄ
Gal būt niekur nėra tiek 

daug turistų Ir vagių, kaip 
Romoje. Čia eina Ir eina vis 
naujos grupės, ds nauji vei
dai. Kur tik bepas įsuksl,kur 
bežiūrėsi- ten pulkai žmo
nių. Istorinė Roma visus 
traukia, visus vilioja. Daug 
apie ją rašyta Ir nemanau ,
kad aš ką nors naujesnio be- gas, bet kartu ir įdomu.Per 
parašyčiau. Gal sustosiu tik laukus, per miškus,per ma- 
prie lietuvybės židinio,LIE
TUVIŲ KOLEGIJOS. Tikrai, 
apie ją mes mažai ką, arba 
nieko, nežinome.

Į Romą mano važiavimo 
tikslas buvo-atsiminimų Iš
leidimas, kadangi Hamiltone 
Jono Enskalčio buvau žiau
riai apstatytas: dingo pus
antro tūkstančio dolerių, lei
dėjas bankrutavo, Ir per di
delį vargą su dideliais sun-

žus miestelius pervažiavus , 
geriau gali kraštą pažinti.

'Mūsų skyriuje šeši kelei
viai. Visi vyrai Ir visi kitaip 
nekalba, tik prancūziškai. 
Nepasakysiu, kad jie mane 
Ignoruotų. Jie pasiūlo Ir ci
garetę, sakiniu nori persi
mesti, bet neišeina niekas . 
Moku tik tiek,kad pasisakau, 
jog lietuvis,kad Iš Amerikos, 
kur važiuoju, tai Ir yIskas .

Taigi, jokių temų negali būti. 
Du Iš jų policijos tarnautojai, 
kurie Išbėgdami Iš traukinio 
(šoko Iš miego pažadlntljuž- 
mlršo kepures. Charakte
ringas prancūziškas būdas I 
Aš jiems sušukęs,' kepures 
Išmečiau per langą. Žmonės 
plačiai šypsojosi, tai maty
dami. Kada pervažiavome 
per Italijos rabežlų, vienas 
prancūzas man s ako-"girdi, 
dabar labai saugoki kišenes, 
Italai labai gudrūs vagys. 
Lagaminus taip pat, bet tai 
nėra taip pavojinga". Aš jam 
padėkojau.

Per apšepusią Italiją
Jeigu kas galėtų labiau 

nugyventi kraštą Ir už tai 
būtų duodamos premijos, tai 
be abejo jas laimėtų Italija. 
Nors, būnant Romoje, už
klausiau prel. Jonušą, kodėl 
taip apleista Roma, jis man 
atsakė: "Nagi, kad būtų Iš
laikytas senovės vaizdas".

Nežlnau, ar jis tik juokavo, 
ar tikrai taip galvojo.

Krašto Ir pačios Romos 
apleidimas pasibaisėtinai 
nuteikia turistą.

Na, bet ne čia apie tai no
riu kalbėti: aš dar jis va
žiuoju.. .Keleiviai keičiasi , 
jau Lalai, Jie visi kalba la
bai greitai, gestikuliuoja,ką 
b.’itų galima pavadinti 'rankų 
kalba”.

Mūsų traukinys rieda Me- 
dlteranljos pakraščiu. Čia 
įlėkdamas į tunelius ir per
kirsdamas didžiulius kalnus, 
čia vėl lygiais laukais,kur 
matosi dirbantys žmonės . 
Žavūs vaizdai lekia lyg filme 
Tenka pripažinti,kad Italija, 
gamtos atžvilgiu- tikrai ža
vus kraštas. Ypatingai kai 
pervažiavau Išilgai, Iki Clch 
lljos sostinės-Palermo.

Pradžiugau pasiekęs am
žinąjį miestą- ROMĄ. Mes 
visi turėtume gerai įsidė
mėti, kad joje yra tokia Villa

Lltuanla, Piazza Astl 25/ 
VIa Sasalmonferrato 33, kur 
mane taksi Ir nuvežė.

Iš karto čia pasijutau lyj 
namuose. Pasitiko prelatas' 
Tulaba, kuris nurodė man 
kambarį. Vila aptarnaujama 
vokiečių kilmės vienuolių. 
Viskas nepaprastai švaru . 
Valgykloje šviežias maistas. 
Palyginamai, Ir labai pigu . 
Nuo čia labai patogus susi- 
siekimas autobusais. Tik 
gaila, kad lietuvių labai ma
žai tesustoja. Gal taip suta
po, bet tada vis didesnės 
ekskursijos buvo Iš Vokieti
jos. Mes keturi lietuviai: p. 
Kojellal, p.Sutkevlčlus Ir aš 
buvome labai gerai globoja
mi. Prel.A. Jonušas,tai lyg 
žuvis po vandenį nardo taip , 
kad kartais pasidaro klaidu 
Ir sau vienas statai klausi
mą-kažin ar dar gyvi grįši
me į kolegiją? O jis vis juo
kauja:

-Kaip, ar važiuoti ameri
koniškai, ar Itališkai?

