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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

biznio įstaigomis prancūziš
kai.

PARIZEAU - NEW YORKE
Finansų min.Jacoues Pa- 

rizeau lankosi New Yorke , 
kur susitiks su JAV investo- 
riais. Jis planuoja asme
niškai dar kartą išdėstyti, 
kuria kryptimi veikia PQ 
vyriausybė. Šiems pasikal
bėjimams jis buvęs kviestas 
birželio 13 d. š. m. , žymiai 
ankščiau, negu dabar pas - 
kelbus vyriausybės norus 
perimti Asbestos Corpora
tion.

Parizeau jau atsakinėjo į 
vienos inye storių grupės 
klausimus .kurie kaip tik bu
vo nukreipti daugumoje į 
minimos korporacijos rei - 
kalus.

Inco aukšti kaminai, bet'neapsaugo 
nuo ore tarsos.

SUDBURY BĖDOJE
INCO,— vienas didžiausių 

nikelio centrų pasaulyje, - 
Sudbury’je paskelbė, jog nuc 
vasario mėn. vidurio 197S m. 
laikinai atleis 2. 800 dar - 
blntrikų.Ktek Ilgai truktų tas 
laikinumas- porą mėnesių, 
pusę metų ar dauglau-sunku 
pasakyti.

Ši žinia buvo pranešta per 
radio stalgiai, neaps įkalbė
jus su ten dirbančiais darbi
ninkais, kurie dėl to jaučiasi 
Įžeisti, ypač kad tokiu atveju 
jie turėtų praktiškesnių pa
siūlymų. Kadangi atleidimas 
paliestų vėliausiai pradėju - 
sius dirbti, darbininkai sako, 
kad ineoturėtų pas lūlyttptr- 
mtausia savanoriams pasi
traukti iš darbo. Jie maną , 
kad nemažas skaičius yra 
arti pensijos, arba be šei
mos , ir jie būtų sudarę nu
matomą atleisti kontingentą , 
o gal net ir didesnį. Ypač 
jaunom šeimom, kurios yra 
užptrkustos namus , tai butų 
didelis palengvinimas. Atsi
klausta, tačiau, nebuvo.

Federalinė valdžia • pra
nešė, kad vyriausybė garan
tuos atleistiesiems finansinę 
paramą ir Ieško ; geresnio 
šiai situacijai sprendimo.

SUSIRŪPINO INUITAIS
Premjeras Levesp,ue pa

žadėjo pakeisti kai kurias 
Bill 1O1 vietas, atsižvelgiant 
į Inultųprotestus ir pageida
vimus. Inuttat(esklmai) pro - 
testavo prieš nuostatą, drau
džiantį jiems persikelti Iš 
Šiaurės Vakarų Teritorijos 
ir leisti savo vaikus į anglų 
mokyklas. Inuitat taip pat 
nesutinka būti verčiami vesti 
derybas su provincine arba 

PLQ TERORISTAI PRAŠOSI 
NAMO

Prieš 7 metus, po britų 
diplomato James Cross pag
robimo suimti ir nubausti 
ištrėmimu FLQ grupės na - 
riai, perėmus valdžią PO ir 
praėjus keletui metų, bando 
gauti atleidimą nuo bausmės, 
ir nori grįžti į Ouebec'ą.

Šiuo metu sugrįžti iš Ku
bos nori Pierre Charette , 
kuris tikrumoj pats save iš
trėmė. į Kubą, p privertęs 
amerikoną pilotą ginklu .nu
sileisti į Kubą. Jis žino, kad 
sugrįžęs būtų teisiamas čia . 
už serijas bombų, padėtų 
1960 m. j pašto dėžes ir kt . 
JAV taip pat jį prigriebtų už 
jų lėktuvo grobimą. Be visa 
to- dabar jis turėtų gauti ir 
iš Kubos leidimą išvykti.Sa- 
ko, norįs grįžti dėl asme
ninių priežasčių.

J. Cross grobikai, ištrem
ti Į Kubą, po kelių metų at
sidūrė Paryžiuje. Jie irgi 
jau kuris laikas klabena Que
bec o duris, duodami su
prasti, kad gana atkentėjo , 
pasiilgę savo krašto.

PASAULINĖ SENSACIJA 
VILNIAUS SPORTO 
RUNGTYNĖSE
Atsukus radio ir televiziją 

sekmadienį .spalio 30 d. pa - 
saulinių žinių stotys prane - 
šė, kad Vilniuje per futbolo 
rungtynes su rusais, rusų 
teisėjams sukčiaujant, pra
dėjo iš žiūrovų minios kilti 
šauksmai " rusai- grįžkit 
namo! ",ir "kacapai!" Rung
tynių transliacija tuojau 
buvo nutraukta. Joms pasi
baigus, apie 15. 000 žmonių 
minia, išėjusi į gatves, ap
vertė mašinas,padegė kele
tą policijos mašinų ir plėšė 
plakatus, kurių buvo pilnas 
miestas, minint rusų revo
liucijos 60 metų sukaktį.

Pirmadienį, spalio 31 d. 
Montrealio dienraštis Ga - 
zette anksti- rytą įdėjo šią 
žinią didele antrašte. Pažy
mėta, kad Rusija okupavo 
Lietuvą 1940 m. ir kad žmo
nės viešai ir masiniai pro
testavo, šaukdami 11 laisvės 
Lietuvai‘1956 m. ir 1972 m.

23-jų KANADOS LIETUVIU DIENŲ IŠKILMES

Š.m.spalio mėn.7-9d.d. 
daugelis Kanados lietuvių 
buvo sugužėję Londono 
miestam Kanados Lietuvių 
Dienos jau stipriai prigijus t 
tradicija ir L lėtu v tų D ie nų 
populiarumas tu r būt nuolat 
auga. Tat bene gausiausi 
lietuvių susibūrimai...

Tiesa, šiemet dėl lietaus 
oras nebuvo palankus ke - 
Davimui, tačiau į 23-sias 
Lietuvių Dienas tautiečių 
susirinko nė kiek nemažiau, 
kaip ir prieš 7 metus,kada 
londoniškiat- palyginus ne
didelė apylinkė- buvo suruo
šę 16-slas Lietuvių Dienas .

Šiemet taip pat gaustai 
dalyvavo mūsų jaunimas net 
iš tolimesnių vietovlų-Wtn- 
ntpeg'o, Montrealio, Sudbu
ry Ir kt. Žinoma, neatsiliko 
ir vyresnieji: mat, tolimes
nės distancijos šiais laikais 
jau nesudaro problemos.

Penktadienis- pirmoji iš
kilmių diena- buvo skirta 
jaunimui, bet reportažas a- 
pie jaunimo gražų reiškimą
si jau tilpo šiame laikraštyje.

Didysis šeštadienio sus i- 
ttklmo vakaras praėjo 
sklandžiai ir pakilioje nuo
taikoje. Milžiniškoje Prog
ress pastato salėje susirin
ko iki 800 dalyvių. Čia vie
ni kitus, seniai matytus , 
sveikino, kalbino, vaišino, lyg 
būtų artimi giminės. Visi 
buvo patenkinti, linksminosi 
kultūringai, nuoširdžia i dali
uos i įspūdžiais, ar šoko pui
kiam londoniškių jaunimo 
orkestrui ATSPINDŽIAI gro
jant. Vienas mielas tautie
tis iš Montrealio šias eilu
tes rašančiam Išreiškė vie
šą padėką londontšktams už 
puikų priėmimą.

Sekmadienį mūsų didysis 
religinis sus įteikimas buvo 
Londono šv.Petro bazilikoj . 
Čia, tur būt, niekad i nebuvo 
tiek daug susirinkusių lietu
vių'.

Šv. mišias koncelebravo iš 
Europos atvykęs mūsų vys
kupas Ant. Deksnys. Jam 
asistavo net 1O Kanados lie - 
tuvių kunigų su prel.Tada- 
rausku. Per pamokslą vys - 
kūpąs džiaugėsi, kad lietu
viškasis gyvastingumas Ka
nadoje ir čia, mažoje Londo
no apylinkėje, toks ryškus'.

Prieš 30 m. vyskupas čia 
lankęs is, o šiandien taip pat 
matąs vykstančią krikščio
nišką-lietuvišką veiklą, nė 
kiek nemažėjančią. Todėl 
vyskupas laimino visus su
sirinkusius, o mūsų iškilieji 
chorai- Hamiltono AIDAS ir 
Montrealio AUŠROS VARTŲ 
daugelį tautiečių sugraudino 
Iki ašarų. Didinguose bazi
likos skliautuose jau seniai 
buvo aidėjęs toks angeliškas 
giedojimas!Daug svetimtau
čių buvo tuo nustebinti.. .

Kultūrine prasme - kulmi
nacinis Dienų taškas buvo 
sekmadienio vakaro KON
CERTAS, puoš n toje Saunders 
gimnazijos auditorijoje.

Oficialioji žodinė dalis 
buvo neišplėsta. Po atidaro
mojo tnž .Jurgio Valaičio žo
džio ir Londono B-ės Apy
linkės p-ko Miro CHAI- 
NAUSKOsveiklntmų ir šven
tės aptarimų, trumpu Ir gy
vu žodžiu į susirinkusius 
prabilo Ontario prov. vald
žios ir liberalų partijos val
du parlamentaras D. PE
TERSON ir nepriklausomos 
Lietuvos konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuldzinas . Konsulas 
teigė, kad mūsų išetvtška 
veikla yra vienas iš laidų 
Lietuvos ateičiai.

Žymios asmenybės lietu
vius sveikino raštu: buv.Ka
nados mln.p-kas J.DEEFEN- 
BAKER, Ontario premjeras 
W.DAVIS,kult, mlnisterls R. 
WELCH, Ontario Hb. vadas 
dr. S. SMITH, Loadono mies
to burmistre J.BIGALOW , 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės p-kas inž. B. NAINYS. 
Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
ga, Pasaulio Lietuvių Jauni - 
mo Sąjunga.

Dar prieš koncertą, publi
ka turėjo progos stebėti Fote 
meno parodėlę, kuri buvo 
Saunder gimnazijos fojė. Ją 
surengė jaunieji-RitaVilienė 
Jonas Butkus ir kt.

Koncerto pranešėja buvo 
jaunoji mokytoja Lydtja 
DRAGŪNIENĖ, puikiai atli
kusi savo pareigas lietuvių 
ir anglų kalbomis . Koncertą 
pradėjo Hamiltono AIDAS su 
sol.V. Vertkalčlu. Jų tradl- 
clnėLetekit įTėvynę iš kar
to patraukė ir sutelkė gausią 
publiką. Deja, gimnazijos: 

Lietuvių Dienos pamaldų metu gieda sol.v.verlkaltls. vargonuojant muz. J.Govedal ir dlrlg u-o J ant muz.M. 
Roch; dešinėje — Montrealio Aušros vartų Choras salėje, koncerto metu. Nuotrauka J. Aušroto.

auditorijoj akustika ne tokia 
jau pulki, kaip šv.Petro ba
zilikoj. Malonu buvo klau
sytis choro Ir solistų skam
bių derinių. Choras nuotai
kingai perdavė ir dabartinių 
Lietuvos kompozitorių A. 
Raudonikio Ir A. Bražinsko 
kūrintų.

Mūsų tautinių šokių pade
monstruoti išėjo net ketu
ri Kanados lietuvių jaunimo 
sambūriai: Hamiltono GY- 
VATARAS, Toronto ATŽA - 
LYNAS, Wlndsoro NERIS ir 
Londono BALTIJA.

Šaunus te, spalvingtaus tais 
tautiniais rūbais apsirėdę? 
mūsų jaunimas scenoje taip 
stilingai ir darniai skriejo , 
bangavo, siautė, kad net vi
sa auditorija nuo katučių 
drebėjo! Buvo tai harmonin
ga, ištisa ir dldngal neper
traukiama tautinių šoklų py
nė, kurt kitataučius stebino , 
o mūsiškius džiugino'. Katu
tės, kaip Ir AIDO chorui, ai - 
dėjo griausmingai.

Maža mūsų Londono apy
linkė, bet solistę turi. Tai 
jaunoji Irena ČERNIENĖ. 
Koncerte jos interpretuotos 
Gruodžio Aguonėlės lieps
nojančiomis kibirkštėlėmis 
pas lėkė publiką ir kaitino jų 
delnus. Nesunku jai buvo 
apvaldyti ir dabartinio Lie 
tuvos kompozitoriaus Gor- 
bulsklo Bokštus. Taip pat ji 
padainavo Rossini operinę 
ariją. Geriausios sėkmės 
solistei l

Montrealio AUŠROS VAR
TŲ chorą teko girdėti pirmą 
kartą. Tat mišrus choras ir 
jo sudėtin įeina įvatrlaam- 
žta'I choristai. Kaip malonu, 
kad jie visi sus įlieja į tokį 
darnų-gyvastingą vienetą'. 
Nors jų vadovė yra prancūzė 
muz. Mme Roch, -ji pui
kiai moka suprasti, įsijausti, 
susigyventi su lietuviais... 
Montrealtečlų perduota VI. 
Jakubėno Tremtinių Giesmė 
ir ypač Sodeikos-Brazdžio
nio Šiaurės Pašvaistė taip 
jaudino mūsų širdis,kad ro
dės, jog viskas aplinkui būtų 
Išnykę, o mūsų "protėvių že
mė" aiškiau Iškilo "lyg sau
lė rytojaus dienos", vis ne- 
sūklumpantt "prie sielvartų 
upės krantų"..." Garbė 
Montrealio lietuviams, tu
rintiems tokį chorą '.

Iškilųjį koncertą užbaigė 
iš Vokietijos atvykusi Ir 
prieš kurį laiką Lietuvą pa
likusi estradinės muzikos

solistė Violeta RAKAUSKAI
TĖ. Ji turi išlavintą, lyrinio 
tembro balsą, Imponuojančią 
laikyseną scenoje ir gerą 
įsijautimą į estradinę mu
ziką. Jos tartis pulki. Iš jos 
lūpų skriejo "T ėvynė. .. čia 
lietuvių žemė'.", nors daina - 
vo tik dabartinių Lietuvos 
kompozitoriij- Gorbulskto, 
Bražinsko, Raudonikio ar 
Račiūno estradinės muzikos 
kūrintus. Labai nuotaikingai 
suskambėjo Gorbulskio Ge - 
gužlnė. Publika jai karštai 
plojo, nes į pramoginę muzi
ką ji mokėjo įpinti Ir patrio
tinių jausmų.

Viską sus urna vite, neapsi
rinkant galima sakyti, kad 
Lietuvių Dienos visiems at
nešė malonios- lietuviškos 
atgaivos. Maloniausia gi yra 
kad programos išpŪdytojai I 
buvo daugumoje mūsų jauni
mas'. Ir Lietuvių Dienų let - 
dtnį su visa Informacine 
medžiaga apie Dienas sure - 
dagavo Lydija Dragūnienė, o 
pulkų viršelį sukūrė taip pat 
jaunas mūsų klebonas-kun. J. 
Staškus. L. E Imantas

VILNIAUS KRAŠTO
LIETUVIŲ S-GOS KANADOS 
KRAŠTO NAUJOJI VALDY
BA:

Stepas VARANKA-pirm. , 
Juozas DILYS-vicepirm. ir 
Kanados atstovas Centro 
V-je, Jeronimas CICĖNAS 
-sekr., Vaclovas SKRE - 
BUTĖNAS- ižd. , ir Bronius 
SAPLYS- V-bos narys.

