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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMAS

LEVESQUE PARYŽIUJE
Quebec’o premjeras,stip

rindamas ryšius sų Prancū
zija, praleido 4 d. Pary
žiuje. Jis buvo Iškilmingai 
sutiktas, Išskirtinai pagerb
tas įelkiant jam Legion d’ 
Honneur medalį. Aplankęs Ir 
de Gaulle kapą, uždėjo vaini
ką.

Netikėtai gavęs medalį, 
nesijautė jaukiai, kaip rodė 
televizija Ir savo trumpame 

. žodyje pabrėžė,kad šis me
dalis priklauso ne jam,bet 
visiems kvebeklečlams.

Klek ši jo kelionė Ir pa
čios Prancūzijos atslnešl- 
mas prisidės prie Investuo
tojų pagausėjimo mūsų pro
vincijoje-parodys ateitis.O 
ar toksai vizitas sustiprins 
separatizmo idėją- nesunku 
nuspėti, nors Prancūzijos 
vyriausybė ta proga pabrė
žė, kad į Kanados vidaus 
reikalus nes įkiš.

JOE CLARK LAIMI
PASITIKĖJIMĄ

P regresyviųjų Konserva
torių balsavime per jų su
važiavimą Quebec’e buvo 
Išreikštas pasitikėjimas jų 
lyderiui Joe Clark 959-72 
balsais. Jį palaikė ne tik fe - 
deralistai, bet Ir Quebec’o 
grupė.

Entuziastingai Ir gausiai 
2.000 miniai Clark patvir
tino, kad Konservatorių vy
riausybė Quebec’ul skirtų 
vietą tarp status quo Ir se
paratizmo. Jis siūlė "jung
tis su kvebeklečlals naujai 
Kanados partnerystei, duo
dant visoms provincijoms 
reikalingus pakeitimus, ku
rių atsisako duoti Trudeau, 
partija. ’’

MIRĖ KURELEK
Kanadietis dailininkas , 

William Kure lek, Išvys - 
tęs savotišką primityvų sti
lių,vaizduojant Kanados pre
rijų gyvenimą, mirė nuo vė
žio ligos,sulaukęs 50 m.

Dailininkas buvo laimėjęs 
22 įvairius Kanados tarptau
tinius žymenis, įskaitant 2 
Iš New York Times už ge
riausiai Iliustruotas knygas .

JUODOSIOS PANTEROS - 
FLQ BIČIULIAI
Paaiškėjo, jog Juodųjų 

Panterų grupė, paieškoma 
Amerikos saugumo,slapstė
si f ar moję, kuri vadinos lLe 
Petit Quebec Libre tarp 1971 
- 72 St.Anne de la Rochelle 
Ir ten palaikė ryšį su FLQ 
teroristais.

Specialus RCMP vienetas 
sudegino didelę daržinę, ku
rioje vyko tų dviejų grupių 
sus trinkimai. Po to jų ryšys 
atvėso, nes JPanteroms at
rodė s Ituaclja perdaug pavo
jinga.

Kai policija vėliau padarė 
farmoje kratą, tarp kitų ap
klausinėjamųjų buvo Ir Yves 
Langlois, vėliau dalyvavęs 
britų diplomato James Cross 

pagrobime, šioje farmoje 
lankydavos l Ir tuo metu bu - 
vusl Bourassa sekretorė, 
kurią policijos pasiūlymu, jis 
atle Ido.

Savo laiku du FLQ tero - 
ristai slapstydamiesi nuo 
policijos . buvo New Yorke 
priglausti Juodųjų Panterų . 
Už metų, ats lyginant už"pa- 
taraavlmą"Juodos los Pante
ros atsidūrė Quebec’o far - 
moję, kurt pasidarė Ir įvai
rių kitų teroristinių grupių 
lizdas, iš kur buvo palaiko
mi ryšiai su viso pasaulio 
teroristais, įskaitant net Al
žyro.

Specialaus RCMP dalinio 
tikslas buvo sutrukdytltero- 
rlzmo plėtimąsi.

Polltlnląm žaldlmulKana- 
doje įsibėgėjus, RCMP spe
cialus dalinys yra kaltina- 
mas už tokio velksmo"nele - 
galumą’įbel įtariamas Opo
zicijos Ir vieno laikraščio 
slapto klausymosi telefone į- 
talsymu bei kitais veiksmais.

Tuo metu jiems tikriau
siai nebuvo laiko nei kitos 
Išeities, bet- veikti skubiai, 
be oficialaus tamleldlmo ant 
popieriaus. Nėra jie to
kie neišprusę,kad galėtų tai 
lengvapėdiškai daryti. Gy
ventojai už teroristų su
tramdymą yra dėkingi, ne - 
žiūrint kaip politikieriai šį 
Incidentą bando Išpūsti.

SOVIETAI ŠVENČIA 60 
METU SUKAKTI

Š. m. lapkričio 7 d. Mask - 
voje vyko milžiniškas para - 
das,kurls kaip Ir kas met, per 
bolševikų revoliucijos su
kaktį, pas įžymi gausiais karo 
pabūklais. Šįmet, kaž In kodėl 
buvo atsisakyta paraduoti su 
erdvių raketomis, o paslten - 
kinta 300 milžiniškų tankų 
eisena. Matyt, nenori prisi
minti, kad erdvėse amerlko - 
nų pralenkti nepasisekė...

MILIJONIERIAI 
NEPOPULIARŪS

Naujoji Zelandija atsisa
kė leisti nuolatinai apsigy
venti Belgijos milijonieriui, 
nors jis jau yra investavęs 
60. 000 dol. į medžio pra
monę ir pasistatęs savo na
mus. Jam duodama tik vie - 
nų metų lankytojo viza, nes, 
milijonieriai nepopuliarūsjr 
kraštui jo nereikia.. .