-Žinoma,esam Italijoj,tai 
ir važiuok Itališkai,-šaukiu 
Iš užpakalinės sėdynės.

Visur Ir visi čia perspėja 
saugotis vagių. Tai aš,kad 
Ir kunigai ar vienuolės pro 
šalį eina- užsimiršęs spau
džiu per petį pakabintą mai
šioką. Net juokas Ima tada , 
kai jau daslprotėju. Prel. 
Jonušo žinios pralenkia ir 
gerą gidą. Su Romas vieto
vėmis Ir jos Istorija jis pui
kiai susipažinęs. Tik spėkl 
klausytis.

Kitą vakarą mus visus pa
kviečia prel.Tulaba lletuvlš- 
kų pietų. Kugelis,cepelinai, 
nulalstoml geru Itališku vy
nu Ir šeimininko malonus 
priėmimas visus labai gerai 
nuteikė. Buvo progos pa
bendrauti Ir arčiau susIpa-

žlntl. Turiu pastebėti, kad v 
prel. Tulaba yra aukštos, 
erudicijos žmogus. v

Romos Operoje
Esu matęs daugelį pasau

lio miestų operų: Milano, 
Vienos, Paryžiaus, Buenos-, 
Aires Ir kitų vietovių. Buvo 
labai įdomu pamatyti Romos, 
Operą. Sužinojom, kad eina 
Figaro Vestuvės. Jos dauge
lį kartų matytos. Atmintinai 
net kai kurios arijos žino y, 
mos, nekalbant jau apie bu - 
taforlją bei patį pastatymą - 
tad buvo labai įdomu, kaip 
Italijos garsioji Roma ją In
terpretuos .

Operos pastatas Iš lauko , 
taip pat ir Iš vidaus,pagal 
Romos šlovę, sakytumei gal 
net prastokas. Publikos ap 
sirengimas taip pat labai 
kuklus, t Ik vienas kitas šven
tiškesnis.

Parteris .Raudono aksomo 
kėdės. Labai daug tuščių 
vietų. Gal dėl to, kad labai 
karštas oras? O gal, kad 
taip anksti (pradžia, rodos, 
buvo 5 vai. p. p.) ? Italai ope
ras bendrai gaus lai lanko, 
bet dabar čia matau tikrai 
neperdauglaus lai publikos.

Per mažai būtų pasakyti, 
kad spektaklis buvo be prie
kaištų. Sakyčlau-buvo nuos
tabus'. Visas solistų sąstatai’ 
toks vienodas pajėgume, kad 
negali atsistebėti. Kitur kur 
teko matytl-dažnlauslal pir
maujantys būna stiprūs, o 
šalutiniai- pažai ir kitokį: 
tarnai bei tarnaitės, ar pan. / 
atlieka pakenčiamai savo 
roles. Čia gi- nuo pirmojo- 
iki paskutinio buvo tiek vo
kaliniai, tiek vaidybiniai 
puikūs’. Savo galingus balsus 
valdė,lyg Išdresiruotą smul
ku. (B. d.)

JEIGU GERI 

bet jeigu geri ir matai, kad gėrimas ima 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI 
ATEIK PAS MUS. MES GAL 
TAU PADĖTI.

IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

GERTI 
I M E

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. , 

79 ^o<,dfield Drive, Ottawa, Ont.
PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA, 
darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis karnomis. 
Enginering & designing patarnavimas.
IN—GROUND. Shimming Fool » t at yb a( 10 y e a r g u a r an t y).

T f L (613) 22 5 40 0 1

’’LIETUVOS AIDU" '<•*>•
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ

|1| Veikia savaitgaliais:
Penktadieniais

Šeštadieniais

Sekmadieniais

9:30 - 10:00 val.vak.
AM -1490, iš WOPA stot. 
8:00 - 10:00 val.vak.
FM - 106.3 iš WLNR stot, 
9:30 - 10; 00 vai. ryto 
AM - 1230 , iš WJOB stot. 
West 71-st St.

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
vi &koi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— 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. 27

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KEĮŲIVIS
Pl BLISH1NG COM PAN Y

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

636 EAST BROADWAY • SO U T H B OS TON, MASS. 02127

i

Adresas^ 2646
Chicago, III. 60629. Tel. 778-5374

■•^ LIETUVIŠKA RADIJO
±9 PROGRAMA

RADIO 1410 MONTH EAL
KIEKVIENĄ ANTRXOIENt NUO 11,30 12 vai nakties

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr.. Dvvernoy, P.O. TEL. 669-<*834
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 
L8M 1L6

Darbo valandos: pirmdd’eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjuč'O men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

.Kapitalas — virš $9.000.000

(4 16) 544 - 7 125

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ... 6%
santaupos ...............  ... 7$
term, depozitus 1 m. 8’A %

Pensijų Fondas** * • • «8J4 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nekilo, turto pask. . 93/ą %

Hamiltono Mergaižią. Choras'Aidas" išvykos metu Sao Paulo mieste buvo 
priimtas Brazilijos Valdžios namuose. Nuotrauka S. Rašytinio.

toronto

PR(SfM(N(Mlį Ž (UPSNELfS
Yra sakoma, kad nieko gy

venime nėra gražesnio, kaip 
prisiminimai Iš vaikystės, 
Iš savo gimtų namų aplinkos.