Išrinktoji Valdyba jau 
pradėjo vykdyti Sąskrydyje 
pradėtus nutarimus. Be to 
Valdyba yra pasiryžusi ko
optuoti dar keletą narių
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Visuomenės Veikėjai
~ Visuomeninis velklmas- 
'Vtrganizaclja žmogui yra bū
tinybė. Tik per organizuotą 
Reikią žmonija yra sukūrusi 
kultūrą, civilizaciją. Kiek
vienas žmogus yra kokios 
nors organizacijos narys, ar 
valstybės, ar tautos, ar baž
nyčios, ar kitų.

Žmogui sakyti, "kad aš 
“Klekur nepriklausau" yra tas 
pats, lyg jis jau seniai bū- 
tų miręs ir palaidotas nežl- 

■“rila kur. Kiekvienas lietuvis 
jį-a lietuvių tautos narys, 

Valstybės,parapijos Ir 1.1, 
fr Iš savo krašto/gimtinės/ 
priversti pasitraukti, lietu
viai susiorganizavo, kad Iš
silaikytų savo kalboje, kultū
roje, prlduodant Ir tautos 
kamienui pajėgumo. Jie dir
ba, kovoja už tautos ateitį Ir 
dabartinę egzistenciją.
Mes visi esame vienos šei
mos vaikai: kas Išsižada 
šeimos,tas Lietuvoje atska
lūnu buvo vadinamas.

to Išeina,kad kiekvie
nas padorus lietuvis Ir Išei
vijoje turi dalyvauti visuo
meninėje veikloje, kur nors 
priklausyti.

Visuomenės veikėjais rei
kia skaityti ne tik organlza- 

“cljų vadus, bet Ir eilinius 
“nartus, kurie lanko suslrln- 
“ktmus, moka mokesčius, už
siprenumeruoja lietuviškus 

^Ta Beraščius, knygas, lanko 
'lietuviškus parengimus, val- 
°fius leidžia į lietuviškas mo-

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

ONAS L. STANKEVIČIUS 
PERSISTENGĖ

Turbūt visiems išeivijoje 
ra žinoma,kad be kompar

tijos įsakymo, Lietuvoje ne
įgali būti pasikeitimų, naujų 
[raugljų steigimo,palengvė- 

imų ar pasunkėjimų. Oku- 
actnel Maskvos valdžiai 
sakius, Lietuvos kompartija 
rtlntuje įsteigė Tėviškės 
raugtją, kuriat įsakyta ban- 
ytl megzti ryšius su užsle- 

f lo lietuviais, kelti jų tarpe 
ntrygas, Ieškoti okupacinei 

santvarkai pritarėjų, niekin
ti Ir žeminti Išeivijoje eg
zistuojančias patriotines, re
ligines, kultūrines organiza
cijas, Ieškoti pavienių asme
nų ar grupių, kurte sutiktų 
kolaboruoti ar bendradar
biauti su partiečiais.
: Tėviškės draugijos pak
viestu svečiu tapo Ir mūsų 
Montrealto radio valandėlės 
vadovas L.Stankevičius. Apie 
jo ekskursijos organizavimą 
tr pers įstengtas pastangas 
trumpai buvo paminėta Tė
viškės Žiburiuose .T o galėjo 
tr pakakti. Deja, NL nr. 41, 
Stankevičių apginti Išėjo ne
žinomas montrealtečlams S. 
Venckus. Jts,tartum aglta-

2 p s I. 

kyklas; kurte remia į vargą 
patekusį lletuvį-atlleka ne - 
mažą lietuvybės veiklą.

Kai visas choras gerai 
dalnuoja-tal nuopelnas netik 
dirigento, bet Ir kiekvie
no choristo. Kam < daugiau 
duota- Iš to daugiau Ir rei
kalaujama. Kas daugiau nu
veikta, - tam Ir daugiau pa - 
garbos atiduodama. Visais 
laikais taip buvo, kad vado - 
vai visur yra Iškeliami, 
laikraščiuose aprašomi, o 
eilinis narys dažnai užmirš
tamas. Atsitinka,kad vado
vų viršūnėse atsiranda as
menų,kurte dirba Ir dėl gar
bės gabalo, laurų vainikus 
užsideda patys, kai kiti jų 
nesiūlo.

vadovai
Iš pasi

ne -

Lietuvių Išeivijos veikime 
tas nedaug pakenkia, nes tik
rieji lietuviai Ir 
daugumoje dirba
šventimo, patriotizmo, 
laukdami kokių garbės nartų 
statuso, ordenų ar pan. Tad, 
atiduokime pagarbą tiek va
dovams,tiek eiliniams: bes
kaitant kai kuriuos laikraš
čius, randame visuomenės 
veikėjus daugiausia su titu
lais- daktarai, kunigai, gra - 

i žlų nuosavybių savininkai. . .
O kur eiliniai asmenys-"ka- 
relvlal", kurie 
dirba. Jie visais 
vo Ir tie, kurie 
žuvo už idealus.

Jonas Karka

dauglaus la 
laikais bu- 
dauglaus la

elnę skaldymo mokyklą bat - 
gęs,kviečia visą Montrealto 
lietuvių koloniją reaguoti. Jis 
rašo: aname mėnesyje "Tė
viškės Žiburiai" 34 nume
ryje užsipuola Montrealto 
lietuvių jaunimo ekskursiją į 
Lietuvą. Tuo pačiu prikiša
ma tos ekskursijos vadovui 
L. Stankevičiui, kad jis per 
Expo 67 susitikdavęs su Ru
sijos pavtllone dirbančiais 
lietuviais, kas, anot to ko
respondento, yra kolabora - 
vlmas. Tat yra įžeidimas Ii 
neteisingas kaltinimas visai 
mūsų Montrealto lletuvlųko- 
lonljal Ir 1.1. Pabaigai pri
mena: Gaila,kad toks rimtas 
laikraštis leidžia talplntlto- 
klus nerimtus straipsnius , 
tuo ardydamas lietuvių vie
nybę.

Bet nepažįstamojo S. 
Venckaus parašymą sugriau
na pats p.L.Stankevičius sa
vo pareiškimu Vilniuje ko
munistinei spaudalper "Gim
tąjį Kraštą". Tarpe okupan
tą garbinančio ir Ugo pa
reiškimo jis pridėjo:"Aš do
miuosi Lietuvos gyvenimų 
skaitau jūsų spaudą,turiu čia 
daug pažįstamų. Bevelk

snuLiu nions
Globoja L.Š.S.T. Kanados Šauliu, Rinktinė 1500 De Seve

MYLĖK LIETUVI TĄ BRANGIĄ ŽEMg !
Mes gyvename laisvame 

krašte, kurto valdžia mums 
nedraudžia rūpintis paverg
tos mūsų tėvynės Išlaisvini
mu, net ruošti mūsų priau
gantį jaunimą tėvynės lais
vės kovai.

Tad mūsų šventa pareiga 
yra leisti savo jaunimą į lie
tuviškas- lituanistines mo
kyklas, jaunimo organizaci
jas, raginti skaityti lietu
viškas knygas-laikraščius ir 
siekti aukštojo mokslo. Tik 
lietuviškai subrendęs,kūry
bingas jaunimas bus mūsų 
lietuvybės Išlaikymo tvirto
vė.

Ats įmink, mielas broli tr 
sese.kad mes 
me labai 
prieš savo 
jos ateitį, 
bar kurtame savo 
Istoriją, apie kurią skaitys 
ateinančios kartos. Bet apie 
ką? Ar kad sėdėjome rankas 
sudėję 
nieko 
tautos 
labui?

Argi jau mums nieko ne
primena Ir nesako tą 1O me
tų trukusi herolška, nelygi

Mielos sesės Ir broliai 
šauliai, gerbiami svečiai - 

per įvairias šventes ar 
sąskrydžius mes prisimena
me savo kraštą Lietuvą,ten 
pavergtus- okupuotus mūsų 
likusius tėvus, brolius Ir se - 
serls. Dažnai minime žodį 
"Tėvynė". Bet,kai paklausi, 
savo tautiečio- lietuvio apie 
tėvynę, tai gauni Iš jo įvai
rius atsakymus.

Labai gražiai Ir trumpai 
į tą klausimą atsako mūsų 
tautos dainius poetas Mairo
nis: "Mylėk lietuvi tą bran - 
gtą žemę, kurioj nuo amžių 
tėvai gyveno". Tėvynė-tai 
žemė, kur mūsų tėvų sody
bos , senelių Ir didvyrių ka
pai. Tat ne tik žemės vieta, 
bet ir tauta: žmonės artimi 
savo lietuviška gražia kalba 
Ir papročiais. Tėvynė- yra 
nepaprastai brangi Ir kilni , 
todėl,kad ji sava.

Štai už maždaug poros sa
kaičių bus rugsėjo 8-oji,lie
tuvių Tautos Šventė. Kaip 
gražu buvo, kai tos šventės 
proga savo laisvoje tėvynėje 
susirinkdavo minios žmonių 
prie Karo Muziejaus, toje 
sakyčiau . mūsų 
šventovėje, prie
Kareivio Kapo Ir keldami 
arba nuleisdaml lietuvišką 
trispalvę galingai giedodavo: 
"Lietuva,tėvyne mūsų".

Tik prieš porą mėnesių 
atvykęs iš pavergtos Lietu
vos į Hamiltoną Kęstutis Jo- 
kubynas patvirtino,kad oku- 
pantaiKaro Muziejaus sode
lyje nugriovė Laisvės stovy- 
lą, išardė Nežinomojo Karei
vio Kapą, nutildė Laisvės 
Varpų garsus. Lietuva pa
versta Maskvos kolonija, o Iš 
jaunimo širdžių siekiama 
Išplėšti meilę savanorių Ir 
partizanų krauju laimėtai 
laisvei, norima užgęstnti 
Mindaugo ir Gedimino Lie
tuvos atsiminimą bei Vytau
to žygių garsą. Vieton to, 
skleidžiant rusifikaciją, mū
sų partizanus vadina band! - 
tais'.

kiekvienas žmogus,atvažia
vęs į Montrealį, yra Ir ma
no svečias. Aš visada esb 
už kuo tvirtesnius ryšius su 
savo tauta. Man atrodo,kad 
buvau bene pirmas lietuvis 
Kanadoje, žengęs šiuo bend
radarbiavimo su Tarybų 
Lietuva tiltu. Žinote, kada 
Montrealyje atsidarė Pasau
linė Paroda E*po 67,aš Iš 
karto nuėjau į Tarybų Są
jungos pavtlloną”, Ir 1.1.Taip 
pat Iš "Gimt. Krašto" suži
nome, kad p.L.Stankevičius 
radio valandėlei 80% muzi
kinės programos gaunama Iš 
Tarybų Lietuvos.

Iš suminėtų pareiškimų 
matosi,kad "Tėbtškės Zlbu- 
r JaĮ" neklydo viešai skelb
dami , kad Ir kaip kam 
nemielus, gal ir slėptinus 
reiškinius.Laikraštis dėlto 
nenustojo savo rimtumo, o 
montrealtečlams reaguoti 
tikrai nebereikės. Tik Iš
keltosios mintys kiekvieną 
verčia pagalvoti kokią kalną 
ar auką tenka skirti okupan
tui už leidimą palaikyti ry
šius su savąja tauta.

T. Venckauskas 
— verdunfetts

visi e s a- 
at sakingi 
tautą už 

Juk mes dar- 
ateitles

Ir gerbūviu pertekę ■, 
nebeveikdami savo 

Ir priaugančios kartos

tautinėje
Nežinomo mūsų partizanų kova Lietu

voje? Arti 30, OOO žuvus lų 
jaunų savanorių- karlų-šau- 
ltų auka patvirtino lietuvių 
tautos pasiryžimą gyventi, 
jeigu reikia- Ir mirti.

Savo testamente Lietuvos 
partizanai štai ką rašo man, 
tau ir mums visiems: "MES 
MIRŠTAME, BET MIRDAMI 
NORIME ŽINOTI . AR DAR 
LIKS LIETUVIS, KURIS NE - 
BIJOTŲ. NORS GYVU ŽOD - 
ŽIU KOVOTI UŽ PAVERGTĄ. 
NAIKINAMĄ LIETUVĄ IR 
JOS LAISVĘ".

Tad, tegul Lietuvos parti
zanų testamento žodžiai vi
sus netik čia susirinkusius , 
bet ir visus lietuvius,gyve
nančius laisvame pasaulyje , 
Įpareigoja vesti tautos lais
vės kovą: su mokslininko 
knyga.su dailininko paveiks
lu, su lietuvišku žodžiu ir 
daina, su tautiniu šoktu ir 
malda.

( ir. ) okubaičio kalba pasakytą — 
Kanados Šaulių Rinktinės Mote
rų sąskrydžio - gegužine s metu.).

Musų tautos didvyriui Ro - 
mal KALANTAI Vytauto Did
žiojo Šaulių Rinktinė Chlca- 
goje stato paminklą. Centro 
Valdyba savo aplinkraščiu 
prašo visus dalinius pagal 
Išgalę projekto vykdymą pa - 
remti aukomis.

_ •
Kanados Šaulių Rinktinės

Valdyba lapkričio 5 d. To- jo artimiesiems.

Kanados Saulių Rinktina, moterų surengtoje geguilnįje J. m. rugplūejo 28 d. routines vėllovos nuleidimų vykdo Vl.PutvlS 

kuopos saule Z. Jonikiene Ir Algirdo kuopos žaulys J. Patamsis; kairėje prie! pat vėliavos nuleidimų - P. Jonikas "Bal
tijos- j.l.kp. pirmininkas, J. Simanavičius KLB Krolto V-bos pirm., M. Jokubaltlenė VLPutvio I.kp. moterų vod.ir Centro 
V-bos atstove Kanadoje, St. Jok ub airi s kultūros vod. C. V. Ir VLPutvio K.kp. pirm., St. P otk e vi Eienė Algirdo č.kp. moterų, 
vad. Ir taip pat Rinktines vadove Ir Z. Jonikienė. Nuotraukos M. Borusienes

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1*1

Š.S-gos Centro V-bos kultūros vod. ir 

Rinktinės vi cep. St. Jok ub oiti s kalba

ronte, Lietuvių Namuose šau- 
ktaRtnktlnėsTarybos posėdi, 
svarbių ateities darbų gal - 
rems nustatyti.

Rinktinės V-ba visiems 
daliniams Išsiuntinėjo Vėlia
vos Įsigijimo Fondo aukų la
pus, prie kurtų prisidėti 
kviečiami visi šauliai, orga
nizacijos ir asmenys ne šau
liai. _

L.K.MlndaugoŠaultų Kuo- 
Kuopa

§. m. rugsėjo 29 drstalgiai 
širdies smūgio pakirstas, 
mirė Steponas Kęsgailą,L.K. 
Mindaugo Šaulių Kuopos na - 
rys nuo jos Įsįsteigimo 1956 
m. Jis buvo ir Kuopos Gar
bės Teismo pirmininkas. Už 
nuopelnus L.Šaulių S-gat ir 
lietuvybei buvo apdovanotas 
Šaulių Žvaigždės ordenu.