Keistu sutapimu ne popu - 
įtarūs pasidarė ir turtuoliai 
kituose, gerai susitvarkiu
siuose Europos kraštuose. 
Neseniai buvo pagrobti V.; 
Vokietijos Industrininkai, 
Danijos multimilijonierius 
pagrobtas paskutinėmis die
nomis. Didlelę pinigų sumą 
reikalavo ir Septynių Gyva
čių vardu pasivadinusi gro
bikų gauja iš Marion, .Kre
dito Unijos Sherbrooke tvar
kytojo. Išlaikiusi jį 82 die - 
nas tamsoje , mažoje patai - 
poje prirakintą už kaklo, 
liemens ir kojų- galų gale 
paleido už 50. 000 dol.

K.L. Bendruomenė šįmet 
šventė 25 metų įsįsteigimo 
sukaktį. Ta proga įvyko KLB 
X-los Tarybos suvažiavimas 
š. m.spalio 29-30 d. d. To
ronte ir Miss Išsaugoję New 
Port Towers viešbutyje.Da
lyvavo Iš r įnirti pavasarį Sei
melio atstovai, svečiai iš 
JAV ir KLJS-gos atstovai.

Į naują Krašto V-bą 3 me
tams lšrlnktl:J. R. Simanavi
čius-pirm. , L.Skrlpkutė-vl- 
cep. ,T.Stanulls-sekr., P . 
Šturmas- Ižd., V.StanevI -
členė-ŠvIet.kom.plriK,, M. 
Cha Inauskas -Kult. kom. 
pirm., V. Sakas-Šalpos fondo 
pirm., J.Kuraltė- vlsuom. 
reikalams, P.Kuras- KLJS 
atstovas, L. Bazlllauskas- 
sporto reikalams.

Į Revizijos k-ją Išrinkti: 
J. Krištolaitis, J. Mikšys, J. 
Plelnys. Garbės Telsman- 
R. Išganą lt is, T. Adomaitis, 
dr.V.Pavllanls, A.Gražys.

Kaip matome valdomieji 
organai Išrinkti Iš įvairių 
lietuvių kolonijų: Toronto , 
Londono, Hamiltono, Wind
sor o, Montreal to Ir Irt. -

Į KLB vald.organus įeina 
daug jaunų akademikų. Tur- 
but, nė vieno pensInlnko. VI-
si jauni,energingi.

KLB Suvažiavimą sveiki
no: PLB pirm. Inž.Br.Nal- 
nys, ALTos pirm. dr.K. Bo
belis ir sekr.kun.A.Stašys , 
VLIKo vlcep. J. Valaitis Ir 
Irt.

Spalio 30 d. LNamuose , 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
įvyko Iškilmingas pobūvis - 
vakarienė, dalyvaujant Sei
melio atstovams, svečiams 
Ir visuomenei. Dalyvių ga
lėjo būti arti 200.

Iškilmes pradėjo naujasis 
pirm. J. R.Simanavičius, Iš

KLB KRAŠTO VALDYBOS SUVAŽIAVIMAS ĮVYKĘS TORONTE, ESANT KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKU STEPONUI KĘSGAILAI. Nuotrauka Ig. Gaballo.

ryškindamas šio pobūvio 
prasmę.

Sveikino Lietuvos gen.kon 
sulas dr. J. Žmuldzlnas,PLB 
pirm. B. Nainys, VLIKo vlcep 
J. Valaitis, JAV LB vardu 
Inž.R.Kudūkls, L N pirm. J. 
Strazdas, Dainos dr-jos 
vardu O. Jokūbynlenė ir Irt.

Minint 25 m.sukaktį,PLB 
Garbės Teismo plrm.Anta - 
nas Rinkimas skaitė kūrimo
si Istoriją Ir apie veiklą Iki 
šių dienų. Tylos minute bu
vo pagerbtas neseniai miręs 
Steponas Kęsgailą, buvęs Bobelis iš Chicagos, Valaitis iš New Yorko ir
KLB pirmininku. Ručinskas iš Montrealio. Nuotrauka J. Aušroto.

Buvo Iššaukti ir pagerbti
pokylyje dalyvavus lej l p-ka I:
dr. J, Lukaševlčlus, B.Sa - Kųdukls Iš Clevelando, Ohio. po visų kalbų tęsėsi val
halas, dr. S. Čepas, Inž.E . /Jls užima labai aukštąpost šės, gera vakarienė su vyno 
Čupllnskas, J. R. Sl’manavl- Cleveland’o miesto savi- ir šampano stikliuku.
člus. Paminėtas Ir pirmasis valdybėje, vadovauja keliems
KLB pirm. J.Matulionis,ku-šlrntams įvairių pareigūnų/. Sukaktuvių iškilmės buvo 
ris dabar serga. Jį atstovavo užbaigtos žymiųjų šmuiki-
jo žmona dr. Matulionienė Jis Išryškino, kad studijos ninku Danutės Pomerancai - 
bei duktė dr.Čupllnsklenė. rodo, jog lietuviai astmllla- tės- Maz cirke vičienės ir jos

Prelegentas A. Rinkūnas cIjal yra labai atsparūs; jie vyro J.Mazurkevičiaus kon- 
pastebėjo,kad dabar organl- apsišarvavę kietu kevalu Ir certu. Juodu pagrojo solo ir 
zaclja stovi ant tvirtų kojų ^grelt tštautėja. Nors Ir duetu klasikinius kūrinius.
ir neša visą sunkųjį Ir rel- Pamiršta ar gerai nelš-

r alingą lietuvybės Išlaikymo moksta tėvų kalbos, bet dl Publika juos sutiko d: de- 
ir stiprinimo darbą. Pažy- de?lls procentas tebesijaučią i£mįS katutėmis ii' "bisaie". 
mėjo.kad dabar visos Kana- lietuviais. Juo dvi e m akom ponavo muz.
dos valdžios/savivaldybės ,
provlnclnės ir federalinė /
lietuvius remia Ir morali- tėvyne Lietuva, bro- 
nlal Ir finansiniai. Mūsų Hals,sesėmis reikia laikyti 
kultūriniams pasirodymams, lūs privačiai, neužmlrš- 
renglnlams skiria piniginę tl jų» padėti jiems.
paramą, o nuo šių metų net rusu okupantu turime 
lietuviškų mokyklų mokyto- būti kieti, neatlaidus, relka- 
jams moka neblogas algas . lautl kas mums priklauso- 
Tai rodo, kad KLB-nė yra laisvės! Lietuva buvo neprl- 
gerame kelyje. Lietuvių vi- klausoma valstybė Ir bus . 
suomenė Ir LB gerai sutaria Lietuviai kitoms valstybėms 
Ir dirba vieningai kultūrinį ar tautoms nevergaus. Būkl- 
lletuvybės darbą. kieti, neatlaidūs. Draugų

Labai įdomią Ir turiningą turime Ir JAV, Kanadoje Ir 
akademinę kalbą pasakė JAV kitur. "Esame tauta, kuri 
LB-ėsTarybos plrm.lnž.R. nenori vergauti Ir numirti" .