Šio sekmadienio popietės 
pokalbis nesiekta taip tolly 
tai įspūdžiai Ir prisiminimai 
jau Iš šito mums naujo kraš
to, kuriame daugelis mūsiš
kių net tris dešimtis metelių 
pasisekė Išgyventi.

Šios dienos kalbėtojas 
pradeda maždaug šitaip:

"Garsusis suomių tautos 
didvyris maršalas Maner- 
helmas , garbingai apgynęs 
savo šalį nuo jon įsiveržusių 
šimtatūkstantinių rusų ka
riuomenės, pergalės para - 
de pasakė savo kareiviams: 
" Tūkstančiai čia jų pasilie
ka gulėti laisvoje mūsų že- 
mėje, Ir Iš skaidrių šios ša
lies ežerų savo negyvomis 
akimis amžinai žiūrės į 
žvaigždėtą Suomijos dangų." 
Tai žodžiai garbingos tautos 
didvyrio. Išreiškusio jos va
lią, bei ryžtą gyventi lais
viems.

Kai pagaliau. Iš mus ne
šančio vis gilyn į šios, dar 
mums nepažįstamos , šalies 
miškų platybes traukinio.be
paliko tiktai pora vagonų , 
supratome, kad Ir mums 
skirtoji buveinė turi jau būti 
nebetoli.

Pagaliau vienoje, lyg Ir 
aikštelėje, po ligos kelionės 
vande nlmls Iš ' Europos, ga
lutinai sustoja Ir šie,buvusio 
nemažo ešalono.paskutiniai 
du vagonai, su 25-lų vyrų 
lietuvių grupe. Nakties su
temos jau gaubė šią vietovę. 
Aplinkui baugiai juodavo

Iš Jų pakelia netoliese gulė
jusį kirvį Ir parodo jį mums.

-O ką gi jūs vadinate klr- 
ka?, -klausiame toliau. Nu - 
gi, tas pat, ką Ir mes tuo 
žodžiu vadiname’. Jiems - 
lalvs- mūsų laivas, jų sata-
na- mūsų šėtonas, jų Perkė
la- mūsų Perkūnas. Ratas , 
mums Ir jiems,tas pats.

".Na tai visgi įdomius 
žmones mes čia toje miškų 
karąlljoje suradome”,- visi 
s ampr otauj ame.

Kada jie sužinojo,kad mes 
nemažai žinome apie hero
jišką suomių tautą, jų kraštą 
Ir gamtą, dar artimiau su
tapome, susibičiuliavome, 
kaip geri kaimynai, tarytum 
tikri broliai vieni kitus su - 
pratome.

Ryžtinga ir garbinga jų 
tautos kova už savąją šalies 
laisvę mus žavėjo. Kad Ir 
sunkokai, tačiau sugebėjome 
mes jiems'perteikti, atpasa
koti Ir šio straipsnelio pra
džioje jų tautos didvyrio 
anuo metu savo tautai Ir ka
riams pasakytus nepamirš - 
tarnus,kaip deimantas švie
čia nč lūs. ž od ž lūs.

Tai tokia mums buvo pra
džia šio krašto šiaurės gi
riose!

Tat štal.kur susitiko kir
vis kirvį,tikriau sakant suo
mių Ir lietuvių tautos,Iš sa
vo žemės Išblokšti yalkal.

Buvo tat 1947 m.rugsėjo 
mėnesį...Jau 30 pavasarių 
čia mums nužydėjo, tiek pat 
Ir vasarų Iškeliavo. Suaiž- 
gom, subrendom, šio kraš- 
to žemelėn šaknis giliai su- 
leldom...

UE5U LIETUVIU. NAMAI

malstu atrodė žymiai page
rėjusi, Svečių susirinko apie

Spalio 17 Ir 1b d. d. vyko 
karalienės Elžbietos II jubi
liejiniai dauglakultūrlnlal 
pasirodymai. Juose Toron-
to lietuvius atstovavo LN 
tarnautoja Aldona Dargytė- 
Blszkewlcz.

Sekmadienio Popiečių val- 
gykla praplėsta į svetainės 
Lokys patalpas.

LN Informacinis Susirin
kimas pereitą sekmadienį 
praėjo labai geroje nuotai
koje. Iš pranešimų paaiškė
jo,kad dabartiniu metu juose 
daugiau ar mažiau darbo 
gauna apie 120 lietuvių. Dir
ba daug jaunimo. Už darbą 
Iš LN per metus Išsineša 
apie 160 tūkstančių dolerių.