Šaulys Steponas Kęsgailą 
Kuopos reikaluose visuomet 
turėjo svarų žodį. Jis buvo 
malonaus būdo, sąžiningai 
atlikdavo jam patikėtas šau- 
Hškas pareigas, šventai ti
kėjo pavergtos tėvynės Lie
tuvos prisikėlimu, mylėjo 
gamtą.

Jam mirus, Šaulių Kuopa 
šermenyse ir šventovėje ati
davė jam prideramą pagar
bą, su Kuopos vėliava stovė
jo garbės sargyboje. Žmonai 
Joanai įteikta tautinė tris
palvė.

AmžlnampoUslui palaido
tas Anapilio Lietuvių Kapt - 
nėse prie Toronto,kur pas
kutinį atsisveikinimo žodį
šaulių vardu tarė VladoPut- 
vio šaulių kuopos v-bos p- 
kas S. Jokūbaitis.

L.K.Mindaugo ŠaullųKuo- 
pa liūdi netekusi aktyvaus Ir 
garbingo Kuopos narto.

Su šaullšku nuoširdumu 
reiškia gilią užuojautą žmo
nai, broliams, seserims bei

Nežiūrint amžinai Iš kuo
pos Išsiskiriančių nartų, 
kuopos veikla nesumažėjo. 
Šiuo metu didžiuoju rūpesčiu 
yra ruošiamo solistų G.Cap- 
kausktenės Ir R. Strimaičio 
koncerto reikalai. Daininin
kai atliks programą Aušros 
Vartų salėje lapkričio 26 d.

Kuopos V-bos posėdyje 2 
spalio buvo aptarti detaliai 
šio koncerto reikalai.

Kuopa Iš savo Iždo Kana
dos Šaulių Rinktinės Vėlia
vos Įsigijimo Fondui pasky
rė 50 dol.aūką, Ir pagal au - 
kų lapus Fondui aukojo:

A. Kai valtis- $ft)O, V. Ir 
L.Suštnskal-$50, B.Kaspe- 
ravtčius-$5O, J. ir M.Štau - 
čiullai -$5O, R. S Ima niūks- 
tis- $20, J. Jukonlenėp K. 
Tollušls-po $1O, J.Šaltenis, 
A. Račlnskas, A. Žiūkas-po 
$5. Pradžia gražl-kviečtaml 
Ir kiti prisidėti.

Rugsėjo 17 Ir 24 d.d. Kuo
pos šaudymo vadovo Inicia
tyva,kuopos šaudykloje buvo 
pravestos Rinktinės ir Kuo
pos 22-jo kalibro sportinio 
šaudymo varžybos.

Buvo susirgę du aktyvūs 
Kuopos šauliai: fg.Petraus
kas ir P. Gabrys,kurie po 
sėkmingų operacijų ligoninė
se, sveiksta namuose.

Kuopos biblioteka yra ga
vus I naujų knygų. T tktmas t 
gauti Ir daugiau. Joms sutal
pinti užsakytos dvi spintos..

Biblioteka atidaryta kiek
vieną sekmadienį visiems 
nuo 1O vai. Iki 12.30 vai. Ją 
sėkmingai veda šaulys R.Sl- 
maniūkštis. J.Š.

TRUMPA
DALINIŲ APŽVALGA

D. L. K. Algi-do Šaulių 
Kuopa spalio 15-16 d. d. Ha
miltono Lietuvių Medžiotojų 
-ŽūklautojųKlubo Giedraitis 
šaudykloje pravedė prizinį 
šaudymą.

Lapkričio 26 d. ruošiamas 
Lietuvos Kariuomenės šven
tės minėjimas. Prelegentu 
pakviestas KLB Krašto V- 
bos pirm. J. R. Simanavičius 
ir meninei programai- tau - 
tintų šoktų grupė Gyvataras.

Kuopos iniciatyva yra iš
leista dokumentinė knygą 
ŽEMAIČIŲ KANKINIAI apie 
Lietuvos okupantų įvykdytą, 
genocidą 1940-41 metais ... 
Kaina-3 dol. Išplatinus, no
rima ją išleisti anglų kalba 
Kiekvienam lietuviui- ypač 
jaunimui, patartina ją įsigy-. 
tt. ą,

* _ ji
Gen T . Daukanto Jurų Sau

lių Kuopa yra viena Iš veik
liausių. Rugsėjo 18 d. Cicero
Medžiotojų - Meškeriotojų 
Šaudykloje pravedė Kuoposf 
pereinamosios Taurės ma
žojo kalibro šaudymo varžy
bas. Šalia vyrų dalyvavo Ir, 
moterys.

Spalio 23 d. kartu su Ra-, 
movėnais Ir btrutlnlnkėmls 
ruošia žurnalui Karys pa-
remti programą.

knyga.su


Trojos arklys?
Pasaulyje jau baigia įsipilietinti dar 

vienas tarptautinis naujadaras, o su juo 
kartu ir nauja politinė sistema — euro- 
komunizrhas (europietiškasis arba demo
kratinis komunizmas. Kas jis toks? Britų 
žurnalistas Richard Davy (The Times, 
rugs. 9 d.) gana vykusiai palygino euro
komunizmą su žinoma istorija apie nere
gius ir dramblį. Leidžiant grupei neregių 
paliesti atskiras dramblio kūno dalis, bu
vo paprašyta pasakyti, kokį sutvėrimą jie 
čiupinėja. Kiekvienas davė skirtingą at
sakymą.

Taip iki šiol yra ir su komunizmu. Ta- i 
tai ypačiai išryškėjo specialioje euroko- 1 
munizmui studijuoti Lucca konferencijo
je, kurioje dalyvavo akademikai iš Ame
rikos <ir Europos, o taip pat ekskomunis- 
tai iš Vakarų kraštų.

Aplamai eurokomunistais priimta va
dinti komunistų partijas, kurios nori siek
ti valdžios demokratiniu keliu, atmeta 
Maskvos vadovavimą, smerkia Čekoslova
kijos invaziją ir pripažįsta iki tam tikro 
laipsnio politinę ir asmendšką laisves. Ta
čiau paskutiniuoju metu suskilus Japoni
jos, Australijos ir daugelio kitų kraštų ko
munistų partijoms, atsiradus jose besi
priešinančių paklusti Maskvai, eurokomu
nizmo vardas pasidarė tartum per siau
ras, išėjo dš Europos ribų. Tuo labiau, kad 
iki šiol tikraisiais eurokomunizmo vėliav
nešiais buvo laikomi Italijos, Prancūzijob 
ir Ispanijos komunistad

Eurokomunizmo skeptikai Lucca konfe
rencijoje pasiskirstė į tris grupes. Pirmo
ji iš jų tvirtina, kad vadinamieji euroko- 
munistad tebėra lojalūs Lenino pasekėjai, 
pasiruošę panaudoti visas priemones val
džiai savo rankose išlaikyt:. Atseit, jde ga
li prieš rinkimus įsipareigoti dštikimybę

Šaulys A. Žiūkas, Antano ir Rūtos sū- 
nūs. Jis yra jauniausias L.K. Mindau
go kuopos šaulys,šj pavasarisu gerais 
pažymiais baigė 9 klasę gimnazijoje. 
Žaidžia Verduno “Eaglei” futbolo ko
mandoje ir yra tapęs kapitonu. Atlai
dus l-mą pusę sezono ir klubui pradė
jus atostogas, buvo išvykęs 3 savai - 
tėms į Kanados kariuomenes oro kade
tų jaunųjų vadovų stovyklą. Grįžo su 
geriausiai pasižymėjusio kursanto me- 
daliu.Likusį laikaziki mokslo pradžioj, 
su tėvais praleido lankydami draugus 
ir paŽ^tamus Sudbury ir Michigane.

demokratijai, tačiau paėmę valcįžią, nuei- 
1 tų Lenino pramintu revoliucinės jėgos ke
liu. Tai patvirtina ir tas faktas, kad Ispa
nijos komunistų vadui Car illo pareiškus, 
jog Sovietų sistema nėra tikrai socialisti
nė, Prancūzijos ir Italijos kolegos, bijoda
mi Maskvos ekskomunikacijos, atsisakė 
jį viešai ir tvirtai paremti. Trumpai ta
riant, tai esq tie patys, komunistai, norį 
per apgaulę perimti valdžia. Tai vilkai 
avies kailyje.

Antroji skeptikų grupė galvoja, kad eu- 
rokomunistai apgaudinėja patys save, 
nuoširdžiai fikėdami, kad komunizmas ir 
demokratija yra suderinamos sistemos. 
Jie, esą. pamiršta, kad centralizuota siste
ma ir vienose rankose sukoncentruota 
ekonominė jėga, neišvengiamai veda į to
talitarizmą. Rusijos tradicija ir marksiz
mo-leninizmo sistema nepalieka nė ma
žiausios vietos balansuotam valdžios pa
sidalijimui, 
komunistai 
pažadėtųjų 
jiems kelią 
nes sistemos principai, 
gos politinis, ekonominis 
svoris. Tik nutraukus ryšius su 
S-ga ir atsisakius leninizmo, šitokia euro
komunizmo interpretacija būtų įmanoma. 
Bet tada, anot prof. L. Kolakowskio, euro- 
komunistai virstų paprastais socialdemo
kratais. j

Trečiąją grupę sudaro tie, kurie sako, 
kad komunistus įsileidus į valdžią, niekas 
ten nepasikeistų. Jie naudotųsi tomis pa
čiomis savanaudiškomis ir biurokratiško
mis priemonėmis, kuriomis naudojasi ir 
kitų partijų politikai. Minėtoje Lucca 
konferencijoje prof. Are labai įtikinan
čiai įrodinėjo, kad klysta tie. kurie mano, 
kad atėjusi į valdžią Italijos komunistų 
partija reformuotų dabartinę protekcinę 
biurokratijos sistemą. Italijos komunis
tai. išplėšdami valstybinį kapitalizmą, 
būtų priversti įsivesti dar didesnį biuro
kratizmą. negu dabartinė Krikšč. demo
kratų partija. Tai patvirtina ir Sovietų S-

gy-
nu-

ap- 
mi-

Net ir labai norėdami, euro- 
negalėtų suteikti gyventojams 
demokratinių laisvių, nes 

pastotų ne tiktai komunisti- 
bet ir Sovietų S- 

mdlitarinis 
Sovietų

Bet pasigirsta ir optimistiškesnių balsų. 
Pvz. berlyniškis profesorius R. Loewen
thal mano, kad leninizmas Vakarų Euro
poje silpnėja, o laimi demokratiškosios

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

idėjos. Tos idėjos skverbiasi ir į vakarie
čių komunistų partijas, priversdamos at
sisakyti totalitarizmo, kaip būtinos sąly
gos socializmui įgyvendipti.

Minėtasis profesorius mano, kad komu
nistų įsileidimas į valdžią- nesudarytų de
mokratijos idėjai jokio pavojaus. Tačiau 
nuo to, be abejo, nukentėtų vakariečių 
vienalytė užsienio politika ir Europos 
nyba, jei eurokomunistai atsisakytų 
traukti ryšius su Sovietų S-ga.

Visai neseniai! ^eu r ©komunizmui 
svarstyti Britanijos užsienių reikalų
n isterija taip pat buvo sušaukusi specialų 

. seminarą Edinburghe. Ten nuomonės ir
gi suskilo. Vieni pasisakė, kad komunistų 
atėjimas į Italijos ir Prancūzijos valdžią 
būtų didelis smūgis Nato organizacijai, 
tuo tarpu kiti tvirtino, kad eurokomuniz
mo klausimas šiuo metu esąs per daug 
dramatizuojamas.

Apie „demokratėjantį komunizmą“ kal
ba ir kai kurie disidentai. Jie taip pat sa- 
kosii siekią progresyvaus liberalėj imo. 
žmogaus teisių apsaugos ir demokratinių 
laisvių garantijos, o ne triuškinančio esa
mosios sistemos sunaikinimo.

Pagaliau pažymėtina, kad Sovietų Są
junga, bent oficialiai, skelbia, kad euro
komunizmas esąs Vakarų politikų įran-K un. dr. J .P run sk i s 
kis Rytų ir Vakarų komunistų partijoms ALT suvažiavime 
išskirti ir suskaldyti. Nurodomi trys pa- informuoja apie i- 
grindiniai tikslai, kurių siekią vakarie- . . , į
čiai eurokomunizmo pagalba, būtent: a) . *f0S veikla. Is 
atskirti Vakarų komunistų partijas nuo^sires klausosi dr. Metinis ALTos sivažiavi- 
Rytų Europos valdančiųjų komunistų par- Br. N e m/C kas, V lik*0 . , o .
tijų, b) įvaryti kylį tarp Sovietų Sąjun- a Į s to V a S , L i e t. g e D .rn**lS lvyKO sPaD° 8 d, Chica- 
gos ir kitų valdžioje esančių komunistų k ’ n ‘goję, kurį atidarė . ALTOS
partijų, c) suskaldyti Vakarų komunistų . , ’ ' oi rmi-iin kas dr Kazvs Bob<=-partijas ir tuo budu suartinti su socialis-iene » d r.K . B ■> be 11 s ,P • Y -
tais. ALT pirm, ir dr.J. lis. Invokaciją sukalbėjo kun.

Atrodo, kad abi pusės nepasitiki euro-V a I a i tli s, A L T v i c e p. dr. Urbonas iš Indianos. Su — 
komunizmu, kuris jau yra čia, mūsų tar- N uotr.V. Noreikos.
pe. Tuo tarpu daugumą sudaro tie, kurie 
galvoja, kad eurokomunizmas yra sovie
tinis Trojos arklys Vakarų demokratijoms 
sunaikinti. Tačiau netrūksta ir tokių, ku- 
rie mano, kad demokratinėje laisvėje iš- 
augę vakariečiai komunistai sugebės lai
ku atpažinti vilką, jei jis bus avies kaily
je — ir pasirinks laisvę.
( "EUROPOS LIETUVIS")

alglmanto skiltis

Švyturio Jūrų Saulių Kuo
pa Detroite dešimtmečio 
nuo įs iste Igtmo proga, tšle l- 
do leidinį, kurį redagavo 
šaulys A.Sukauskas.

Leidinyje, be Išsamaus 
Kuopos veiklos aprašymo, 
gausu įvairių nuotraukų, or
ganizacijų ir pavienių asme
nų sveikinimų bet Pilėnų 
stovyklai įrengti gaus tų au
kotojų sąrašas. Džiugu,pa - 
ėmus leidinį į ranką, matyti 
Kuopos dešimtmečio veiklą , 
džiugu, kad toks leidinys iš
leistas, kai kitos kuopos ne
įstengia to padaryti, atš ve n 
tusios 2O-člo sukaktį’.!O ta - 
člau, kiekvienas užrašytas 
žodis liks nežūstančlu doku
mentu L. Š. S.Tremtyje Isto
rijoje.