TRYS LIETUVIŠKOSIOS VEIKLOS VAIRUOTOJAI 
susitikę KLB- nes suvažiavime Toronte. iŠ dešinės:

J. Govėdas. Solistai buvo ap~
dovanoti gėlėmis.

KLB p-kas J.R.-Simana
vičius padėkojo solistams ir 
visiems to vakaro dalyviams, 
ypač žymiems svečiams iš 
JAV. Taip buvo užverktas 
25 metų KLB istorinis lapas, 
su pasitikėjimu, kad 50-tis 
bus jau švenčiamas Vilniuje.

J. Krk .

Užsisakyk NL laikraštį už 
pusp kainos metams I

1
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Didvyrių pėdomis

PANORAMA

Daug didelių, mažų, ir 
įvairių tautų bei tautelių gy
vena šioje, gyvybe pulsuo
jančioje, mūsų plane toje .Vie
nos iš jų didelės, garsios 
apimančios didžiulius žemės 
plotus, turinčios garbingą 
praeitį, daug žemės turtų, 
techhikos bei mokslo atsie- 
kimu. Pasižymi jos sociali
nių žmonų gerbūv'u, bei 
joms vadovaujančių asmenų 
populiarumu

Dar daugiau yra mažesnių 
arba ir visai nedidelių tautų 
bei tautelių, taipogi gražiai 
besireiškiančių bendrame 
šios planetos gyvenime. Jos 
taipogi daugiau ar mažiau 
visiems žinomos, savo pas - 
kirtį puikiai atliekančios, sa
vuoju, dažnai tik joms priei
namų sumanumu, steb n da
mos kartais net pačius di
džiuosius.

Yra taip pat ir mirusių 
tautų. Jų varda) jau sunkiai 
beįžiūrimi laiko dulkėmis 
apneštuose Istorijos lapuoše , 
Tai tautos , kurios perma - 
žai savyje turėjo ryžto bei 
atsparumo ilgų neramių 
šimtmečių eigoje.

O kaip pagaliau su mūsų 
tauta? Kas tai per šalis ir 
žmonės tie lietuviai ? Kokia 
jų padėtis ir paskirtas šiose 
nesibaigiančiose amžių 
grumtynėse ?

Kadangi tikrąją jų kilmę ? 
kaip ir viską bendrai, gero - 
kai jau slepia perdaug nuto
lusi žilioji praeitis,tai nors 
pakalbėkime tiek, kiek pri - 
siminimai mums leidžia.

Rūpestingiau pažvelgę, 
mes matome, kad tai nėra 
vient tik žemės artojėlių, 
šieno grėbėjėlių ar audėjė
lių tauta. Tai— dvasios ga
liūnų tautai

Ilgų amžių bėgyje dauge - 
lis neteisiųjų visokiomis 
priemonėmis-vieni iš pavy
do, kiti gruobuoniškų jausmų 
vedami- nepaliaujamai ir be 
atodairos bandė ją nuslopin
ti , nuo žemės paviršiaus iš
trinti. Teriojo mindė jos kū- 
nąr žalojo žudė sielą z jos 
kra uj ą ge r da mi, ne Įtartą
rengėsi jos galutinam palai
dojimui...

Bet štai: didžiaus.1 am jų 
visų nustebimui, ji tapo ne- 
numarinama, nenuslopinama 
nesunaikinama. Iš jai rengia
mų pakasynų ji ir vėl gaiva
liškai pakildavo gyvybės 
ryžto kupina ir vėlei naujo 
gyvenimo vaivorykštėmis 
suspindėdama.

Vargai, bėdos, nelaimės , 
primityvus sveikas gyveni
mas mus daug ko išmokė , 
užgrūdino. Visus savo skau
džius pergyvenimus, patyri
mus lietuvis sugebėjo pa
versti dainomis, pas ako .mis, 
legendomis, Tapome gaji, 
energinga, sumani, kūrybin
ga mintyto jų, gerų darbinin
kų, poetų, rašytojų, daininin
kų tauta.
1 psl.

Savo sielvartą ir ilgesį 
lietuvis išdrožė Ir išrašė 
me dž i o koplytė lė s e, pa va di - 
no juos Rūp.ntojėl'aiS ir jais 
padabino savo sodybas, pa
puošė laukus bei pakeles . 
Drobių raštuose lietuvės iš
audė pačias gražiąsias, 
jautriąsias savo svajas.

Didysis mūsų tautos dai
nius ir pranašas Maironis 
anuomet šaukė savo šalies 
artojėliams: " ' Pagimdys 
vargai galiūnus, ugnimi už- ' 
degs krūtinę".

Rašytojas klasikas Vincas ( 
Krėvė,, kalbėdamas apie Dai
navos šalies praeitį ir Mer
kinės pilį,pasakė:" Milžinai 
ne žmonės statė ją. " Argi 
reikia dar geresnio i r tiks
lesnio mūsų tautos charak
terio apibudinimo?

Tai nemari tauta. Ji ir 
šiandien, tebenešdama s m - 
kią vergijos naštą, yra gyva 
kūrybinga, savo teisėto nu
sistatymo būti savarankiška 
'ir lalšva griežtai tebesilai
kanti! Ji pavergėjams ne- 
nusilėhlda, prieš juos‘nesu 
klumpa. Net ir tamsiausia-
me savo eg istencijoslaiko- 
tarpyje, tikros laisvės ir ap
sisprendimo skaisčiai švie
čiantį žibintą ji tebeneša 
aukštai iškėlusi.