LN skolos 1976.X I. 31 sie
kė $510.491, oš.m. bir
želio 30 d. - $413.552, taigi 
sumažėjo per tą laiką $ 96., 
939.

LN reikia darbininko bu
dėtojo. Kreipkitės į raštinę 
1573 Bloor Str. W.,Toronto, 
arba tel: 533-9030.

Juozas Markūnas Bibliote
kai padovanojo tris geras 
knygas. Biblioteka jam dė
koja.

L N Moterų Būrelis H ir UI 
aukštų aikštelėse įdėjo nau
jus kilimus. Tame darbe 
Būreliui daug padėjo J. 
Aukštaitis, Mohawk Fur
niture vienas savininkų. LN 
Būreliui Ir J, Aukštaičiui la
bai dėkoja.

Š. m. lapkričio 5 d., šeš
tadienį 12 vai.Toronto Pen-
s įninku Klubas šaukia visų 
Ontario ir Montreallo Lie - 
tuvių Pensininkų Klubų ats
tovų suvažiavimą Toronte 
Lietuvių N-s e. Registracija 
11 vi. Kviečiami visi dalyvau
ti. Tikslas- aptarti LPK

A. Lukošius Pereito sekmadienio Po
pietė Ir stalų Išvaizda, ir 
patarnautojų apsirengimu Ir

idontrealio A. Choro vyrą oktetas su sol. Qina Capkauskiene ir akomp. rnuz.M. Roch, kurie išpildys 
• MT 1 __• J rT'r-\ m n t o N untmiilc n hanne Rl nurimt ffn,

vo jaunystėje, taigi dėl nuo- 260 dalyvių 
varglo nesirūpiname. aptarnauti pakankamai grel-

Vlsal čia pat, šalia bėglų . tai personalas neįstengė, 
didžiausioje miškų ramybė
je įsisupę, mums lyg kur tai 
matyti, ar tik pasakojimuose 
girdėti ,tūn4 keli Iš medžių 
suremti namukai, splnksl 
juose šviesos, sujuda šešė
liai, ausis pasiekta nepažįs
tami garsai.

Sus Ipaž Inę su č la gyve na n- 
člals,kurie štai mus sutinka 
ir vedasi vidun, nemažai 
nustembame. Visi jie- suo
mių tautybės medkirčiai’.

Su dideliu dėmesiu Ir jie 
stebi mus,draugiškai šypso
si, kalbina. Ir jie Ir mes, 
klek besugebėdami, bandome 
kalbėtis, Šį tą aiškintis.Talp^ 
jie kalba Ir angliškai, atrodo; j 
žymiai geriau nei mes.Dau- 

pums net grėsmingai atro- glaustai mus domina jų gim
toji kalba, ypatingai kai,ku
rie jų Išsitarimai nejuokais 
mus sudomina.Klausiame jų, 
ką reiškia jų kalboje gra
žiausiai lietuviškai ištaria
mas žodis "kirvis"? Nema
žai ntistembamejcada vienas

menine programą NL laikraščio Spaudos Vakare, Toronte. Nuotrauka Danos Blaud.Zi.anaitčs.
■-------  ' ~ į. Tokį skaičių bendradarbiavimą.

Lapkričio 6 d., sekmadle -
| nį Toronto Lietuvių Pensl-

REMKIME
L I ET U V I Š K A

S PA U 0 A !

T a u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
•<’/»% už 1 m. term. dep.

9% už pensijų ir namų pianą 
7’/2% už spec. taupymo sąsk.

7 % už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9%% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 18 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, 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, Ontario

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 Lake Shore Blvii. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V TC6

_  * Namų — Gyvybės
J AA Automobilių
< irfB Ofr V <7 * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel.bo
2224 DUNDAS STREET W, Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctkur pasaulyje skembinti

tel. 533-3531

Bresher-Barmkas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS 

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 
3828 Bloor St. V/. (Prie Kipling ir Six Point Plata)

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1914 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame. 
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, J 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. Į 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. (

£7,Z Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 »avininkai S. ir F. Janavičiai

Savaitraščiui Nepriklau
soma Lietuva remti komite
tas š. m. lapkričio 5 d., šeš
tadienį 7:00 v. v. LN-se rėn- 

o visa visuomenė Koncertą—Balių. Bus lo—
paremti terlja, kuriai fantus galima 

įduoti LN raštinėje.

ninku Klubas ruošiu bazarą- 
loteriją Gedimino Pilies Me
nėje. Pradžia 12 vai.dienos. 
Visi prašomi prisidėti prie 
loterijos 
atsilankyti Ir tuo 
Klūbą.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

SPAUDOS VAKARAS
TORONTO LIETUVIŲ NAIVIUOSE, 1573 Bloor Street West, 

didžiojoje salėje.

dantys,tamsūs miškų masy
vai. PUnl įvalrlauslų įspū
džių, nieko nelaukę, ritamės 
laukan, drauge tempdamlesl 
Ir visą kelionę mus lydėjusį 
menką, varganą asmenišką 
turtelį. Visi dar pačioje sa- 

6 psl.