ŽIOTYS
Hollywood o filmų gamin

tojai stiprių efektų mėgė - 
jams davė eilę efektingų ir 
nervus drebinančių /kitas 
klausimas ar tie filmai ver
tingi/ filminių juostų. Toje 
serijoje iškilesniais kūri
ntais laikomi Towering in
ferno- apie siaubingą gaisrą 
daugiaaukštyję, Žemės Dre- 
bėjtmas-su specialia garsi - 
ne sistema, Jaws- apie did
žiulį ryklį, naikinantį ne tik 
žmonės, bet Ir net žvėiu lai
vus. P a vadinimą lietuviškai 
verstume- Ž lotys- gal,-Nas- 
ra i-, arba sodtetiškat- 
Žtoplai. Esmėje, gal ir ne - 
tiek svarbu, koks pa vadini
mas, k tek verta atkreipti dė
mes į į pagrindinę funkciją 
to minėto ryklio galvos ar 
burnos padargo, kuris, regis, 
turi vieną užduotį- ryti vis - 
ką, visur ir visada. Gal net 
ir tuomet, kai nėra alkanas ,
gal iš įpratimo’, gal tik iš go- ka plokščiomis 
durno. Atsieit, toji pabaisa 
visada puola bet ką.

Visa tat prisimena, kai 
tam tikrais atvejais pradedi 
lygtntiltetuviškojo gyvenimo 
atskirus prajovus. Turime ,

nuolat puolančiųjų tam tikrą 
skaičių, kuriems niekad ne- 
prtstlnga kovingos amunici
jos. Mūsiškiai veteranai 
šaudytojai niekad nenurims
ta, niekados nepavargsta . 
Šūvių taiklumas, tiesa, t------
jau toks gausus ar tiesiogi
nis, tačiau šūvių garsas be
veik impozantiškas. Nerei - 
kalingi net jokie specialūs 
hollywood in tat efektai, nei 
pasidabruotos patrankos. 
Kanonada girdisi aiškiai ir 
nędvlpras miškai. Gąlvo.tūr 
mei . žmogus, karo audras 
pragyvenęs, kad frontas iš
ties artėja... Dtdvyrlai lai
kosi, o zuikiai jau seniau 
išbėgtojo, net ir nebegalvo
dami apie plan Ingą, kornpak - ' 
tine mase pasitraukimą.

Tuo tarpu šiandieninis 
šaudymas is / gal, greičiau , 
manevrai/ tapo beveik neat
skiriama Išelviškojo gyve
nimo kasdienybe. Tos žodi
nės šaudyklės nevteads lie- !

Šaudytojų 
tikslas yra gana aiškus-k tek 1 
galint daugiau įskaudinti, ’ 
pasmerkti, įtarti, pas ėti ne
pasitikėjimą. Tuo tarpu taip 
apšaudomieji, jei gyvena iš
eivijoje,jei tik nori ar randa,

reikalingu, galt gintis,tet- 
s tntts, ginčytis. Tačiau, buvo 
yra ir bus gaila apšaudomų
jų, kurie neturi nė mažiausių 
galimybių vienu ar kitu būdu' 
atsakyti atakuotojams. Šion 
grupėn pirmiausia įeitų so- 
vietinamoje Lietuvoje likę 
tautiečiai,kurtų tokį ar kito- 

nėra kį elgesį, posakį, būtą ar ne
būtą pareiškimą smerktame 
Ir siunčiame prakeikimus į 
visas keturias puses .Nespėjo 
Vatlkanan vyskupų sinodan at
vykti vienas kitas < vyskupas 
su savo sekretorium iš Lietu
vos , jau pas igtrdo pirmos tos 
šūvių salvės-,tat iį^us Jdavėr 
Mrėžimo Iškamšos, netik
ri kunigai, neteisėti Ir jų 
įgaliojimai. Esą, sovietinė 
valdžia te išleidžia tik šnipus 
menka vaitus ir tik sau pati
lk Imtis.

Naivu būtų tat neigti ar į- 
rodinėti, kad taip nėra1. So
vietiniai metodai ir praktika 
yra pakankamai žinoma.Ta
čiau. tikrai nedera kiekvieną 
Iš ten atvykstantį būtinai 
Idas iftkuotl,kaip rėžimo tar
ną ar savo tautos Išgamą. P o 
truputį, tikriausiai apgalvo
tai, išleidžiami užsienin ir 
nebūtinai vien tik partiečiai, 
ar ir kiti rėžimui prijaučian
tieji. Net Ir paprasčiausia 
strategija reikalauja parody-

darias prezidiumą į kurį 
buvo pakviesti visų ALTą 
sudarančių organizacijų p- 
kal, o į sekretariatą ir 
mandatų komisiją jaunesni 
ALTos veikėjai.

į>uvažiavimą sveikino pir
miausia savo ir visų Lietu - 
vos diplomatų vardu gen. 
konsule Juzė Daudžvardienė, 
VLIKo atstovas dr. Nemic - 
kas ir visa eilė kitų žodžiu 
ir raštu.

ALTos Valdybos prar ešl- 
mai buvo trumpi ir nuosek
lūs . Pirm. dr. Bobelis apibu
dino m: tinę ALTos veiklą ir 
numatytus ateities darbus 
Kasininkas Juozas Skorups- 
kas, kalbėdamas apie kas is 
stovį, pastebėjo, kad šiemet 
buvo daugiau išlaidų, ne- 
sru pajamų dėl to, kad įsigy
tas namas, kuris kainavo 
virš 14.000 dol. „ o jo pritai
kymas ALTos reikalams ir

ti sovietinį "demokratišku
mą" ar humaniškumą.Tokiu 
būdu čia matėme viešinčių 
ir buv. Sibiro tremtinių ir 
kalėjusių soviet In tuose kalė
jimuose, ar visai "neutralių" 
eilinių gyventojų.Kodėl mes 
čia Itin nuožmiatturimepul
ti kunigus, jei juos kartkar
tėmis po vieną ar grupėmis 
išleidžia išvykti Vakarų pu
sėn? Bent trupučiu šioje si
tuacijoje turėtume pasitikėti 
ir Vatikanu, kuris vis dėlto, 
geriau už mus orientuojasi 
tenykštėje padėtyje Ir žino , 
kurtais kunigais galt pasiti
kėti Ir kuriais ne.

būtinas remotas-apie 13.500 
dolerių. Išvakarėse apžiū
rint naujai pirktą ir at - 
remontuotą namą, buvo su
rinkta šiam reikalui virš 
1. 000 dol. Tiek pat pažadėjo 
pridėti ALTos ir lietuvių 
respublikonų veikėjas Jonas 
Talandis. Ateityje visas su 
namu susijusias Išlaidas pa
dengs viršuje gyveną nuomi
ninkai.

Sekretorius kun. A. Stašys 
pasidžiaugė, kad miesto bur
mistro įstaigos finansinė 
parama, pasamdyti 3 pensi
ninkai sutvarkė visą ALTos 
archyvą ir dabar labai daug 
padeda ALTos darbuose. Nar- 
mo patalpomis gali naudotis 
visos lietuvių organizacijos. 
Tos, kurios įeina į ALTą- 
nemokamai, o kitos už mažą 
atlyginimą. Patalpose iškart 
laisvai telpa 100 žmonių.

ALTos atstovas Washing
tone prof. dr. Genys pranešė, 
apie žygius ir nuolatinį kon
taktą su politikieriais.Iždo 
globėjai pranešė, kad paja
mos ir išlaidos yra labai 
gerai vedamos ir visi patei
sinamieji dokumentai yra 
tvarkoje.

Po dalyvių visų pasisaky
mų ir skyrių atstovų prane - 
Šimų, buvo išrinkta Ameri
kos Lietuvių Taryba, valdy - 
ba ir iždo globėjai. As me - 
nini sudėtis labai mažai pa
sikeitė.

ALTos suvažiavimuose 
kasmet matosi garbingų vei
kėjų. Vienas jų. adv. Steponas 
Briedis iš New Yorko,vien
balsiai išrinktas ALTos 
garbės nariu. Suvažiavimas 
baigtas kun. Anso Trakio su
kalbėta malda ir visų daly
vių sugiedotu Tautos Himnu.

S. Paulauskas

IŠ ŠAULEI ISTORIJOS:
1978 metais sueis 60 metų, 

kai Lietuvoje pradėjo reikš
tis pavienis partizanų-šaulių 
veikimas, Iš kurių vėliau, 
1919 m. Išsivystė Lietuvos 
ŠAULIU SĄJUNGA.

1919 m. spalio 8 d.patvir - 
tlntlplrmtejtprovlncljų šau
lių būriai: Gelgaudiškio Ir 
Pustapėdžlų.

Spalio 20 d. sudarytas 
pirmas Šaulių Sąjungos šta
bas, Sąjungos vadu paski
riamas kpt. Vasiliauskas.

1920 m. spalio 19 djcovose 
su lenkais Balklnlnkuose, 
žuvo Kauno būrio šaulys 
Vincas Dovydaitis.

Spalio 24 d.vyriausiu Šau
lių S-gos vadu paskiriamas 
kpt. Kllma.it ts.

•■Lietuvos nepriklausomy
bės kovose žuvo 79 partiza
nai - šauliai.
(Ištraukos iš Šauliu. kalendoriaus, 

1939 m).
1977. XI.3
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KULTŪRINIS PUSLAPIS Iš: Juozas BALTUŠIS

SU Kuo VAJ.WYTA DRUSKA

IŠ LIETUVIU LIAUDIES KŪRYBOS

APftftRBSTYMĄS MOTINOS

Motinėlė tu mano, aš tau pasikloniosiu į pačias kojeles , 
kurios mane užaugino, pačias rankeles, kurios mane už- 
nešiojo, į burnelę, kuri mane užkalbino darbelių išmo
kino.

O dar tokių neišmokinai, kaip tu pati mokėjai; o, tu visus 
darbelius nudirbai; o, tu mus visus užauginai, tu mus vi
sus patiešijai, tu mus visus priglaudei.

Palikai siratą, kaip antelę ant vandenėlio: o aš po vargelį, 
kaip po purvinėlį; aš po ašarėles kaip po vandenėlį ;sunkus 
suolelis siratėlių;„ į suolelį sėdau, suolelis linko.

O aš nueičiau į žalią girelę, o aš pastočiau po žaliu ber
želiu; berželio šakelės nemeilios, berželio šakelės taip 
labai skaudžios.

Motinėlė, puikorėlė, kad aš neprakalbinu, kad aš nepra - 
šnekinu, o kodėl tu nepratari nė žodelio, o tavo širdelė į 
akmenėlį pavirto; gana tu kalbėdavai, gana meili būdavai; 
o aš paprašyčiau girių gegelę, kad man padėtų prakalbinti.

Mano bočeli, maža mano motės sylelė, mažas josios vie
kelis, atkelk Vėlių vartelius atidaryk Vėlių dureles, imk 
už baltų rankelių, pasodink į Vėlių suolelį.

Motinėlė, maža tavo sylelė, mažas tavo viekelis tolima 
tavo kelionėlė, tamsus tavo budinkėlis, tamsūs tavo na - 
mėliai be durelių, be stiklo langelio.

O. tu nematysi pavasarėlio išauštant, o. tu negirdėsi gi
rių gegelių kukuojant; užžels tavo takeliai žolynėliais, už
ries dobilėliais; o aš nesusieisiu nei ant jokių atlaidėlių, 
nei ant jokių jomarkėlių.

ĄPGARB3TYMAS VYRO

O, mano vyreli, mano širdelė, pasodinai mane į puikų 
suolelį, į našlių pulkelį.

Tas puikus suolelis, tas našlių pulkelis ištrauks mano a- 
šarėles ant viso amželio.

O kaip aš būsiu, kaip aš paprasiu? Žmonių moterėlės su 
vyreliais kasdieną vaikščioja, o aš siratėlė kas miela die
nelė po ašarėles plaukiu.

_ IT U i ........ Tiru. ■ ■ n .į*.,

PAŽINKIME PRAEITI -Z

JUOZAS BAUMANTAS,

(tęsinys)

KALINIŲ ARTIMŲJŲ. NU BUOŽINIMAS
Po savaitės su Andrium pradėjom žygius, kad suži

notume smulkmenas apie Juozo ir draugų bylos eigą. And
riui su kyšiu pavyko prieiti prie žydų tautybės tardytojo J. 
Po keleto susitikimų paaiškėjo, nors ir "draugas" J. buvo 
to paties mūsų tautą naikinančio aparato narys,bet vis tik 
dar turėjo sąžinę. Iš jo buvo gauta nemaža įvairių smulk
menų, dėl to nesigailėjom jam sukištų červoncų.

Kitaip atsitiko su manim. Vieno pažįstamo paei 
damas, priėjau prie kažkokio Valatkos, einančio neaiškias 
pareigas komplikuotame NKVD aparate. Patyriau jį esant 
didėlių niekšu. Jau pirmajam mūsų pasimatyme paprašė 
500 rublių, nespėjęs sumesti dar nė dešimties žodžių. Kai 
pinigus sumokėjau, jis išklausinėjo brolio ir draugų suė
mimo datas, pavardes, vardus, tėvų vardus ir kt. Įsakė 
ateiti po savaitės, žadėdamas man nušviesti jų bylos eigą. 
Kartu paprašė kitą kartą parūpinti didesnę sumą pinigų , 
nes manąs, kad bus geriausia išvogti brolio kvotos duo - 
menis ir jau tada kaip nekaltam,bus geriausia pasiekti laia 
vę. Pinigai būsią reikalingi papirkti asmenims, arčiau
siai eantiems prie bylų.

Sutartu laiku atvykęs, radau Valatką visiškai girtą. 
Manęs tai nenustebino, nes kitko aš iš tų žmonių niekad ir 
nelaukiau. Alkoholis buvo neatskiriamas draugas geštapl- 
ninkų, dar didesnis prietelius jis yra enkavedistų Ir rau
donarmiečių. Ir vieni ir kiti jį vartoja marinti sąžinės 
balsui, kylančiam dėl masinių žmonių žudynių.

Pasodinęs mane fotelyje pats atsisėdęs irgi šalimais 
pradėjo pasakoti apie brolio bylą, minėdamas "tikrą - 
sias" suėmimo priežastis. Jo žiniomis, Julius ir brolis 
kaltinami ginklų laikymu. Suėmimo priežastis buvusi tri
jų kaimynų skundas etc. Iš Valatkos pateiktų "faktų" su
sidariau Įspūdį, kad jis perdėm meluoja ir brolio bylos 
nėra savo akimis nei matęs, nei ką nors apie ją girdėjęs.

Visi mane vėjeliai užpus, visi mane lašeliai ušlašės.
O kas mane užtars, o kas mane patiešys, o kas su mani
mi mielą žodelį pakalbės.

Kaip tu po kalnus vaikščiojai , - o kur tavo dabar dūšia 
bus ?

Užžels gružučiais takeliai, erškėčiais keleliai, o, jau dat 
daugiau nepareisi tu, mano baltasis gulbinėli.

APSAKBSTYMA3 SŪNAUS

O. mano vaikeli, mano sūneli, o ko pabūgai ? Ar sunkių 
metelių, ar mano sunkių darbelių, ar mano sunkaus čė- 
selio? Būtum nebijojęs, kad prie tėvelio, prie motinė - 
lės.

O mano vaikeli, mano žemių žiedeli, mano girios paukš
teli, mano dangaus žvaigždelė, mano kalnų uogelė.

O, mano vaikeli, O aš nuleidau, o aš mislijau, kad ma - 
no vaikeliui nėra vietelės; o dar būta lomelių, dar būta 
klonelių, būta mano vaikeliui vietelė.

O, mano tėveli, mano motinėlė, O, aš atleidžiu savo vai
kelį nieko neišmanantį, o nieko nemokantį; o, mano tė - 
veli, O, mano motinėlė, o, paimk už baltų rankelių, pa
sodink į Vėlių suolelį, o pamokyk mano vaikelį.