Sekdami savo tautos bu - 
vusių ir esamų didvyrių pė
domis mes, kad ir toli gy - 
vendam i nuo jos, galime 
drąsiai su didžiu pasididžia
vimu nuolatos kartoti, kad 
tokia milžinų tauta negali 
žūti į Garbingai ją apgynė 
mūsų senoliai, jų pėdomis 
sekė savanoriai, miško bro
liai partizanai, apgms ją ir 
ateinančios kartos.

Lietuvis pakankamai už
grūdintas, niekam nepasiduo
dantis, nenus įlenkiantis, gi - 
liai žmoniškas ir tuo pačiu 
nenugalimas .

A. Lukošius

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

ĮSPŪDŽIAI ISCHICAGOS
Gyvenant Chįcagoje, tenka 

džiaugtis darnia lietuvių

Iš visų Išeivijoj leidžiamų 
laikraščių tuo teužsiima.

Tačiau,kaipo ilgesnio ne-
velkla. Kol čia gyveni- neat
rodo, kad JAV lietuviai 
yra labai sudemoralizuoti , 
nors Ir girdime apie ten e- 
sančlus nes ūgy ve n l mus .T le - 
sa, perskaičius Naujienas , 
apimdavo liūdesys, kai JAV 
Liet. ,B-ės veikėjai, fronti
ninkai ir š taip re tkšmlngos 
lietuvių veikloje Institucijos 
puolamos, stengiamasi jas 
kompromituoti, Lietuvos o - 
kupanto bendradarbiais,ko - 
laborantais, Alto griovėjais 
Ir pan. vadinant. Tačlau-vls 
nebuvo taip balsu, nes neti
kėjau, kad tie Naujienų puo
limai daro didesnės įtakos 
žmonėms, nes tik jos vienos

buvimo Chįcagoje, ten nuvy
kau - vaizdas pasirodė ki
toks’. Kai prieš 5 ar daugiau 
m ten buvau Ir patyriau , jog 
nes e n lai buvo Ištepi lotos JA V 
Liet. Bendruomenės veikėjų 
ir joą rėmėjų durys plautuvu 
Ir kūju. Maniau, gal tai vieno 
kito fanatiko, ligonio ar gal 
kokio komunistų agento su
kurstytų žmonių darbas, ku
ris pasėkų, bent sąmoninguo
se lietuviuose,nepaliks. Ta
čiau šį kartą, patyriau, kaip 
labai ten lietuvių niekini
mas, padorių lietuvių komu
nistais ar jų simpatlkals 
krikštijimas Ir JAV LB-> -ės 
ardymas yra įsigalėjęs!

AŠTUNTAS LAIŠKAS IŠ 
AMERIKOS
1. Laupinaltls jau Išleido 

savo knygą. Kaip šioje vle - 
toje viename laiške jau buvo 
minėta, Brazilijoje gyvenąs 
žurnalistas Meldutls Laupi
naltls ruošėsi Išleisti savo, 
jau ankščiau Išleistos kny
gutės, antrą papildytą laidą. 
Ji šiomis dienomis Ir pasi
rodė. Knygutė portugalų kal
ba pavadinta Que preferes 
tu:Llberdade ou Escravldao? 
/ Ką pasirenki - laisvę ar 
vergiją^ Viršelis papuoštas 
Brazilijos vėliava, Lietuvos 
Vytimi ir Šaulių ženklu. 
Knygutė 28 psl. Ir Išleista 
15, OOO tiražu. Įdėtas ir rė
mėjų ar sponsorlų sąrašas , 
kurių deja, nedaug teatsira
do. Knygutėje aprašinėjama, 
kokių žiaurumų Ir nusikalti
mų komunistai yra pridarę 
Lietuvoje pirmos Ir antros 
bolševikų okupacijos metu. 
Ypatingai sustojama ties 
Rainių miškelio kankiniais 
/yra Ir keletas nuotraukų/ . 
Įdėtas visos Sov. Sąjungos 
vergų darbo stovyklų tink - 
las. Kaip pranešama,knygu
tė Brazilijoje susilaukė ne
paprasto dėmesio. Rugsėjo 
8 d., minint Lietuvos Tautos 
šventę, automobiliai, įs įdėję 
knygutę į langus, važinėjo po 
miestus. Iki šiol apie šią 
knygutę labai palankiai rašė 
Ir komentavo net 53 Brazi
lijos laikraščiai.

2. Apie "Tėviškės" drau
giją: daugelis ekskursantų , 
vykusį lankyti okupuotą 
Lietuvą,buvo Vilniuje priim
ti ir "Tėviškės" draugijoje , 
kuriai šiuo metu pirminin
kauja atsargos generolas 
Pranas Petronis. Ta "Tė
viškės" ' draugija nėra ko^i 
kta nors atskira įstaiga, bet 
tik Maskvos "Rodinos” fllla- 
lė/ tik su lietuvišku pavadi -
n imu/. Tokias f II tales turi 
Ir Ryga bei Talinas, ir jų vi
sų tikslas yra dumti miglas 
Išeiviams ekskursantams , 
ypatingai jaunimui: "Žiūrė
kite,kaip čia gražu toje mū
sų tėvynėje, kaip laisvai mes 
č la gyve name, kok lų kultūr l- 
nlų vertybių esame sukūrę " 
/niekuomet nepaminint, kad 
esame okupuoti Ir turime 
sakyti Ir daryti tik taip,kaip 
Maskva įsako/. Jau ne kartą 
teko matyti tą generolą Pet- 
ronį apsikabinėjusį krūtinę 
sovietiniais medaliais /kar
tu su kitu tokiu pat generolu 
"Iš Maskvos malonės" Vlt - 
kausku/, tai dalyvaujant pa-- 
raduose, tat kokiose šven-S 
tėse, o dabar priimant eks
kursantus Iš užjūrių.