Veiks baras ir šilti valgiai 
Geras Šokių orkestras 
ir kiti įvairumai

LIETUVIŲ VISUOMENĖ
IR PAREMTI “NL” SAVAITRAŠTI.

VAKARO PRADŽIA 7 valandą ir po pusvalandžio
— menine programa.

BILIETAI po $ 4.Q0; studentams ir pensininkams
- $3.00.

IŠ VISUR SU SVEČIAIS PRAŠOME ATSILANKYTI

RENGĖJAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Norite gauti 
socialinės draudos 
numeri pirmą kartą?

Kur prašyti socialinės draudos numerio ir ko 
reikia jo prašant. Kur? Savo vietinėje UIC nedarbo 
draudos įstaigoje. Ko reikia? Tapatybės įrodymo. 
Jeigu esate Kanadoje gimęs pilietis, jums reikės 
tokio dokumento, kaip gimimo metrika arba 
krikšto metrika Kvebeke. Natūralizuotiems 
kanadiečiams reikia pilietybės pažymėjimo. Jeigu 
esate imigrantas, pakaks jūsų paso bei imigracijos 
dokumentų, bet jie turės būti originalai arba 
patvirtintos kopijos.

Mūsy Kredito Unijos nariui 
A t A 

JUOZUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo žmonai Denise, sūnums Robert ir Pierre 
bei artimiesiems nuoširdžia užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių, Kredito 
Unijos “Lito” Valdyba______

Jei pametėt savo 
kortelę ar norit 
pakeisti detales, 
nesivadovaukit 
kieno nors praėjusią 
mėty patarimais.

Jums taipgi reikės antrinio tapatybės įrodymo, 
ko nors oficialaus su jūsų vardu bei pavarde, pvz. 
vairuotojo leidimo ar mokyklos pažymių kortelės. 
Užtenka ir jų foto kopijų.

Prašymų blankai gaunami visose UIC nedarbo 
draudos įstaigose, pašto skyriuose, Kanados 
Darbo Jėgos Centruose, rajoninės pajamų 
mokesčio institucijose. Paprašę jus tokių svarbių 
dokumentų, nenorime, kad jie būtų pamesti ar 
užmesti. Todėl mes kviečiam jus asmeniškai 
atvykti į vietinę nedarbo draudos įstaigą. Ten bus 
patvirtinta, kad pateikėte reikalingus dokumentus, 
sutvarkyti jūsų prašymai ir pasiųsti Otavon. 
Dokumentus galėsite parsinešti namo. Kortelė bus 
atsiųsta paštu, ši lengva procedūra jūsų laukia 
ir tais atvejais, kai norite atgauti pamestą 
socialinės draudos numerio kortelę, pakeisti savo 
vardą ar kitas detales.

Jei negalite atvykti į savo vietinę UIC įstaigą, 
kreipkitės į Kanados Darbo Jėgos Centrą arba 
pasiųskite prašymą tiesiai Otavon, pridėdami 
originalius dokumentus ar patvirtintas kopijas.

Tapatybės įrodymas yra geriausia garantija, 
kad jūsų socialinės draudos numeris neatsidurs kito 
asmens rankose. O tai yra labai svarbu.

Mielam kaimynui A ' A STEPONUI KĘSGAILAI 
miruš, jo žmonai Joanai, broliui Antanui, broliams — 
Leonui, Vladui, seserims - Genei ir Onai Lietuvoje. 
Jų skausmo ir liūdesio dienose reiškiame 
širdingiausia užuojauta -

|g. Petrauskas
A. Petraityte

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME
PONIĄ JOANĄ KĘSGAILIENĘ, 

JOS VYRUI STEPONUI KĘSGAILAI 
M,RUS “ M. ir J. ŠEMOGAI I

Du dalykai yra 
pakeisti.

Jūsų socialinės draudos numeris priklauso 
tik jums.

SOCIAL 
INSURANCE 

NUMBER

CANADA NUMĖRO 
□ASSURANCE 
SOCIALE

123 456 789
JOHN DOE

SIGNATURE

JŪSŲ SOCIALINĖS 
DRAUDOS 
NUMERIS 
PRIKLAUSO 
TIK JUMS.

KRONIKA

plunksnos apie kaklą ir lie- , 
. menį, bei staigūs šonų kryp-‘ 
I telėjimai.
| Violeta Rakauskaitė -Land 

atvyko prieš metus Iš Lie
tuvos ir apsigyveno V. Vo
kietijoje. Dabar gastroliuoja 
šiame kontinente. Yra jau iš
leidusi 15 plokštelių. Bus la
bai puiku gauti dabar lei - 
džiamą Chicagoje Vaznelio . 
Kiek teko gir dėti, tiražas ne- 
dells ir reikia tikėtis, kad 
bus išpirkta, išeis ir antroji 
laida - ji to nusipelno.