NEKUKUOK, GEGELE, VYŠNE LIŲ SODE L Y

NE KUKU OK# GE GE LE, 
VYŠNELIŲ. SODELY;
AŠ NETURIU MOTINĖLĖS, 
GRAUDU MANO ŠIRDELĖJ.

NUSILĖ K, • GE GE LE,
Į ŽALIĄ GiRELŲ,
ĮSITŪPK, GEGELE,
Į BALTĄ LIEPELĘ;
KUKUOK ŽALIOJ GIRUŽĖLĖJ,
LINKSMINK RAIBUS PAUKŠTELIUS,

Baigęs savo "duomenis", pareiškė viltį, kad jei taip gerai 
jam seksis, kaip ligi šiol, tai tikįs po kelių savaičių mano 
brolį "išvaduoti", tik šiandien jam jau reikią vėl penkių 
šimtų rublių. Vos susivaldžiau ir, naudodamas tokį pat 
metodą, kaipir jis pats, paprašiau jį palaukti manęs porą 
valandų po kurių pažadėjau jam atnešti pinigus.

Iš tardytojo J. gautos žinios buvo visai tikslios. Bro - 
liui buvo prikišama, kad jis matęs pas Vilių kažkokį pog
rindžio atsišaukimą ir apie tai nepranešęs NKVD Įstai 
goms. Brolis aiškinosi, kad jis nežinojęs turinio to lape
lio ir nemanęs , kad jis yra kontrarevoliucinis, nes negi 
kiekvieną savo draugų popiergalį jis privaląs visada pa
tikrinti. Aiškino, kad to neleidžia dayri tarpusavio drau
giškumas ir paprastas mandagumas. Tokio aiškinimosi 
tardytojui nepakako, juo labiau, kad Vilius išsitarė, jog 
brolis galėjo nujausti, kas ten per iapelisgalėjo būti.

Po kiek laiko kreipiausi į "advokatų kolegiją" , kur 
tikėjausi gauti besiartinančiam teismui advokatą. Bet čia 
iš pirmininko sužinojau, kad pagal sovietų santvarką gy - 
nėjus galima imti tik kriminalinėms ir civilinėms byloms.

- Politinėms byloms kaip tik neturime nė vieno ""ga
baus" advokato, - baigė, - baigė atsisveikindamas pirmi
ninkas. Teko padėkoti ir už tai.

Po kiek dienų susitikau ponią L,, kuriai išsipasakojau 
mano visas padarytas broliui padėti pastangas ir sutiktas 
nesekmes. Mano nepasisekimas jai jau buvo iš praktikos 
aiškus ir suprantamas. Pasirodė, - minėtas Valatka ir iš 
jos jau buvo suspėjęs išlupti 700 rublių. Jos visos pastan
gos nieko nepadėjo jos vyrui, net nesužinojo nieko konkre
taus apie jo bylos eigą.

Patyrėm, kad tokių asmenų kaip Valatka yra nema - 
ža, kurie turi iš NKVD organų uždavinį kalinamųjų šei - 
mas nubuožinti suktu būdu iš jų išvilioti visas jų santau

- Eitum gult, Karoliau.
- Ir išgėriau, ir kas? - verda tėvas. - Šeimos mai

tintojui išgerti nebegalima ?
- O aš jau o paklojau, šviežiai pervilkus. Šeštadie

niais visada patalus pervelku, tu gi žinai. Užvalkalai iš
krakmolyti gurgžda, vėsūs.. .Eitum, Karoliau.

. - Užsisiūk! - šaukia tėvas, bet aju daug tyliau. " -Ir 
savo tų prakeiktų silkių man nekiška, girdi?

-Taip, Karoliau, taip...
- Kad ir per Kūčias nematyčiau tavo šitų išmirkusių 

raganų Girdi ?
- Ir vaikus metas guldyti, Karoliau.
Tėvas pašnairuoja lovos pusėn, ar tikrai ten gurgž

da iškrakmolyti užvalkalai, dėl visa ko dar pasako, kad, 
jedriona zeliona, dabar visada šitaip bus, ir tada jail eina 
prie lovos. Kojos nelabai tvirtai laiko jį, ir tėvui tenka 
niB įtverti daiktų, kol nusigauna iki patalo. Ir tuoj pat už
kiš arkia, nė išsitiesti kaip reikiant nesuspėjęs. Motina - 
tempia jam nuo kojų batus, nuvilkinėja atsegiojusi švarką, 
pas kuri traukia ir kelnes, o nutraukusi užklostinėja bran
gų savo vyrą iki pasmakrės. Tėvas miega,

O sekmadienip rytą pakyla pirma visų, kaip įpratęs 
kas dįen , Ilgai sėdi ant lovos krašto užgriuvusiais anta - 
kiais , šonan nugulėtu veidu, trina kumščiu krūtinę ir 
niekaip negali suprasti

- Ko gi taip negardu ?...
Motina žino, ko jam negardu. Kliukina iš tamsios 

b onkos į didelį stiklą, perplauna agurką, įraugintą taip 
a štriai, kad iš tolo muša česnakais ir krapais, ir neša 
tėvui i. Tas žiūri skersom:

- Ko dabar kiši ? Girtuoklis aš tau ?
- Girtuokliui neatkiščiau, o savo vyrui - visuomet 

Vyrui reikia, Karoliau.
- Gal sakysi visus pinigus vakar pragėriau?
- Išgerk, Karoliau. Paimk ir išgerk.
Tėvas šnairuoja į stiklą, pagaliau ima jį,bet lyg sve

timom rankom, ir net užsimerkia - taip nenori jis gert , 
nė pažiūrėt stiklo pusėn neįveikia. Bet paskui staiga pa- 
s iryžta, užsimerkęs kilstelėja nuo lovos ir vienu mauku 
su verčia stiklo turinį burnon, tuoj pat sudriūksėdamas 
visu kūnu nuo baisumo. Vis dar užsimerkęs, atgalia ran
ka gaudo slidų agurką lėkštelėje, kanda jo kone pusę iš iš 
karto paskui kitą pusę, ir tik tada atmerkia akis.

- Tai žinai, ogi nieko... - vėl stebisi. - Žinai, ogi - 
šviesiau.. .

Motina įkliuksina tuojau antrą stiklą.
- Išgerk, Karoliau, bos dar šviesiau. Visiškai švie

su bus.
- Tėvas geria ir sveiksta stačiai akyse. O pasveikęs 

šai kia motiną:
- Marijon...
- Dar įpilt ?
-Marijon... tu prisėsk. Va, čia, šalia prisėsk. Ži

nai , o aš ne taip ir prasigėriau vakar. Tu paimk mano 
žiponą, pažiūrėk šoninėj kišenėj. Alga tenai turi būti... 
lŲažai tepraimta .

Ir kai tik jis šitai pasako, tuoj ir pasidaro viskas 
|taį> kaip buvę: tėvo vėl tarytum nėra, tiktai motina 
Motina a ir motina.

( bus daugiau)

pas, priversti išsipardavinėti geresnius drabužius, baldus, 
indus ir kitas vertybes.

Be šių "teisiškų" nubuožinimų. tokioplauko NKVD a- 
gentai neretai laimėdavo ir kalinamojo bylai trūkstamųjų 
kaltinimo duomenų. Tai atsitikdavo, kada kaltinamųjų ar
timieji jiems būdavo perdaug atviri, ar net jais tiek pa - 
sitikėdavo, kada juose įžiūrėdavo savo užtarėjus ir drau
gus. Agentai savo apsukrumu mokėdavo įsiteikti mažiau 
išprususiems žmonėms, ir tuo būdu neretai buvo dar la - 
biau apsunkinamas kaltinamasis. Į

Šeimos būdavo apiplėšiamos dar labaiu. kada kaltina
majam tardytojai negalėdavo prikišti nė kokios sovietiniu 
mastu aiškinamos kaltės.. Šiuo atveju tokie agentai atvyk
davo patys pas tardomojo ar kalinamojo gimines, dažnai 
dėdamiesi į laisvę išėjusiais kaliniaias ar ir tardytojais . 
Jie nurodydavo, kur reikia kreiptis, kad kaliniui būtų ga
lima padėti. Faktiškai nurodydavo stambesnio NKVD agen
to, kyšininko adresą. Kartais išviliodavo pinigus vietoje, 
pažadėdami tvarkyti reikalą patys, Šitaip kalinių artimuo
sius apgaudinėti buvo ne tik kad NKVD leidžiama , bet net 
jų pačių organizuojama.

Suprantama po tokio "apaštalo" pasirodymo kalinio 
artimieji stengėsi, kartais net išsiparduodami paskutinius 
daiktus, tikėdamiesi tuo prisidėti prie kalinio išlaisvini - 
mo. Kalinys buvo paleidžiamas, ir tai kalinio artimie
siems sustiprindavo tikėjimą anų "apaštalų" misija. Tik 
pats kalinys savo artimuosius įtikindavo, kad jis pasiekė 
laisvę ne jų padedamas, bet kaipo išteisintas. Atgauti pra- 
rastuspinigus nebuvo jokių galimybių, nes anų agentų nie
kas dažniausiai nepažino ir nežinojo jų gyvenamų vietų.

BROLIS PALEISTAS, DRAUGAI Į SIBIRĄ

Brolis, būdamas labai stipraus fizinio sūdėjimo,per
daug nebuvo nukamuotas, tačiau veidas buvo labai išpur - 
tęs, drobės baltumo. Paleido jį, kaip paprastai, naktį iš iš 
Laisvės al.nr.6. Pasigyrė, kad jų buvusios penkiukės pa
dėtis kameroje nebuvusi jau tokia tragiška, kaip kitų ka - 
linių. Mūsų, esančių laisvėje, berods,pastangos jiems la
bai daug padėjo.

Kiti Juozo draugai po dviejų savaičių nuteisti. Vieni iš 
jų gavo po keleris metus, kiti po kelioliką. Dauguma buvo 
teisiami už akių, ir tik po teismo jiems kvotos skvriaur 
viršininkas paskaitydavo sprendimą. ( b. d.)
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Aušros Vartų choras 
Londone

Ražo V. Justas jose kelto pusėse jau matosi
Choras, gavęs kvietimą gražūs tabako Ir kitokį ūkiai, 

dalyvauti Lietuvių Dienų Esu girdėjęs, kad čia ūk t—
programoje, nežinojo,ką da
ryti. Iš vienos pusės- labai 
naudinga chorui gastroliuoti, 
bet kur gauti "guldenų" ke
lionės Išlaidoms? Rengėjai 
žada apmokėti tik 1/2 auto
buso kainos. Kaip gi su kita 
puse daryti, kada kasa visai 
Ištuštėjusi, o choristų kiše - 
nė per visas gastroles vis 
buvo skriaudžiama? Siūly
mas važiuoti lengvomis ma
šinomis, kaip Ir keliauti 
pėstiems .daugumos choristų 
atmestas. Nutarta rizikuoti. 
Važiuojam — pusę kelionės 
apsimokėdami Iš savo kiše
nių, gi kitą pusę, netolimoje 
ateityje, gal koks "aitvaras" 
atneš'.

Autobusas nuo Aušros 
Vartų rajono pajudėjo 8 v. 5 
mln. Oras gražus- žmonių 
nuotaika gera, geras Ir au
tobuso šoferis, nes sugeba 
gretčtau už leidžiamą greitį 
važiuoti.

Oro "pranašai" skelbėlte- 
tų tik vėlai vakare. Mes gi
važiavom į vakarus,tad sku
bėjom pasitikėt debesų. Apie 
vidudienį Įnėrėm į lietų . 
Staiga sutemo, langai apra
sojo, nieko, nieko nebematyti 
ir labai nuobodu keliaut i. Dėl 
tamsos negalėjau parodyti 
mazgočių fabriko, kaip ža
dėjau.

Nuobodulį mažino gana 
didelis mašinų susidūrimų 
skaičius. Vien Toronto ra
jonu pravažiuojant, stebėjo-m 
apie 6 sus tdūrlmus. Atrodo , 
žmonellat beskubindaml į 
kalakutų "dorojimo" vietas , 
užmiršo perspėjimus-lyjant, 
sumažinti greitį. Kiek links
miau pas įdarė, kada pra
dėjome artėti į Londoną- 
praslgtedrljo dangus. Abe-

n Inkai labai turtingi Ir kai 
kurte turi net nuosavus lėk
tuvus, kuriais skrenda į šil
tus kraštus / žiemos metu Z 
Tarp choristų Iškyla disku
sijos dėl pačio Londono. 
Vieni sako, kad London'as- 
tal mažas miestelis, turįs 
apie 3 gatves Ir, nedaugiau 
24.000 gyventojų. Kiti su 
tuo nenori sutikti, sakydami, 
kad toks mažas miestelis 
nepajėgtų suruošti L fetuvlų 
Dienų'. Teko pasitikrinti 
enciklopedijoje. Ten rašoma 
kad 1951 metais Londonas 
turėjo 121.000 gyventojų su 
gana didele pramone. Taip 
drastiškai sumažėti per 
šiuos 26 metus negalėjo, nes 
neteko girdėti apie kokią 
nors nelaimę / maras, že
mės drebėjimas, ar pan./.
Ir tikrai, netrukus pamatom 
lentą, kad įžengtam į Londo
no ribas- gyventojų skaičius 
244.000. Daugumai choris
tų Londonas yra garsus tuo, 
kad jame buvo atrasti alaus

Labatt's šaltiniai. Alus da-. 
bar atiteka Iki mūsų klebo
nijos "skiepiautjos" Ir cho
ristai turi progos, po įtem
pimo, "atleisti gyslas iš
temptas".

{važiuojam į miestą,kuris 
kuris turi visaito pačio var
do gatves,kaipAnglijos Lon- 
don'as. Pervažiuojam Ir 
Temzės upę / Šešupės platu
mo/. Iš Wellington gatvės 
pasukam į King gatvę, Ir jau 
prie viešbučio. Mūsų vado - 
vai: seniūnas H.Celtorlus , 
meno vadovas- A.Keblys Ir 
jų adjutantas A.Urbonas eina 
paieškoti mums nakvynės . 
Ilgokai teko laukti Ir tarp 
mūsų sklinda gandai, kad 
kambarių negausIm. Mat,: 
viešbučio mededžerts, ariglo- 
saksas, nenorįs separatis
tinio elemento įs lie 1st l.Mūsų 
vadovybė turėjo įtikinti, kad 
mūsų dauguma tik "bon jour" 
temoka šiaip taip Ištarti, o 
separatizmo baldosi, kaip 
velnias kryžiaus. Galų gale, 
gavom kambarių raktus.

Į kambarius žmonės pas
kirstyti, atsižvelgiant į cha
rakterius: sangvinikai su 
sangvinikais, cholerikai su 
cholerikais ir 1.1. T ik to
kiems, kurtų charakterį

sunitu nustatyt l/kelč tąsi pa - 
gal orą/, buvo pritaikyta ki
ta formulė- suskirstyta pa
gal knarkimo laipsnį.

Gavę kambarius, tuoj pra
dėjome ruoštis susipažinimo 
baliui-šokiams. Iš praneš le
mų sužinom, kad salė vos už 
6 blokų, tad nusprendėm ją 
pas tekti, kaip kas nori. Atsi
rado prisiekusių pėstininkų , 
kurte taip Ir pradėjo kelionę. 
Bet lietus jų planus sugrio
vė ir ją užbaigė taksi pagal - 
ba.