Kas tas Petronis? Gimęs 
1910 m. Kupiškio valsčiuje , 
jis baigė Panevėžio mokytojų 
seminariją, porą metų stu
dijavo Kauno universitete,o 
nuo 1930 m. lankė Kauno Ka
ro mokyklą. Vėliau tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje.Tai
gi, buvo nepr įklausomos
Lietuvos kariuomenės kari
ninkas, kaip Ir daugelis kitų. 
Tačiau, 1940 m.birželio m. 
Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, savo patriotines 
pažiūras pakeitė Ir nuėjo 
tarnauti okupantui, padary
damas karjerą. Vokiečiams , 
1941 m. pradėjus karą su 
Sov. Sąjunga, jis su savo da
liniais atsidūrė toli Sov.Są
jungos gilumoje, kur baigė 
įvairius karinius kursus Ir 
mokyklas, o nuo 1942 m.bu
vo perkeltas į naujai suor
ganizuotą Raudonosios Ar
mijos 16 "lietuvišką diviziją" 
artilerijos vadu Ir dalyvavo 
tos divizijos kautynėse. Po 
karo, vėl buvo įvairių sovie
tinių kursų ir akademijų 
dėstytoju / jau nebe "lietu
viškų"/. 1958 m. pakeltas į 
generolo majoro laipsnį, o 
nuo 1961 m. buvo okupuotos 
Lietuvos kariniu komisaru 
Ir ėjo kitokias karines gy
ventojų "auklėjimo" parei
gas. Dabar jau pensininkas , 
tik ekskursantų akims dumti 
"Tėviškės" dr-jos pirminin
kas. Parašė rusiškal/įsįdo
mėkite’./ savo atsiminimus 
Iš tarnavimo laikų "lietuviš
koje divizijoje".

3. Amerikiečiai gyvena 
fantazijos pasaulyje. Kadai
se arabai buvo žinomi,kaip 
geriausi pasakoriai, sukūrę 
savo garsiąsias 1OO1 Naktis 
pasakas, apie skraidančius 
kilimus, Iš bonkos Išslver - 
žuslas dvasias Ir kt. Dabar, 
katkur Ir amerikiečiai pra
deda pamėgdžioti arabus .
Štai, neseniai įvyko Naujo-
s los Anglijos Civilinės Ap
saugos direktorių suvažiavi
mas,kurio metu New Hamp
shire valstijos direktorius 
pareiškė, kad šiuo metu jau 
atsisakoma minties,kad gy
ventojai atominio puolimo 
metu būtų patalpinti į slėp
tuves, nes jų nepakaksią. 
Todėl dabar esą Išdlrblnėja- 
ml planai, kad Naujosios 
Anglijos gyventojai atominio 
puolimo atveju, ypač iš tlrš- 
č lauš la l apgy ve nd Intų Mas - 
sachussetts, Connecticut ir 
Rhode Island valstijų bū
tų masiniai evakuoti į šiau
rę- į Vermontą, New Hamp
shire Ir Maine valstijas, kur 
jie galėtų palaukti,kol pavo
jus praeis. Tarsi tas taria
mas atominės atakos ruošė- 

Su ka įkurtais lietuviais 
tiesiog nebuvo gal Ima sveflcu 
protu susūcalbėtl. Tačiau,
labiausiai mane pritrenkė 
susitikimas su Iš seno pa
žįstamais dviem padoriais 
lietuviais,nors Ir neprtklau - 
sančlals jokioms organiza
cijoms, jokioj lietuviškoj 
veikloj nedalyvaujančiais . 
Vieną Iš jų sutikau viešame 
pobūvyje. Man priėjus prie 
stalo Ir bekalbant, po kurio 
laiko eina per salę vienas 
žmogus Ir mano draugas 
klausia mane, ar aš jį pa
žįstąs, tuoj pridėdamas,kad 
j Is yra pus lau komunistas. O 
tai buvo tėvas vieno žinomo 
profesoriaus, kuris Ir stu
dentaudamas buvo aktyvus 
lietuviškoje veikloje Ir da -

Meldutis Laupinaltls laiko knygos viršelKKąjūs pasirenkate—Laisvę ar 
vergiją?-}, kurį paruošė salia sėdintis garsus dali. Snr. Eduardo Bozicek — 
“Jornal de Utinga* produktorlus.( Antroje pusėje yra jo ranka įrašas, kad 
skiria NL redakcijai ir lietuviams Kanadoje).

jas būtų toks naivus,kad jau dirbtuvės, netgi perkei
tė anksto amerikiečiams ta augmenija. Taip būsią ten 
praneštų, kokią dieną Ir va- patogu gyventi,kad katkurle 
landą jis juos puls savo ra- žmonės Ir visai nenorėsią 
ketomis’. Arba, kad ta eva - sugrįžti į žemę. Betrūksta 
kuaclja būtų tokia paprasta , tik nustatyti, kokiomis dle- 
kalp rytą negriukus susodln- nomls įvyks erdvių beisbolo 
tl į mokyklų autobusus Ir ar futbolo komandų rungty - 
juos nugabenti į baltųjų mo- ‘nes... A.Beržinis
kyklas...