Jei Violeta sustgaudysz at
siras kas nors, kas jai su
teiktų geresnes sąlygas 
dirbti toliau ir vystyti šį 
žanrą bei neapleisti balsoz 
pagal jos įsijautimą ir balsą, 
— galėtume sulaukti puikios 
estradinės dainininkės k la 
Mireille Mathieu ar net Mo- 
nicpie Lėyrac... v

Violeta labai šiltai priim -. 
ta, rožėmis apdovanota, dė - 
kinga Zigmui Lapinui, kaip ji 
sakė už kantrybę Ir talką(jis

muzikali ir ritmiška, išieš - ° Jaunimo Są-
kojusi ir judesius dainoms . jungos dovanėlę)tatrodo, būtų 

nieko priešu dar kartą mums 
padainuoti.

Buvome dėkingi jai ir vi
siems j kurie parašė tokias 
puikias dainas; kurie suor - 
ganizavo šį koncertą!

Linkime Violetai sėkmės.’ 
Vakaro pelnas skiriamas .

Jaunimo Kongresui ruošti. Dal,

I'M vi

■ jL Government Gouvernement
■ of Canada du Canada

I2C

DRANk
NUMBER

karą5 buvo net nuoširdžiai Kas parašė visą eilę dainų , 
nustebusi ir nudžiugusi, pa-

siryžimas pasikviesti tokią mačiusi pilną salę publikos
VIOLETA PATIKO stilingą, jauąą Ir įdomią es -
VISIEMS trados dainininkę —Viole -

tą Rakauskaitę- sukėlė dide-
Neturime išeivijoje tikrų ų mūsų publikos susidomė- 

ėstradinlų dainininkų. Tą jimą. šios organizacijos p- 
trūkumą stipriai jaučiame . Rasa Lukoševičiūtė, įdė- 
Todėl Pas. Liet. Jaunimo S- ypaj daug darbo ir pas- 
gos Montrealio skyriaus pa- tangų suorganizuoti tokį va-

(Storage)’

6J96 Bannantyne Ave.

Kailiu siuvėjas
ir p ar duodu

(Gal kartais mes mylime sa
vo jaunimą ne tik žodžiais , 
ypač kai jis turi tokių gerų 
sumanymų.. „ .

Estradinei nuotaikai pa
brėžti buvo pasirūpinta^Zig
mui Lapinui sutikus talki
ninkauti , ir tinkama garso 
sistema. Buvo atgabenta ir 
spalvotų šviesų. ? Ir šauni 
romantiška kėdė. Ir spindin
ti žvakidė.

Kas daininnkei akompo - 
navo? Ogi, orkestras - ži
noma, juostoje—iš Lietuvos .

harmonizuotų dažnai pietų 
Amerikos ritmais— lietuviai 
kompozitoriai, prisitaikant 
prie naujųjų šokių: Raudoni
kis, Tamošiūnas, Gorbulskis, 
Racevičius, Vaitkevičius. Ir 
žodžius- jautrius ir pagau - 
nančius- Lapašlnskas, De
gutytė, Pačinskaitė, Bložė , 
Barauskas, Žlibinąs, Dlegva 
ir kt.

• Žodžiai jautrūs, dažnai - 
skaudūs, bet palengvinti pie
tietiško ritmo, tikriausiai 
lietuviams muzikams nusi
bodo čigoniškų romansų sti
lius ir jie surado savo sti

Sol. V. Rakauskaite 
Lietuviu Dienos 
programoje, ■'•5 

Londone.

lių kitomis priemonėmis.
Kompozitoriai buvo taik

liai ir trumpai pačios daini
ninkės gražia ritmiška kal
ba pristatomi, išnaudojant 
sceniškus efektus.

Violetos balsas šiltas, iš
raiškus, tinkamas pasirink
tam žanrai ir turtingas bei 
žavus savo skalėje. Jos 
temperamentas, graži iš
vaizda ir scenos pajutimas 
taip^ąt^ge^ąg, Ji natūraliai.. iš dainininkės šalia bųę

Tik reikėtų dar pergalvoti , 
kai kurioms dainoms rasti 
kitą laikyseną ir net kokią 
efektingą priemonę staiga 
pakeisti atrodymą bei jude - 
šių stilių, nes žodžiai dainos 
to prašosi. Juos numenklna 
ir sukelia savotiška dishar - 
mbniją, kada koketiškos

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

IO

Tel. 767-6183 kelnėms
Hishland Auto Body pn^ ritant s.

Savininkai V. Sušinskas & Son tel. 389 - 057 7.