Šoktai ir balius vyko taip 
vadinamam Progress Buil
ding. Man nepavyko išsiaiš - 
k inti, kodėl jis tokį vardą ne
šioja. Gal tik dėl to, kad iš 
kaž kokio pastato gyvuliams 
laikyti, progręsavo į šoktų 
sale.

Trankią polką bešokant, 
sudunda perkūnija, prakiūra 
dangus ir tropikints lietus 
pramuša Progress Building 
stogą. Pradeda ne juokais 
lašėti į salę. Surastos kažkur 
tuščios statinės patarnavo 
lietui surinkti. Bet tai nesu
gadino nuotaikos- žmonės 
labai nenorėjo skirstytis , 
atėjus Ontario provincijos 
draudžiamajam lalkut-retš - 
k ta, buvo labai smagu.

ve/dRod^/ąj

ŽEMAIT ŠKAS NUOTYK.S (Žematišks nutikims)

Jį Du žemateliu bevažaujant iš mougės pusėtina pri- A 
0 sipplurpusiu, un sutar dainiuot; kap veins užkrouksz 2 
A antras anam pritars. Galėlin pavažavus ontras įkiš ™ 
A kuoją tėkinin un užkruok kap pasiates iš visuos ka~ £)
J karinės: "Kaimynėli, tekins kuoja, tekins kuoja". A 
• Ontras liub anan pritart; "Kaimymyneli, tekins kuo-^ 
£ ją, tekins kuoja". Un viskas nutil. Ontras ein anūo J 

paveiziet kun ons nobdainiuoj. Rada onuo bagulint V 
padrakas tekins, kun ons padarė”.

Klebonijos “sklepanijoje” vieno vasaros sekmadienio popietėje, kai choras atsisveikino su choristais dr.Jonu 
Daugirdu išvykstančiu į Chicago, dr. Algirdu Adomoniu išvykstančiu į Bostonu, Dale Blauzdžiūnaite ištekančia už 
R.Sondos į Toronto ir kt. Klebonas kun. J. .labilius taria atsisveikinimo žodįj.uo.kart.-ten*'esančiąntu-žklydusiam 
svečiui žurnalistui vi. Butėnui iš Chicagos(dešinėje) su NL red.Pr.Paukšt^Lipi<j* už jų aiškiai matosi, dr.A. 
Adomonis ir i kaire — Z. Urbonienė, O. Adomonienė (daktaro mama), dr. J. Daugirdas, D. Blauzdziūnaite ir 
IŠganaitienė“ * Nuotrauka H. Adomonio.

Sicilija - Palermo
Geležinkelio stotyje dide

lė kamšatis. Iš kur čia tiek 
tų žmonių? Turistų kaip tik 
nėra daug, bet vietinių'. Vist 
jie skuba, lėkte lekia. O tų 
traukinių begalės, vienas 
išeina, keletas jau stovi pa
ruošti išėjimui. Gaunasi 
vaizdas, kad čia traukinių 
patarnavimas yra pirmoje 
eilėje. Lėktuvai brangesni, 
ir ne visiems prieinami. Ne-’ 
žiūrint, kad Eurole pasas- 
b U tetas kišenėje, ne tik Ro
moje, bet ir Madride,Pary
žiuje, be rezervacijos nė 
nebandyk patekti į traukinį'. 
Rezervacijos kaina tik vie - 
nas doleris: kadangi čia sto
vinčių vietų neduoda, taigi 
gal už tat ir taip griežtai 
reikalauja rezervacijų.

Lauktu traukinio ir dai
rausi. Neįprastai atrodo 
publika: senyvo amžiaus ir 
jaunesni, visi apsirengę la
bai jau konservatyviai.Dau
giausiai tamsiais rūbais, o 
moterys dar ir juodomis 
skarelėmis, atrodo-lyg iš 
viduramžių. Jie dar labai

laivo aukštą, kur restoranas 
Ir gražūs vaizdai. Pasilikau 
betgi vagono kūpėję, nes ne
su t Heras, kad grįžęs rasiu 
visus savo lagaminus...

Rytas gražus ir saulė be
ria auskintus spindulius per 
Italijos salą- Sicilijos kal
nus. Kadaise šitą salą labai 
norėjau pamatyti,keliaujant 
aplink pasaulį, bet tada ne - 
buvo galimybės.

Niekas čia nekalba angliš
kai. Klimatas tropiklnis-lai
bai karšta, o traukinys vis 
dar į pietus nirtulingai du - 
mta. Gamta graži ir laukai 
derlingi. Vienoje pusėje ma
tosi vandenynas, o kitoje 
aukšti kalnai. Laimė,kad jau 
buvau susipažinęs ir su sa
vimi turėjau iš Romos ir 
valgio ir gėrimo.

Greitasis traukinys, tas 
pats, kuris išvežė iš Romos, 
dar nepavargo. Septynias va
landas per salą viesulu lekia, 
ir tik po geroko popiečio 
sustojo sostinėje, kur dide
lėmis raidėmis paženklintar- 
PALERMO. -j

(bus daugiau/.

Šiandieninė Europa ir Turistai South Boston
pašaipiai nužiūri turistes , 
ypatingai amerikietes, nes 
jos spalvingais ir margais 
rūbais apsirengusios. Vieni
netoli sėdėdami, prašneko JAUNIMAS SUT 1KS 
angliškai, tarytumei/o gal ir 1978 -IUS METUS 
taip/, kad aš suprasčiau ir Bostono Lietuvių B-ės

Rašo Juozas Kaributas
(Tąsa iž praeito numerio)

Choras taip pat-nežlū- 
rtnt kad jo pajėgumas turėtų 
sienas drebintI-bet taip ge - 
rat apvaldytas,toks subtilus 
ir skambus,kad stačiai mie
la klausytis. Dekoratyviniai 
sumaniai Ir puikiai išieško
tos scenos stačiai nustebi
na žiūrovą. Orkestras taip 
pat puikiai dirigento valdo
mas. Žodžiu- likau daugiau, 
negu sužavėtas.Neveltui v Iš 
visur suvažiuoja balso tobu
linti į Italiją. Dabar tai tik
rai supratau italų metodus 
ir vokalinio atlikimo būdą. 
Buvau labai laimingas tokios 
progos nepražtopsbjęs.

Vakaras Romoje gražus . 
Gatvės apytuštės.Mūsų pre
latas Jonušas veža pas dip
lomatijos šefą St. Lozoraitį. 
Privažiuojame namą, kur 
sodo vartus puošta vytis Ir 
lietuviška trispalvė. Mus

pasitinka jau senyvo amžiaus 
bet gražios elegantiškos iš
vaizdos vyras. Tai jis pats , 
Lietuvos diplomatijos šefas. 
Jo ponia vakariniais rūbais , 
atrodo klek sublogusį, la - 
bai maloni ir miela. Netru
kus pasirodo Ir Lozoraitis j r. 
su kuriuo kadaise Los Ange
les mieste susipažinau. Jis 
tą pažintį gerai atsimena ir 
mielai prisimena Los Ange
les lietuvius.

J,Kojelis daugiausiai šne
kasi su šefu, aš gi su jaunuo
liu. Klek Iš šalies teko nu - 
gtrstl, St.Lozoraitis, nežiū
rint slegiamos dienų naštos , 
Išlikęs geros orientacijos 
visuose lietuviškuose klaus I- 
muose. Nuostabu, kad am
žius nevisus vienodai pavei
kia.

Vizitui,kuris nepaprastas, 
nuvežu savo Kelionė Aplink 
Pasaulį .knygą. Po kiek laiko 
gaunu tokio turinio laišką:

D Idž ta i ge rb lamas P onas 
Kaributai,
Štai mano Ir žmonos dide

lė padėka Jums už gražią 
dovaną -Jūsų knygą Kelionė 
Aplink Pasaulį, kurią pado
vanojote mums Romoje. Mes 
čia perskaitėm ją su dideliu 
susidomėjimu Ir malonumu. 
Kelionių aprašymai ne taip 
jau dažnai sutinkami mūsų 
literatūroje, tad Jūsų knyga 
yra žymus indėlis į tą lite
ratūros šaką, ypač kad ji 
vaizdžiai ir įdomiai parašy
ta.

Dabar knygą skaito bals lai
mano žmona mūsų anūkel- 
Dalnal.Taigi,su Jūsų kelio - 
ntų įspūdžiais supažindinama 
Ir Iš jų pasimoko 3-ojt karta.

Tat pranešdamas, linkiu 
Jums tolimesnės geriausios 
sėkmės mūsų visų vardu Ir 
reiškiu gilią pagarbą.

Jūsų St.Lozorattls.
Žinoma, toks šiltas atsi

liepimas man buvo Itin mie

A@A 
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATp TAVO IR T.AV0 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 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama Įietu- 
vįškai. 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, Henfikui N. 277-7868._____________________

las, nes tikiu, kad jis nuo
širdus Ir objektyvus.

Taigi, nuo kelionių prie 
kelionių: iš čia musprel.Jo- ’ 
nušas nuvežė į vieną vokišką 
restoraną. Sviete brangus , 
kad atnešė alaus po aulinį 
batą prlpylęl Žinoma,tie ba
tai buvo stiklintai- bet kaip 
reikės juos išgerti? Ypač, 
stebėjosi p.Kojelienė, Ne
įprasta buvo Ir mums tokie 
įliek lai, bet kai atnešė čir š- 
kančtos mėsos rėčio didumo 
pilną lėkštę, ir pradėjome 
ją tašyti- tat ir nepamatėme, 
kaip tas neįprastumas liko 
visai paprastas dalykas. Gal 
kad smuikais grojo trys Ita
lai- apetitą sužadino. Nieko 
neliko, tik spėjome apsilai
žyti. Tai buvo tikrai Itališ
kai valgoma, kalbėjome tada. 
Romoje esate-daryklte taip , 
kaip romėnai daro- juokauja 
prel. Jonušas, jau į namus 
mus ve žda mas.

pavadino amerikietes lyg at
klydusias iš zoologijos sodo.

Traukinys skardenas! į- 
kalnėse. Skrodžia tunelius 
ir perkerta aukštus kalnus. 
Diena labai graži. Prinokę 
kviečiai imami nuo laukų; 
čia, ne taip kaip Ispanijoje , 
nesimato asiliukų.

Traukinyje su manimi ke
liauja ir vienas medicinos 
daktaras. Jis gerai įkerta 
angliškai ir sumezgame pa
sikalbėjimą. Nustebau, kad 
jis puikiai pažįsta Lietuvą ir 
dabartinę jos padėtį. Kelio
nėje tokie susitikimai ir pa
sikalbėjimai trumpina va
landas.

Iš Romos į Sicilijos sosti
nę Palermo traukiniu 28 va
landos. Žinoma, vargina. 
Įsitaisau likęs vienas kūpėję 
ant minkštų suolų.Nusnūstu. 
Jaučiu, kad mūsij traukinį 
užvaro ant kelto. Pagyvėjo 
aplinka; klega žmonlii balsai, 
bėgiojimas šen ir ten. Atsi
keliu. Atsikeliu, pažvelgtu 
per langą- visi bėga lipa į

Jaunimo Sekcija jau planuoja 
Naujųjų Meti; sutikimą Bos
tono Park Plaza viešbutyje 
z buvę s Statler H ilton/, gruo
džio 31 d. ,8 vai.v.

Vakarą žada pralinksmin
ti gerai žinomas, astuonių 
asmenų , pramoginių šokių 
orkestras.

Bilietų kaina-$ 26, įskai
tant vakarienę, gėrimus ir iš
kilmes. Automobilius galima 
pastatyti garaže, šalia vfeš- 
buč io.

Stalai organizuojami 1O- 
ial žmonių, bilietai įs igljaml 
iš anksto, Iki gruodžio 1O d. 
Bus galima užsakyti ir kam
barius pačiame viešbutyje , 
su didele nuolaida.

Informacijos ir rezerva
cijos: D. [zblckaltė/617/326 - 
7442, 20 Old Stone Rd..West
wood, MA 02090,

B.Adomavičiūtė /617/729- 
0278^ 4 Sheffield West, Win
chester, MA 01890,

G.Subatts, /617/767-0335 , 
645 Plymouth Str. , Holbrook, 
MA 02343.

W. LAPENAT
GENERAL CCNSTRUCTION R E G’D. 

79 Ifocdfield Drive, Ottawa,.Ont.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINĖ STATYBA, 

darbas atliekamas sožininaol ir prieinamomis kainomis.
e Enginering 8. designing patarnavimas.
a IN - GROUND Swimming Fool statyk o( 10 y e ar guar anty) 

TEL (613) 225 - 400 1

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europa) "JIB Haarpflege-Lotion“ preparatas sulaiko 
plauk* slinkimą, naikinę pleiskanas, pataline nlaUjimą, plauk* skilimą, 
stiprina plauk* iaknis, padeda atgauti natūralią plauk* spatvp. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. )roiytl vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių 56-00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

KIBLI SHING COMPANY 
TEL. 261-3071

| PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
6 3 6 E A ST BROADWAY .SOUTH B OS TON, MASS. 02127



hamilton’

n TALKA

(4 16) 544 - 7 1258 30 Main Street East, toli

L8M 1L6

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose

Dorbo valandos: pirmad’emais - Ketvirtadie- i 
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 uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 8!/4 %
’ensijų Fondas-• • • • • 8J6 %

Kapitalas ----  viri $9,000.000

A. LUKOŠIUS

toronto

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 % 

nekiln. turto pask. 93/£,%

MODERNIŲJŲ LAIKŲ 
BELAISVIAI

Kartais galima sakyti,kad 
nėra jau taip blogai, jei da
le Isklme dėl kokios nors 
priežasties, kad ir gražiau
sioje metų dienoje, ėmei ir 
pasilikai tame didmiesčio 
tvaike. Gyvenime visaip juk 
pasitaiko: tai savo nieko ne- 
čiuoplamo toje šiaurėje ne - 
beturi, tat gerų draugų ar
čiau senatvės pritrukai, arba 
tr dar koks norspatbelts pa
simaišė. Negi dėl to žmogus 
eisi ir pasikarsi. . .

Reikia pripažinti, kad ta 
lietuviška svetainė Lokys 
yra patogi užeiga Ir visiems 
neblogai pagelbsti. Pro čia 
eina viršutinis, požeminis , 
visai be vargo prarieda pon- 
ttakas, arba ir tavo nuosavos 
kojytės be didesnių pastangų 
tave į čia atveda. O kada jau 
čia ats IradaLtai vos tik keli 
laiptukai ir telpatys žemyn . 
Čia atėjusį sakyčiau, lyg ir 
kokie,niekados nesibaigiantys 
atlaidai, ir ne taip kaip tada, 
jaunystėje tiktai kartais, Ir 
sekmadieniais. Cta, vyruti 
tu mano, kiekvieną mielą 
dienelę

Vist tie, kurie Išvažiavo- 
ttkrtausia,kad vargsta:vieni 
dirba pluša prie savų vasar
viečių, plauna žolę.remon - 
tuoja, dažo, dar kiti amžinai 
dejuoja, kad žuvys neklmba , 
blogi orai, nekokie metai.