Arba vėl, šiais metais 
sukanka 20 metų, kai rusai 
1957 m. paleido į erdves sa
vo pirmąjį satelttą-sputnlką. 
Juos netrukus pasekė Ir a- 
mer Ikonai, Iš vystydami tokią 
į erdves skridimo techniką , 
kad netrukus Išlaipino pir
mąjį žmogų ant mėnulio . 
Dabar, kai daromi bandymai 
su nauju bemotoriu erdvė- 
lalvul "shuttle",spaudoje pa?- 
s įpylė pranašavimai, kad jau 
per sekančius 20 metų erd
vių nukariavimas bus taip 
toli pažengta, kad bus pa
leisti ne tik pavieniai sateli
tai, bet Ištisos jų grupės,kur 
dalys bus sumontuotos, pada- 
rant lyg Ir skraidančius 
miestelius, kur žpnonės ga
lėtų ramiausiai gyventi Ir 
dirbti/ jei marslečia-neuž
pultų.. ./.Ten būtų įrengtos 
įvairios laboratorijos Ir 

bar tebėra veiklus lietuvių 
kultūrinėje veikloje,spaudo
je Ir JAV Liet.Bendruome
nės centriniuose organuose < 
Taip mums bešnekant, mano 
draugas parodo Ir kitą žmo
gų, sakydamas, kad Ir tas 
yra pus tau komunistasl O jie 
visi gryni lietuviai,patriotai, 
Kitą dieną aplankau kitą sa
vo senų laikų gerą pažįsta
mą. Man su juo besikalbant, 
Ir po kurio laiko nuklydus į 
visuomeninės veiklos temas, 
palietus LB veiklą, - mano 
draugas pradėjo kaltinti JAV 
LB,kad jlbendradarblaujan- 
tl su Lietuvos okupantu,kad 
ji savo veikla tarnaujanti 
komunistams Ir pan. Man 
bebandant paprleštarautl-jls 
par’, lėmė aplanką su Naujienų
Iškarpomis Ir pradėjo Iš jų 
skaityti savo įsltūdnlmams 
Ir tvirtinimams paremti.Ne
norėdamas susipykti,ture - 
jau kalbą nukre tpt l k Ita te ma.

Grįžtant namo, man buvo 
labąl liūdna. Chįcagoje,toje 
mūsų Išeivių sostinėje,kur 
turėtų būti mūsų tvirtovė, y- 
ra nemažai lietuvių, užstkrė-
tusių kažkokia manija nie
kinti, šmeižti savo brolius 
lietuvius, griauti mūsų Išei
vių ve Ūdą, lyg tyčia pasiren
kant pačią veikliausią orga
nizaciją Ir duodančią vilčių 
kad ji išsilaikys, kai v visos 
kitos jau Išnyks.T Ik joje 
dalyvauja mūsų p r l a u - 
g a nt I karta.’ *

Spręsdamas iš sutiktų ma
no dviejų minėtų pažįstamų- 
esu įsitikinęs, kad tokios 
nuotaikos tenykščių lietuvių 
tarpe plečiasi d3ka.. .Nau - 
jlenų. Jos kažkokiais su
metimais jau eilę metų nuo
lat tą patį mala, kol, pagal

Solistė Irena Černienė dainuoja 
Lietuvių Dienos programoje —j 
Londone. ■■ ■ t 4

Goebelso Ir komunistų šū
kį, palengva tas Ir prilimpa : 
tuo,kas skelbiama-pradeda - 
ma patikėtu Pas įrodo, nebe- 
reikia nė jokių Sjjov.Sąjungos 
agentų lietuvių veikėjų nie
kinimui, jų durų kūju Ir 
plautuvu paišymui, lietuvių 
Išeivių ve Odos griovimui...

L.P.
TorontCį’Ont .
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LIETUVOS TAUTINĖS 
SĄMONĖS
BALSAS

Kai mano vaikas , 
namus savus palikęs, 
spaudoj išeivių, 
pabėgėlius niukina, • 

ką aš mastau, 
sapnuoju ir svajoju, 
man Širdi skauda, 
kad laisvė jį viliojo.

Ten atsidūręs, 
jis jaučiasi didvyris. . . 
Namuose būdamas, 
pritrūko dirbt kantrybės.

Nors aš aro j u 
dėl palaidūno vaiko, 
bet raminuos: 
vaikai kiti ji keis.

Ir aš tikra, 
kad vaikas palaidūnas 
svetur neras
nė laimės, <nė ramumo.

Tu palikai 
ir seseris, ir brolius 
ir jiems sakai:
“Svajokit ir kovokit ! **

O pats kaip triušis 
išsigandai griaustinio, 
kuris tau nugarą 
net nenusvilino.

Kazimieras Baltrukonis

NE PRIKLAUSOMA LIETUVA
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MIRTIS PASIKVIETĖ STEPONĄ KĘSGAILĄ - KENSTAVIČIŲ

Ir 
visuomenininko . 

nuliūdime paliko

Žaibo greitumu Montrea
lyje praskrido žinia: anksty
vą ketvirtadienio rytą, 1977 
m. rugsėjo mėn.29 d.po šir
dies smūgio Re ddyMe mortal 
ligoninėje -mirė Steponas 
Kęsgailą. Ne vienas bandė 
sau tvirtinti, kad gal tai tik 
gandas. Tačiau, Montreallo 
lietuvius užklupusi nelaimė 
pasirodė esanti tikra tiesa . 
Montreallo lietuviškoji vi
suomenė su Stepono Kęsgal- 
los mirtimi neteko tauraus 
lietuvio, gero draugo 
darbštaus 
Giliame 
žmoną . Joaną Kęsgalllenę - 
Steponavičiūtę, brolį Antaną 
British Columbia provinci
joje, Ir kitus artimus glml - 
nes Lietuvoje.

Steponas Kęsgailą buvo 
gimęs 1910 m.gruodžio mėn. 
8 d. Dapšlų kaime, Žldtklų . 
valsčiuje, Mažeikių apskr . 
1930 m. baigęs Mažeikių 
valst. gimnaziją, studijavo 
teisę Vytauto DIdžlojo U-te , 
Kaune. Buvo a1<tyvus studen
tų organizaciniame gyveni - 
me: 1933-34 m. - Samogltla 
korp.pirmininku, 1934-35 - 
korporacijų Prezidiumų 
sambūrio pirmininku.

Studijuodamas ir studijas 
baigęs, aktyviai relškėsltau- 
tlnėse organ izacl jose .Keletą 
metų buvo Jaunosios Lietu
vos Sąjungos Centro V-bos 
nariu Ir Kauno miesto bei 
apskrities jaunalietuvių vadu.