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ IŠORĖS (Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikdjas jums gal' b'uti stogdengys G uy 

■Rlchordl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

FUNERAL HOME

7 PSI

578d VERDUN AVE

VERDUN, QUEBEC

TEL. 767 9956

T EL. 525- 8971.
T. Lauunaitis

ony 3

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Wilson & So
123 MARIE

CHA7£AL/GUA>

Ifl 691 -4760

Bl YD

Viskas moderniems nonoms
Visi ki.ti vandentiekio ir 
šildyme taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie - 
meniu pardavimas ir 'įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontr aktor i us

140- Ze AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1977.X. 27

ir atsiimant
SKAMBINKIT - 365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS s.... 7661 A CENTRfllE 
495-90e AVĖ 

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

766-2667.

M. PHILIPPE IZZI
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L NL REIKALAI
' "NL"VAKARAS TORONTE

Jau kuris laikas, kai kal
bame apie Spaudos Vakarą 
Toronte, ir štai jis jau čia 
pati Montrealiečlai, meninės 
programos išpildyto jaį, susi
planavo išvykimą. Sol, Gina 
Č apkaus kienė į Torontą, lap
kričio 5 d. Šeštadienį,atskrls 
iš Putnamo, akomp.Mme M . 
R och atvyks traukiniu iš 
Waterloo Ont - , o Choro Ok
teto vyrai vyks Iš Montrea- 
lio automobiliais. Jie visi 
susitiks Toronte koncerto 
dienos popietį, atliks gene
ralinę repeticiją Lietuvių - 
Namų salėje. Pailsėjusius 
išvysime Vakaro programo
je.

Tą savaitgalį iš Montrea- 
llopasiruošę vykti L. K. Min
daugo Kp. šauliai su Rinkt, 
pirm. J. Šiaučiuliu posėdžiui; 
taipgi ir Rūtos Klubas vyks
ta į susirinkimą šaukiamą 
Toronto Pensininkų Klubo. 
NL Bendrovės Valdyba kvie
čia visus ten nuvykusius 
mcntrealiečius ats(lankyti ir 
į Spaudos Vakarą. Taipgi 
kviečiami Ir kiti montrea-

liečiai , kurie gali Ir turi 
progos nuvykti į laikraščio 
parengimą. NL

— ••• -

SAVAITGALIS SU 
DAINA

Paskutiniu metu Motrea- 
lyje užderėjo koncertų. Pa
rašyta apie Ambrazaitytės 
koncertą, apie Rakauskaitės, 
o štai pastarosios koncerto 
išvakarėse buvo ir mūsų A V 
parapijos Choro koncertas- 
vakaras.

Choro kocertas nebuvo 
staigmena - montrealiečlai jį 
girdi įvairiomis progomis ir 
į jo visada gerus pasirody
mus mielai atsilanko. Cho
ras, dėka žaviosios dirigen
tės ir mokytojos prancūzės 
muzikės Mme M.Roch iški
lo į aukšto lygio meninį vie
netą. Ji, nors ir nemokėda
ma lietuvių kalbos, randa bū
dų įsijausti į lietuvių dainas 
ir giesmes , c reikalui esant, 
užsivelka ir mūsų tautinius 
drabužius. Mes visi ją di - 
džiai vertiname,-ne tik cho
ristai.

Šiame koncerte choras iš-

Dr. Ąlgirdas Adomonis ir med. studente Kristina Baltaite sutuokti rug- 
piucio 10 d. Bostoną. Jaunasis medicinos daktaras vieneriu metu praktika 
akiu ligų srityje atlieka vienoje Bostono ligoninėje.

Litas
LITAS veikia sekmadieniais

Aušros Vartų skyriuje LI
TAS jau veikla sekmadie - 
nlals po 10 vai. pamaldų.

LITAS NEDIRBS lapkričio 
mėn. 11-13 dienomis, per Il
gąjį Karuose Žuvus lems pa
minėti. savaitgalį. Tą penk
tadienį neveiks ir kiti bankai.

LITAS šiuo metu moka Iki 
9% už terminuotus indėlius 
ir 8.,25% už taupomąsias) 
sąskaitas. Už santaupas į - 
dėtas į taupomąsias sąskai
tas per pirmąsias tris mė
nesio dienas, palūkanos už
skaitomos už pilną mėnesį. 
Kadangi visi bankai palūka
nas už santaupas prirašo šio 
mėnesio gale, tai lapkričio

pradžia yra pats geriausias 
laikas Tamstų santaupoms 
perkelti į Litą ir gauti aukš
tesnes palūkanas.

LITAS per rugsėjo mėnesį 
padidėjo 145. 000 dpi. ir pa
siekė $7,180 368.11 balansą.

Pr.R
• Kapitonas L. Baršauskas, 
išbuvęs 6 mėnesių tarnybos 
pakaitoje Kanados kariuome
nės dalinyje Graikijoje, su
grįžo ir dirba Valcartier — 
Quebec kariuomenės įguloje.