Čia štai-jokio vargelio', 
iš viršaus leidžiasi toks pa
laimintas vėsinimas, o tą 
nenuoramą troškulį iš vi
daus gaivina geltonas ginta - 
rlnts alutis. Ir prteteltus čia 
sutiktas šiandieną, kažkodėl, 
tiesiog neįprastai draugiš
kas: kalbus, ragina vis dar 
tr dar Išgerti, visiškai be 
eilės pašaukia. " O kodėl 
mes negalime pasivaišinti",- 
sako jis. " Velk kaimynai 
buvome Lietuvoje. Ir ko gi 
mums dabar trūksta? Šei
mas užauginome, šį tą prast- 
s įgyveno me, dar vis dar
buojamės, sveikata Irgi dar 
pakenčiama. Kas iš to, kad 
kitas Ir dirba tr pluša , 
vargsta, draskosi, tiesiog 
save smaugta, o jokių drau
gų nepripažįsta, net su savo 
artimais giminėmis nesugy
vena tr jų vengia. Žinau aš 
keletą tokių. Kas per rezi
dencijos, tiesiog paloclat, 
visur Išblizginta, Išpustyta , 
gražiausiais kilimais Išklota, 
bet niekas pas juos neužeina, 
su nieku jie nedraugauja, vi- 
sų jie prisibijo, nes gali jiem 
6 psl.

LIETUVOS AIDAI skolinkis

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDŽIONYTE
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Pirmutiniame ir didžiausiame n Jt JMI Jk
TORONTO LIETUVIŲ rAifCXJVlX 
KREDITO KOOPERATYVE ------

žinių skyriuje įvyko

Thunder- Bay, V. Ir S.Joku- 
btckal Iš Delhi, Ont. , G. Ru
gienis Iš TUlsenburg, Ont. , 
p.p.Usvaltat Iš Aylmer, Ont. 
Inž.A. Juodikis Iš Cleveland' 
o, Ohio, VI.Adomavičius Iš 
New Jersey, JAV, A. Gedmi
nienė, G.Vtnerskls Ir J . 
Pletnys Iš Hamiltono^

LN narys Antanas Žilėnas 
pereitą savaitę padovanojo 
LN Bibliotekai 40 lietuviškų 
knygų. Už dovaną jam Blb - 
lloteka dėkoja.

Alfonsas Šaltokas moka 
padaryti labai gražius rank
darbius. Pereito sekmadie
nio popietę LN padovanojo 
savo meniškai Iš konkorėžtų 
padarytus Gedimino Stulpus . 
Jam už gražią dovaną LN 
dėkoja.

LN
klaida: Lietuvių Pensininkų 
Klubas metinį bazarą ruošia 
lapkričio 6 d.sekma
dienį, one 5 lapkričio.

LN Vyrai praneša, kad jų 
poilsio stovykla ir gegužinė 
Wasagoje atnešė 3. 279, 58 
dol. pajamų. Išleista buvo 
3.187,04. Liko pelno-92.54 

• dol.
1 LN aplinka gražiai tvar

koma: neperseniai Toronto 
miestas tšcementavo vakarų 
pusės pravažiavimo grindinį, 
pavasarį LN Išasfaltavo 
priešakinę aikštelę iš Bloor 
str. pusės, o dabar išklojo 
žole Iš Alhambros gatvės 
pusės.

Lapkričio 5 d. , šeštadienį, 
1 1 vai.p.p. LN įvyks Kanados

Šaulių Rinktinės ir Kuopų 
pirmininkų posėdis.

Lapkričio 12 d. šeštadienį, 
SALF'O pobūvis įvyks Kara
liaus Mindaugo Menėje.

Lapkričio 13 d., sekmadie
nį Karai taus Mindaugo Menė
je įvyks sol. Vadavos Zeme-

1 lytės koncertas. Jį globoja 
' LN Moterų Būrelis.

Lapkričio 19 d., šeštadienį, 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
įvyks Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo mlnėjlmas-koncer- 
tas. Minėjimo pagrindinis

kilimą, s Ienas, baldus sutep
ti ir dar Išlaidų pridaryti.. .

O neblogi vyrai buvo ka
daise, ir draugiški, Ir nieke 
nebijojo, Ir visur ateidavo . 
Taip nuo visų užs įdaryti,kad 
tik niekas Iš jų dolerio ne
paprašytų, kad brolis ar se
suo su vatkalspas juos neuž
griūtų-tai pati balsiausioji 
šių modernių' laikų belals- 
vė’.Tal tikri vergai,pasigai
lėjimo verti žmonės, be 
jausmo,sielos tr širdies... 
Kiek gt vertas toksai jų gy
venimas, sakyk tu man? Tai 
liga, žmoniškumo praradi
mas, dvasinė ubagystė, di
džiausias žmogaus nūs mūki
mas , sumenkėjimas.

Gerai, gražu, jei gyvenda - 
mas sugebėjai šio to įsigyti, 
tačiau visa tat įsigijus,tapti 
tų dalykų vergu, atsižadė
ti savųjų, nutraukti ryšį su 
tautiečiais,-tai tik nesveiko 
galvojimo asmuo tat galt pa
daryti".

Taip lengvai prarasti tas 
visas gerąsias žmoniškumo 
ypatybes, lietuviškąjį nuo
širdumą, meilę savo artimui, kįbėtOjas-"Ant. Sutkattls. 
tai savęs paties išniekinimas, 
savosios prigimties Išjuoki
mas tr sau duobės kasimas.

Tai tipiški mūsų skaudžios 
praeities Ir vergijos šešė
liuose beklajojantys Istori
niai "eksponatai". Laimė, 
kad jų nėra dauguma, velk 
ant pirštų suskaitomi. Verti 
jie ypatingo senienų mėgėjų 
susidomėjimo. Ateinančioms 
kartoms kada nors bus įdo - 
mu kada nors tai pastudi
juoti.

Nėra jau taip paprasta,kar
dą pats žmogus sau belaisvę 
susikurta Ir pot ot joje kaip , 
niekur nieko būk tai "laimin
ga t-turt Inga l gyvena. ..

Paskaitą apie šią įdomią 
asmenybę, jo darbus lietuvių 
tautai nepriklausomybės lai
kais Ir kankinio mirtį Sibire 
skaitė S. Jokūbtekąs Ir Del - 
hl, L. A. S. vlettnlnktjos p- 
kas Kanadoje.

Ypatingai buvo pabrėžta 
A. Voldemaro nepaprastlga- 
bumal moksle Ir jo mellėtė- 
vynel Lietuvai.

Sakoma, kad prof.A. Vol
demaras, būdamas Lietuvos 
Minlsterlu Pirmininku, kartą 
dalyvaudamas Gene vos tarp
tautinėje konferencijoje, sa
vo žinojimu Ir Iškalbingumu 
taip atkreipė kitų tautų ats
tovų dėmesį,kad po to gavo 
Iš keturiasdešimties Euro
pos universitetų pasiūlymų 
profesoriaus vietai. Jis mo
kėjęs virš dvyliką kalbų'.

Užbaigai buvo rodomos 
skaidrės apie genocidą Lie
tuvoje, bolševikų okupacijos 
pradžioje Ir vėliau. Jas at
sivežė Iš JAV Kęstutis D ir
kis (L. A. Sąjūdžio vlcep. S . 
Amerikoje)ir davė komenta
rus.

Minėjime dalyvavo apie 
1OO žmonių. G.A.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS - 
KONCERTAS

Toronto Vl.Pūtvlo Šaulių 
Kuopa rengia įdomią meninę 
programą Lietuvos Kariuo
menės atkūrime 59 sukakčiai 
paminėti.

Muzikas instrumental is-: 
tas A.Prlalgauskas yra pa
rašęs- instrumentavęs lietu
viškų kariškų ir liaudies 
melodijų muzikinį veikalą- 
pynę. Tas darbas užtruko 
virš 8 menes tų. Programoje 
jį Išpildys 30 asmenų es
tų kariškas dūdų orkestras 
"Estonia"

MOKA:

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

71/2% už spec, taupymo s^jsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/4% už asm. paskolas

91/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 18 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $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 mortęftčiai.

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

•r 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 Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

INSURANCE
* Namų — Gyvybės ’
* Automobilių
* Komerciniai

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

"V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO ONTARIO bctkur Pasau|n<=za'‘«n’‘>inU

fe/. 53 -3531
Tat bus pirmas toks įvy- člo 19 dienos, dalyvaukime 

kis nuo Toronto lietuvių ko- kariuomenės šventėje tr 
lonljos įslstelgimo tr pirmą koncertel 
kartą Karaliaus Mindaugo 
Menės scena bus užpildyta 
tokio didžiulio estų kariško 
orkestro.

Tad nepamirškimelapkrl-

Visus dalyvauti maloniai 
kviečia

Toronto Vl.Pūtvlo Šaulių
Kuopa

Pereitą savaitę nario įna
šus įmokėjo Kanshat H. Ir A. 
Kazanavlčlus po $1OO.

PROF A. VOLDEMARO 
MINĖJIMAS

L.A.S. Toronto skyrius 
kuriam plemet vadovaujadr. 
Kl.Ltutkus, suruošė prof .A. 
Voldemaro minėjimą ILN- 
se š. m. spalio 23 d.

Nuo A. Voldemaro mirties, 
kurią jis sutiko Sibire, jau 0rkesiras"Estonia” vad. muz. Uno Kook duos koncertą per kariuomenės šventes minėjimalr.. Namuose.
suėjo 35 metai. ___ _____________

REMKIME
LIETUVIŠKA

S PA U D 4 1 NEPRIKLAUSOMOS
Lapkričio 5 d. 
šeštadienį

ir-ll LIETUVIU NAMAI
Pereito sekmadienio Po

pietė buvo paruošta gražiai, 
pagal naujos šeimininkės 
tvarką. Popietėje dalyvavo 
apie 220 dalyvių. Mh tetas ir 
aptarnavimas buvo be prie
kaištų. Sveč ių knygoje pas I- 
rašė: atvykę: L.Relvydas
Iš Los Angeles, E.Dodžgal- 
vlenė Iš Kauno,Lietuvos, A. 
Ir A. Vanagai Iš Sault St. Ma
rle,Ont. ,G. Damušytė, South
field, Mich., D. Člečlūrattė, 
Dearborn Heights, Mich. ,H . 
Lukas, Hamilton, Ont., Birš
tonu šeima, Stayner, Ont., O. 
Ir A. VTvelnlal, Cambridge, 
Ont., P. Vaitiekūnas, New 
Jersey, V. Povilattlenė Iš

LIETUVOS
SPAUDOS VAKARAS

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West,
'DIDŽIOJOJE SALĖJE.

Meninę programą atliks sol. GinaČapkauskiene 
-ir A. V. Choro vyrų oktetas, 

akompanuos muzikė M. Roch, visi iš Montrealio.

Veiks baras ir šilti valgiai 
Geras šokių orkestras 
ir kiti įvairumai

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

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

LIETUVIŲ. VISUOMENĖ IŠ VISUR SU SVEČIAIS PRAŠOME ATSILANKYTI 
IR PAREMTI *NL” SAVAITRAŠTĮ.

RENGĖJAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

■



KRONIKA Montreal

MONTREALIEČIAI SUSITIKO SU EKSKURSANTAIS

Dvidešimtie'š montrealie- 
čių jaunuolių ekskursija Į 
Lietuvą, vadovaujama Liudo 
Stankevičiaus, sukėlė nema
žą susidomėjimą kaip jauni
mo, taip ir senimo tarpe . 
Ekskursija įvyko šią vasarą 
birželio 23 d. - liepos 14 d. 
laikotarpyje. Pasirodo-, tas 
susidomėjimas tebėra neat- 
slūgęs ir dabar. Ekskursan
tų ir jų tėvų sukviestas po
būvis Aušros Vartų parapi
jos salėje spalio mėn. .23 d. 
sutraukė virš 200 įvairiau
sio amžiaus dalyvių. Prog
ramoje buvo atsivežtų dova
nėlių ir fotografijų parodėlė, 
ir filmas bei skaidrių rody
mas ekrane.

Pobūvį pradėjo vienas iš 
ekskursantų tėvų- Juozas 
Piečaitis. pasidžiaugdamas 
grhžiai pavykusia ekskursija 
ir pakviesdamas jos vadovą 
tarti žodį. L. Stankevičius 
padėkojo tėvams už sutikimą 
leisti ir finansuoti savo at
žalyną į tą ekskursiją. Jis 
pabrėžė, kad laimingu suta - 
pimu beveik visi ekskursan
tai buvo šeštadieninių lie
tuvių mokyklų auklėtiniai , 
muzikos 
Gintaro

ir šokių ansamblio 
bei s porto klubo

Tauro dalyviai.. Visi jie pui
kiai kalba lietuviškai ir gra
žiai reprezentavo Kanados 
lietuvių jaunimą. Bevelk vi
sos trys savaitės buvo pra
leistos, lankant įvairias Lie
tuvos vietas ir ekskursantai 
turėjo progos pamatyti Lie
tuvą tokią, kokia ji šlendien 
yra-su jos pliusais ir minu
sais. Pažymėtina, kad eks
kursijoje dalyvavo ne tik 
gimnazijų ir universitetų 
studentai, bet ir jau baigę 
savo studijas ekskursantai. 
Vilniuje ekskursijos dalyviai 
buvo pakviesti ; į televizijos 
programą, kurios metu su
dainavo keletą dainų ir su
žaidė krepšinį su Vilniaus 
sportininkais. Draugiškas 
ekskursijos priėmimas ir 
pažintis su gyva Lietuva ir 
jos jaunimu, anot L. Stanke
vičiaus, visiems paliko ne
išdildomą įspūdį ir gražius 
ats Įminimus.

Prieš pradedant ekrane 
programą, ekskursijos me
ninės dalies vadovė Kristina 
Kličiūtė padėkojo L. Stanke
vičiui už sėkmingą ekskur
sijos suorganizavimą i ir 
įteikė vertingą Canadian 
Film Board išleistą Kanados

šimtmečiui paminėti vaizdų- kadangi buvo laukta tik tėvų 
knygą- albumą "Canada, a 
year of the Land". Kartu 
jam buvo įteikta ir labai įdo
miai Lino Piečaičio paruoš
ta atvirutė. Joje didelis 
AČIŪ vaizdavo gelžbetoninį 
Vilniaus vardą, ant kurio 
sulipę nusifotografavo eks
kursantai , įvažiuodami į 
Vilnių. Tas pats paveikslas 
tilpo praeituose Nepriklau
somos Lietuvos numeriuose, 
atspausdintame L, Stankevi
čiaus ekskursijos aprašyme. 
Atvirutė buvo paįvairinta 
dalyvių šaržais ir joje tilpo 
visų ekskursantų parašai.

Ekrano programoje pir
miausia ottawiškis dr. Al
girdas Jurkus parodė savo 
Lietuvoje padarytą filmą, 
būnant šešias savaites Vil
niaus universiteto kviestiniu 
prelegentu. Deja, per šviesi 
salė,ir nelabai stipraus apa- 
aparato perduota filmą ne
sudarė laukto efekto. Žymiai 
geriau sekėsi su L. Stanke - 
vičiaus ir kitų ekskursantų 
padarytomis skaidrėmis. Jos 
buvo ryškios ir gražios, tik 
dėl laiko stokos iš karto bu
vo rodoma po dvi skaidres 
ir su gana šykščiais komen
tarais.

Po ekrano programos da
lyviai buvo pavaišinti kava 
ir pyragais 
prašė

ir ekskursantų, o susirinko 
beveik pilna parapijos salė .