Nuo 1931 m. Steponas Kęs - 
gaila tarnavo Kauno miesto 
savivaldybėje, eidamas įvai
rias atsakingas pareigas, o 
1942-44 m. buvo Kauno mies
to burmistru. Artėjant fron
tui, 1944 m. pas įtraukė į Vo
kietiją, 1947 m. Išvyko į Ang
liją Ir 1948 m. Imigravo į 
Kanadą. Montrealyje gyveno 
nuo atvykimo į Kanadą Iki 
savo mirties.

išeivijoje uoliai jungėsi į 
lietuviškųjų organizacijų 
veiklą. 1949 m.Kanadoje įs
teigė Lietuvių Tautinę Są
jungą. Bes įkuriant Kanados 
Lietuvių Bendruomenei, St. 
Kęsgailą nuo pat pirmų žy- 
glų-Lalklnųjų PaorganozacP 
nlų Komitetų- buvo nuošir
dus darbininkas. Jis buvo 
Ilgametis Kanados Lietuvių 
B-ės Krašto Tarybos narys 
Ir Krašto V-bos Pirmininkas, 
išrinktas į du Pasaulio Lie - 
tuvių Seimus. Būdamas Ka
nados Lietuvių B-ės Krašto 
V-bos Pirmininku, aplan
kė Kanados Vakarų tolimą
sias apylinkes bei buvo daž
nai kviečiamas su paskaito
mis į įvairias vietoves.

Montreallo lietuvių tarpe 
S. Kęs gaila nuo pat savo at - 
vykimo dirbo įvairių bend
ruomeninių organizacijų 
priekyje. Kuriantis Aušros 
Vartų parapijai Ir jai įsikū
rus, daugelį metų matome jį 
Bažnyčios Komiteto nariu Ir 
jo pirmininku. Montreallo 
Lietuvių Kredito Unijoje Li
tas, Steponas Kęsgailą buvo 
įvairių komisijų bei v-bos 
nariu. Nuo pat savo jaunys
tės velkė Šaulių Sąjungoje, o 
Montrealyje buvo Karaliaus 
Mindaugo Šaullij Kuopos gar
bės nariu.

Steponas Kęsgailą buvo 
malonaus būdo, paslaugus Ir 
visiems nuoširdus. Tačiau, 
jis buvo stiprus savo princi
puose Ir nebijodavo pasakyti 
tiesą, neužgaudamas asmens. 
Todėl nenuostabu,kad šešta
dienį, spalio 1 d.su juo atsis
veikinti į laidotuvių koplyčią 
susirinko labai daug žfnonlų; 
jo draugų,artimųjų Ir pažįs
tamų. Prie Lietuvos trispal
ve pridengto karsto budėjo 
uniformuoti šauliai. Vello-
1977. XI. 10

da vat. kad jeigu to ar ano 
nebūtų, tai jaustųsi tuštuma.

sustojo, nutraukdama Tavo 
gyvenimo siūlą. Mes dar 
ne visai realizuojame, kad 
Tu tikrai jau nebeprabllsl į 
mus. Mes nenorime tikėti, 
kad tai, kas įvyko ketvirta- 

nės žmonos pageidavimu, at- išelvlškojo gyvenimo. Tu 
slsvelklnlmas buvo labai dažnai įvairių sukakčių pro- 
trumpas: visi dalyviai sukai- ga ne vienam Iš mūsų saky- 
bėjo rožinį, o po to visų var
du kalbėjo dr.P. Lukoševi
čius, jautriai apibūdindamas Šiandien mes pajutome dl- 
vel lon les darbus. /Ats te ve l- delį nullūdl c.ią Ir tuštumą, 
klnlmotekstas spausdinamas kai Tavo širdis, pavargusi 
atskirai/. <

Atsisveikinimas su Stepo
nu Kęsgailą buvo baigtas 
Bernardo Brazdžionio eilė - 
mis, kurias paskaitė Rasa 
Lukoševlčlūtė.

Sekmadienio vellonles pa- dlenlo rytą Reddy Memorial 
laikai buvo pervežti į Aušros 
Vartų bažnyčią, kurios sta
tymu Steponas Kęsgailą la
bai rūpinosi. Prisirinko pil
na bažnyčia žmonių pasi
melsti. Pirmadienį, 1O vai. r. 
AV klebonas T ėv. Jonas Ku
bilius S. J., atnašavo gedulin
gas Mišias Ir pasakė pa
mokslą, giliai įvertindamas 
a. a.Stepono Kęsgallos dar - 
bus parapijai Ir visiems Ka
nados lietuviams. Iš bažny
čios vellonles palaikai lėktu
vu buvo pervežti į T oronto , 
Šv. Jono Kapines. Prie duo
bės karstą atnešė šeši Ka- 
nados Lietuvių B-ės pirmi
ninkai. Paskutinį atsisveiki
nimą pasakė Aušros Vartų 
Parapijos klebonas Tėv. J . 
Kubilius, Krašto V-bos pirm. 
J.R. Simanavičius, Auksi
nio Amžiaus Rūtos Klubo v- 
bos pirm. Jonas Adomaitis , 
Ir dr.P.Lukoševičius.

ligoninės mtensyvuos prie
žiūros skyriuje yra tiesa Ir, 
kad mūsų pasikalbėjimas su 
Tavim šį vakarą bus ttl< mū
sų apie Tave esančių jungti
nis monologas.

Per visą savo žemiškąjį 
gyvenimą Tu Išlikai tikras 
Žemaitijos sūnus nuo to mo
mento, kai 1910 m.gruodžio 
8 d. Dapšlų kaime Išvydai 
pasaulį. Jaunystė gimtajame 
kaime, gimnazija Mažeikiuo
se Ir vėliau studijos Kaune 
brandino Tave Ir ruošė gy
venimui. Todėl nenuostabu, 
kai dar studentu būdamas , 
jau jungėte! į studentų orga
nizacijas, buvai jų priekyje 
Ir nesibijojai Imtis atsako
mybės .

Šis bruožas labai žymus 
Tavo gyvenime. Vyresniųjų 
pasitikėjimas Tavimi ant 
Tavo pečių užkrovė jauna
lietuvių organizavimą Ir vė
liau jų paruošimą. Kauno 
Miesto Savlvaldjdbėje ėjai į- 
vaIrias pareigas net Iki at
sakomybės už visą miestą, 
Tau būnant burmistru labai 
sunkiu Lietuvai metu.