• Mirė Juozas Žemaitis te
sulaukęs 42 m. amžiaus. Pa
liko žmoną ir 2 sūnus.
• Mirė Kristina Vaitiekūnie
nė Lietuvoje, Genovaitės Bi- 
jūnlenės mama.

REIKALINGA MOTERIS buto valy
mui vienų kartą savaitėje.

Skambinti po 5 vai. vakare-63 1-4935.

S. Maryte Bendikaitė, duktė Onos ir 
Jurgio Bendikų, baigė šiais metais
Concordia University gaudama moks
lo laipsnį Bachelor o f Commerce su 
diplomu iš a‘manegement’,. Ankščiau 
ji yra gavusi pažymėjimą ir diplomą 
— Sir George Williams Universitete.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cathevine Oucst 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 488-8528

pildė nemenką programą, pa
pildytą naujomis dainomis.

Choras turi ilgametį ir la
bai kantrų vadovą sol. A . 
Keblį. Siame koncerte jis 
padainavo keletą liaudies ir 
liet, kompozitorių kūrinių . 
Gaila, kad nei jis, nei prane
šėjai G. ir V. Bulotai nepasi
naudojo mikrofonUjir silpnai 
girdėjosi. (Kalbama,kad bus 
sutaisytas).

Po programos vyko links
mi šokiai, grojant Jono CeL 
toriaus gerai įrengtai plokš
telių muzikai.Taip pat visi 
sotinosi saldžiais kepiniais, 
sūriais ir kava, pasinaudoda
mi ir "kietesnlais" gėralais 
iš baro. prp

Sfi^ESORT MOTEL 

(Jonas Grigelis)
71 717 South Ocean Boulevard
^__P°mpano Beach, Florida 33062

(305) 943 -3020

GUARDIAN TRUST Co.
ATSTOVAS:

Paulius Rutkauskas
— Lietuvis nekilnojamo turto pardavėjas — 

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

VASARNAMIAI, ŪKIAI -

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

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

Kiekvienu atveju skambinti: Bus: 636-0861
- Res: 634 - 9666

iifiimiiiB >r imiirn ir u wirrr rrir i i m lumio—— i imiiiib
f MONTREAL WEST^^

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
nageriu »

LEO GUREKAS

LEONAS GURECKAS 
Sales Manager

GM GM

Telephone

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

M6HCrA8e9e St" T°ront°' °nt • Tel. 532-3400
AKTYVAI — virš 12 milijonų

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

Antradieniais 10-3 = pensijų ir namų s-tas ... 9%
= taupomąsias s-tas 7%

Trečiadieniais uiždaryta, = depozitų-čekių s-tas .....6%
Ketvirtadieniais 10 - 8
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:

E asmenines 9!4%
Šeštadieniais . - 1 H nekiln. turto........................ 914%
Sekmadieniais 9.3-, - 1 = 'investacines 10%

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

Nemokamo visų norių gyvybės drauda pagal santuupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolųz 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.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBS
ADAMONISINSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.'

DR. V. G1R1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— 9 —

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGELlENė 
Dantų gydytoja

— 0 — ■

1410 GVY STREET
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662, namų 737-968 1.

mw montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_________ _ ________<At *tie ęno o< Sherbrpęke $treet V/esI) _____________ ___________

j

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

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

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kitą nekilnojamoj 
turtų 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.

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.(c>

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

ADVOKATAS

g pharmaciens _ PHARMACISTS
1 M. CUSSON - R. GENDRON
| PHARMACIENS
| Ou vert 9 a.rn. d-to 10 p. m. Open,
| Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
| Dimanche: 10 a.rn. d 9:30 p.m.
1 Livraison grafaite - Free delivery
1 Skubus ir nekainuojanti s pristatymas
Į 76'26, rue Central St.,Viile LaSalle

366-9742

365-0505

@ Royal Trust ®
% nu nu" 

Atstovas J. Skučas,
6966 ferasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė)

LEFEBVRE & ROBERT
ami UBUMtrtr - ruRNiruiti

PARDAVIMAS

ĮVAIRIUv

BALDU

PER

KRAUTUVĖ

3

AUKŠTUS

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

o Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CiMTRALE :.~4e AVENUE 363-3887

. Į J843 CMNTRALM 300-1282 ĮDKCORATIONį Į

8 psi.

R. J. išganaitis, 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 38 2E3
Tel. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, B.C.L
168 Notre Dame Street E.Juite 205

Tel: 866*2063; 866-2064

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

“"••• D.N. BALTRUKONISSy»«l H)/*

Sylka Realties Inc.
? 445 Jean Talon West, Suite 305

Tel: 273-9181-2-3, Res.737-0844.
Foto M.L.S. * Montreal, Que.
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L JONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Montrealio 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%
Už pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. Imetams 8,75%
Termiu. ind. 2 metams 8,75%
Tetwiin, ind. 3 metams 9,0$
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
da iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekilo, turto 10.0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10.5 %-

Nemok, gj^vjbės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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. iki spalio 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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