Prieš pobūvį ir po jo, vi
siems buvo proga pasigėrėti 
ekskursantų atsigabentomis 
iš Lietuvos , skaitlingomis 
gintaro , medžio, juostų, au
dinių ir kitokiomis dovano
mis , bei ant sienų iškabinto
mis Lietuvos vaizdų, gimi
nių ir tuo metu Vilniuje vy
kusios moksleivių Dainų ir 
Šokių šventės, nuotraukomis.

Pr. Rudinskas

(VĖLINIU DIENAI)

NF PR DAUSOM OS LIETUVOS Amžius 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖ JIMAS įvyks lapkričio 20 
d. sekmadienį Aušros Vartų 
parapijos salėje po pamaldų. 
Organizacijos kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis Įį vai. 
pamaldose.

Šventės Rengimo 
Komitetas

Einšteinas tvirtino, kad laikas nėra būtis, kad tai, ką 
mes vadiname laiku, tėra įvykių raida. Jis svarstė, su 
didele nuostaba, visatos santvarką, suvokdamas savo 
protinių galių menkystę.

Mes neturime masto belaikės būties supratimui. Mes 
ir sekundę galime apska čiuoti dešimtine trumpmena. 
" Tas, Kuris sutvėrė laiką, sutvėrė jo labai daug”, -kal
ba indi jonas., Jam juokas iš to viso lakstymo, įtaigojimų 
apie "dieną per anksti, dieną per vėlai ir tinkamą dieną". 
Jis žino geriau. Jis čia buvo ilgiau,negu visi kiti.

Laikas. Dienos, mėnesiai, metaŲ dešimtmečiai.
Pradžia, tęsinys, pabaiga. Gamtos ciklas, 

žmogaus gyvenimo ciklas, tautų ir civilizacijų ciklas.Tiek 
mes galime suvokti - visa, kas turi pradžią, turi pabai - 
gą. Gyvenimas yra dovana, ne privilegija.

Aš turėjau nelaukti tinkamos dienos ar nuotaikos 
parašyti tą ar kitą. Mūsų dienos kaip alksnių oranžiniai 
lapeliai, šluojami rudens vėjo.

Tegul šitai būna atsiminimui tų, kurie ir kurios už
migo ir nepabudo čionais. Aguona

Rengėjai atsi- 
dėl vaišių kuklumo ,

rr

REIKALINGA MOTERIS buto voly-

-Skambinti po 5 vol. vakore*63 1-4935.

Montrealio lietuvių jaunimo ekskursija 
su vadovu Liudu Stankevičium prieky
je; išeina iš Vilniaus etnografijos 
muziejaus.

PADE KA
Liga ateina nelaukiama 

nepageidaujama. Sunku būtų 
pernešti jos nemalonumus, 
jei nebūtų draugų, kurie sa
vo žodžiu ar kitokiu būdu 
nepalengvintų ir nepadėtų. 
Tok ą tad paramą aš jaučiau 
iš savo draugų kurie manęs 
nepamiršo ligos metu ir 
st.prino viltį pasveikti Esu 
už tai visiems dėkingas:

Kleb kun. J. Kubiliui, kun. 
Tėv. J. Aranauskui NP Se
selėms K. Š Rinktinės V-bos 
pirm. J. Siaučiuliui, Ramo- 
vėnų Skyr. pirm. P. Ketur- 
kai. Žvejų - Medž. Klb. Ni
da V-bai, A. Mylei ir B. 
Kasperavičiui J. Babraus- 
kui > N. Bagdžiūnienei, p. 
Bumbulienei. I. Bytautui. V .
P. Dikaičiams, P. Gabriui , 
M. M-Grinkams, M. Kaspe
ravičienei p. Kličienei, J. 
Kęsgailienei, V. Kačergiui , 
A. Kenstavičiui. A. Kalvaičiui 
J. Jukomenei, p.. Jurijonienei,
Q. . Mylienei, K. Martinėnui , 

. A. P. Rzevuckams, P, Rupšiui
J. Paškevičiui, St. Poca is- 
kams, R. Simaniūkščiui, V. 
Sušinskui, M, J. Šiaučiu- 
liams, M. A. Šalteniams, P. 
Tekutienei O. K. Vadišiams. 
A. Vazalinskams, J. Venckui, 
J. Vilkui, p, Virbickui, K. Ži- 
žiūnienei E.Zibaitei. To
rontiškiams už manęs pri - 
siminimą:Jokubaičių šeimai, 
M.Pargaliauskienei, M. J. 
Vaškevičiams,

Jūsų malonus dėmesys, 
moralinė parama bei dova
nos visada liks mano širdy
je su gilia padėka.

Ignas Petrauskas

MŪSŲ KLUBO NARIUI T 0 M U I STAIGA MIRUS, 
TĖVUS, VALDYBOS NARĮ ADOMĄ. IR JO ŽMONĄ 

MAILĄ BUINIUS BEI JU GIMINES, NUOŠIRDŽIAI 
UŽJAUČIA IR DRAUGE LIŪDI -

Hamiltono Lietuvių Žūklautoje 
ir Medžiotojų klubo “Giedraitis' 

Valdyba

• Petras Jokubka turėjo ope
raciją St. Luc ligoninėje ir 
jau sugrįžo į namus.
• Algis Morkūnas iš Califor- 
niją lankėsi pas tėvus — Ma
riją ir Stasį Morkūnus

• "TAURO”sporto klubo me
tinis vakaras spalio 22 d. la
bai gražiai praėjo. Aušros 
Vartų salėje susirinkusius 
rinkusius svečius( daugumai 
jaunimui) vaišino puikia va
kariene grojant geram or - 
kestrui. Tą patį vakarą vy - 
ko ir senimo vakaras Šv. Ka- 
miero parapijos salėje. Čia, 
kaip ir visada buvo gera ir 
Soti vakarienė, grojo Jono 
Remeikio jau geru virtęs or
kestras , bet vakaras buvo 
gausus kaip ir visuomet Sv 
Kazimiero parapijos meti' 
nės vakarienės.

• Paulius Rutkauskas, žymus 
"Tauro" ir kt. komandų krep
šininkas , baigęs kai kuriuos 
mokslus perėjo dirbti į nekil
nojamo turto verslą. Norint 
parduoti ar pirkti namus ar
ba žemės sklypus, kreipki
tės pagal jo skelbimą 8 psL,
• Vinco Lukausko tėvelis mi
rė Lietuvoje, kurį buvo ap
lankęs praeitų metų vasarą — Ostinius kursus. Ji priklausė ateitinin- 
Kretingoje. tarns ir studentų, valdybai.

Vida Kudžnaitė šiais metais baigė 
McGill universitetą įsigydama .mokslo 
laipsnį biologijoj — B. Science. Ji yra 
gavusi universiteto stipendiją už aukš
tus pažymius moksle. Vida yra baigusi 
Lietuvių Šeštadieninę mokyklų ir litua-

oni^ 5
680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O.
PORTRETAI- VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS
T EL. 5 25- 8971.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 8. BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

kelnėms
Highland Auto Body pristatant

Tel. 3 66-7281

ir atsiimant

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

Qi/U>S.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ iSORES(Body) TAISYMO 
DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

611 Lofleur Ave., LaSalle.

Šovininiai V. Susinsiąs & Son fe/. 389 - 057 7.

M PHILIPPE IZZI 
Prop. 

SKAMBINKIT -

364-1470

1977. XI.3

I I
7 psi.

e
IR

GUY RICHARD 
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

coin/ corner 5e ava CENTRALE
495-90e AVĖ

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

7 6 6-2667.

Viskas moderniems
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec iSnuoma- 

vanden s tie-

14C-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,



NL REIKALAI
RUDENS VAKARAS kurie visuomet atkreipė dė- 

Atė.us rudeniui, pailgėjus mes< 1 laikraščio renginius, 
vakarams, ruošiama daugy- Todėl,už neperaukštą kai
tė įvairu rengimų. Kas ną,pasigardžiuos; me ir gera 
šeštad.enio vakara ir net «<■ mininkių paruošta vaka- 
sekmad. c n-a'S montrealie- riene, prie geros muzikos ir 
Čiai renkasi į vienos ar ki- smagiai pasišoksime.
tos parapijos sales.

Šį .rudenį r NL lajkraš- Laikraščio B-vės Valdyba 
č o B-vės Valdyba nutarė nuoširdžia; kviečia • visus 
surengti tokį vakarą šešta- ontrealio :r apylinkės lie- 
d enį, lapkričio 19 d. tuvius su savo pažįstamais

Šis vakaras nevargins su atvykti į šį renginį ir ja
pe r krauta programa, bet J me nuoširdžioj, draugiškoj
bus visų draugiškos nuotai- nuotaikoj praleisti vakarą^ 
kos pabendravimo vakaras. Tenka priminti, kad at- 
Nepas aptis, kad rengdami siradus geradariams - Ouai 
Spaudos Balių, gegužines — Nor«teliūnienei ir Vincui T,u- 
rengėjat stengias? padaryt? kauskui- bus ir jų suorgani- 
kuo da ug austa pelno laik- zu°ta loterija. Jau nemažai 
raščio leidimo iš laidoms fantų yra surinkta ir tebe- 
padengti. Bet šis vakaras renkama. Galima pranešti 
sk rtas yg ir ats teisimai fel: 376-3/81; 524-3441 arba 
visiems montrealiečiams , i Redakciją 366-6220. NL.

.wdknsVAKAKAS
Eft Wft lapkr!č|0 19 ŠEŠTADIENJ,JP&I W—ft Wf* ft AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

PROGRAMOJE: TRUMPAS VAKARO ATIDAROMASIS ŽODIS IR STUDENTES AIDOS NORKELIŪNAITES

PIANU IŠPILDOMI MUZIKINIAI KŪRINIAI.

• Vyks vaišės su karšta vakariene, geru orkestru 
ir su šokiais.

• Pradžia 7 vai. vakaro.

e įėjimas $6, jaunimui —S3.

”NL” Spaudos Bendrovės Valdyba

Danieliaus Mališkos nuotraukoje iš kairės Violeta Rakauskaitė“ Land, Rasa 
LukoševiSiutė ir Zigmas Lapinas — koncertu uždarant.

vykę ir šešta denio pavakarį.
Vienas parengimas buvo 

jaunimo iniciatyva ir pas
tangomis, kitas- sinjorų. Ir 
publikos buvo taip pat abiejų 
amžiaus grupių. Tad.4 jeigu 
kas įdomaus suruošiame - 
verta atsilankyti, nesvarbu 
kokio amžiaus organizatoriai 
ar rengėjai.

Auksinio Amžiaus Klu - 
bo pirm. Jonas Adomaitis ir

visa V-ba į įdėjo nemažai 
darbo, išjudndama narius 
tokiam projektui. Buvo daug 
Įdomių ir vertingų rankdar
bių, turėjo progos pasirodyti 
ir vyrai. Juos,, buvo galima 
nupirkti ir laimėti. Taip pat 
buvo paruošti kelių patiekalų 
pietūs su įvairiausiais ska - 
numynais ir kava. Išvadoje- 
galims pasakyti- dirbkite- 
visuomeaė padės. prp.

VEIKITE, MES PAREMSIME

Vienas po kito buvę du di
deli parengimai parodė, kad 
Montrealio lietuviai gali 
pripildyti Aušros Vartų pa - 
našaus didumo salę, kai ne
žiūrint vienokių ar kitokių 
susigrapavimų- susirenka į 
vieną vietą. Pirmasis -tai 
Jaunimo S-gos Montrealio 
Sk.Jk. Lukoševičiūtės Ir kt . 
organizuojamas Violetos 
Rakauskaitės koncertas. į jį 
prisirinko pilna šalė.

Taip pat pilna žmonių pri
sirinko į praeitą sekmadienį 
Auksinio Amžiaus ruoštą 
parodą-mzgę, daug buvo at-

FLORIDOJE KAMBARYS:
I snuomuoj amas St. Petersburg 
Beach nerūkančiai moteriai la
bai gražus kambarys prie juros 
su teise naudotis virtuve ir ki
tais patogumais. Arti apsipir - 
kimo krautuvių centro.

Teirautis tek 1 (813)367-4485

IRE SORT MOTEL
( Jonas Grlgel I <)

717 South Ocean Boulevard 
Pompano Beach, Florida 33062 
f Telephone (305) 943 - 302Q

GUARDIAN TRUST Co.

ATSTOVAS:

Paulius Rutkauskas
— Lietuvis nekilnojamo turto pardavėjas — 

Montrealio vakarinėje miesto dalyje ir 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 t Bušk. 636*0861
Rest 634 * 9666

REIKALINGA
DRAUDIMO AGENTŪRAI DARBININKAS(e) - 
SĄLYGOS:

Norėti draudimo srityje dirbti ir siekti karjeros,,— susipažinti 
ir gilintis i draudimo procedūra. Darbe imtis savos iniciaty - 
vos ir atsakomybes. Mokėti žodžiu ir rastu bent 2 kalbas is 3 
- ju: lietuviu, prancūzu, anglu. A m z i u s — ne vyresnis(e) 
kaip 40 metu. Atlyginimas pagal sugebejima ir dirbama darbo 
( $8- 12,000.00 i metus).

KREIPTIS: ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
P. Adamoni s 
Tel. 722-3545.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A8ge Toront°' °nt * Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALAIUDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais ] 0 _ 3 = term, indėlius 1 metų 8 % %

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

9%
7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas
Ketvirtadieniais 10-8 =
c .. . • m o = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =

— asmenines

6%

9’/2%
Šeštadieniais 9-1 — nekiln. turto 9’/į %
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 — investacines

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

10%

MONTREAL WEST
Dr. J Mališka 

Dantų gydytojas 
— e —

1440 rne Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

DR. V. G1R1UNIENL
Dantų gydytoja

5330 L A Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-

Tel. 932 - 6662, namų 73? - 968 1.

LEONAS GVRECKAS 
Sale* Manager 

(Lietuvi * atstovas)

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
pasinaudokite i , .

LEFEBVRE & ROBERT

GM PASIKALBĖKITE SU
■Manageriu

LEO GUREKAS

GM I

/mv montrea! west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At »he erxj o< SMrbrook* Street West)

Or.A.S. Popieraitis
B.A.'. M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C-, E.R.C.S.(c> 

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

PHARMACIENS . PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Sar.iedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livrcison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Gšganaitis, 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 33 2E3
Tel. (514) 871-1430

WALTER TRUMPA B. Sc.

LES IMMEUBLES

mainville - p o i r i e r j
REALTIES

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

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

D. N. B ALT R U KO N I S
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res. J37-0844.

Foto -M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

8 psi.
I

ADVOKATAS

J.P. MILLER.b.A-, B.C.U
168 Notre Dam. Street E. .Suite 205. 

Tel: 866-2063, 866-2064

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIQNAS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

e Uieikite ir įsitikinsite, kod įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRALE :r 4c AVENUE 363-3887
 Į 7843 C«HTRAL« 388-1382 (DECORATION! j

IHNNteSSi; ___ JJ 11.
Montrealio Lietuviu Kredito Unija

ĮJ

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 %
Terrain, i n d. 1 metams 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 8,75%
Tetvuin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybėsapdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

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

Nemok, gyvybės ąpdr. 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 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. Iki spalio 15 d. it’ per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo l iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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