Sunkus ats tskyr Imas 
brangiais žmonėmis palle- 

dažnal 
Tavo pasakojimuose nuves
davo į Pikelius Ir Tavo ve
dybų priesaiką priėmusią 
Ukrinų bažnytėlę. Daug kal
bėdavai apie v lėtas, kur los e 
praleidai pačias gražiąsias 
savo gyvenimo valandas, jau 
vedęs būdamas.

Išeivija Tavęs nepalaužė. 
Priešingai- dar su didesniu 
uolumu įsijungei į kovą už 
Lietuvos laisvę Ir lietuvy
bės Išlaikymą. Iš Vokietijos 
per Angliją pasiekęs Kanadą 
1948 m. Ir Montrealyje įsi
kūręs, pasiekdavai visus di
džiuos lūs Kanados Ir Ameri
kos miestus.

Ilgai posėdžlaudavom šeš- 
tadfenlij ir sekmadienių va -

su

Su dideliu liūdesiu buvo 
atsisveikinta su a.a.Steponu 
Kęsgailą* Saulei krypstant į 
vakarus, Toronto Lfetuvlii 
kapinės priglaudė nuoširdų 
Žemaitijos sūnų, gerą drau
gą Ir bičiulį, visuomet besi -
slelojantį Lietuvos Ir lietu- kait Lietuvą, labai 
vlų reikalais. Tegu, mielas 
Steponai, ant tavo karsto už
barstytos kelios Lietuvos 
žemės dulkės bent simboliš
kai priglaudžia Tave ir vi
siems primena tą kraštą,dėl 
kurio Tu taip nuoširdžiai 
dirbai. PPU

Atsisveikinant a.a. Steponą 
Kęsgailu — Petro Lukoševi
čiaus kalba pasakyta 1977 m.
spalio 1 dienę.
Susirinkome mes, mielas 

Steponai, šį vakarą paskuti
nį kartą su Tavimi praleisti 
keletą akimirksnių, pas Ida - 
llntl mintimis Ir prisiminti 
kartu praleistą didelę dalį

Ą’t •

lietuviškais la Is re įkalate. Il
giems laikams Išliks Rūtos 
Klubas su Tavo paruoštu sta- 
statutu.

Mielas Steponai, šiandien 
Tu į mus žvelgi Iš Ten Ir 
visus matai nuliūdusius. T u 
žinai, kad mums skaudu,kad 
Tavęs nebebus kartu.Tegu 
Tavo troškimai ir pastangos

&

Steponas Kęsgailą-Kenstavičlus

karais, steigiant Kanados 
Lietuvių Bendruomenę, Auš - 
ros Vartų Parapiją. Visiems 
sugebėdavai nuosaikiai Ir 
bešališkai aiškinti argumen
tus už Ir prieš.Didelė Tavo 
tolerancija kito nuomonei 
pagerbti, nesudrumstė mūsų 
santykių per Ilgą bendrą lie
tuviškos veiklos darbą, ne
žiūrint, kad Ir ne tų pačių 
būdavome įsįtikinimų.Prie
šingai, kartu dlbdaml,past - 
darėme neatskiriami drau-l 
gal*

Vadovaudamas Kanados 
Lietuvių Bendruomenei, Ieš
kojai būdų, kad nebūtų ats
tumtas nė vienas brolis, nors 
Ir tol lauš lai begyventų. Rū - 
pinais l Ir džiaugė įsi mūsų 
jaunimo organizacijomis Ir 
Šeštadieninių Mokyklų išlai
kymu, Ne vienas iš jaunes - 
nltj nešioja Mokyklos baigi
mo pažymėjimą su Tavo , 
kaip K* L. B-ės atstovo para
šu*

Neatbaidė Tavęs kelionės 
į K* L. B-ės Tarybos Ir Pa
saulio Lietuvių seimų suva
žiavimus, labai dažnai su
rištus su rizika net gyvybei 
bei materialiniais 
llals 
prie 
pos ėdž lų 
gas, kad 
eitų.

Aušros 
kertiniame 
parašas liudys Ilgiems lai
kams, kad parapijos kūrime 
Ir bažnyčios statyme Tu vi
sada aktyviai dalyvavai.

Jūsų namai nuo pat judvie
jų įsikūrimo šalia parapijos 
1954 metais, visiems kunl - 
gams, klebonams, Seselėms 
ir visiems kitiems buvo 
prieglobstis* Tu nebijojai 
pasakyti tiesą, neužgaudamas 
žmogaus*

Palikęs darbą Ir Išėjęs 
tįsėti, nenustojai rūpinęsis

nuosto-
D Irbdamas fabrike 

mašinos, planuodavai
Ir sus trinkimų e l-
jle gerlausls pra-

Vartų bažnyčios
akmenyje Tavo

Ežioms 
^kalėdoms, 
Ftikrai laiku 
Fgausjūsų 
SIUNTĄ

F Neapvilk savo gimines ir draugus užjūryje.
Būti tikram, siuntinį reikia rūpestingai suvynioti ir stipriai surišti, užrašyti aiškiai adresų 

ir būtiniausiai ant abiejų pusių. Taip pat tikrų pašto kodų su savo adresu. Pasitikrinkitepa^- 
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 surface__________ J,
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OKEANAS- AUSTRALIJĄ & 
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Last dates for Canada-bound greetings are: DEC.13 (out of town] DEC.17 (in town)

palengvlntl Išeivio dalią, 
mums duoda jėgos Ir pasiry
žimo dirbti ir toliau.

Mes savo paskutinįjį po
kalbį su Tavimi norime už
baigti poeto Bernardo Braz
džionio eilėmis:

ATEITIES PAVEIKSLAS 
/skaito Rasa Lukoševlčlūtė/

MUSŲ” gyvenimas kaip samane bitele
Vėlyvą vakarą į avilį parskris,
Jau bus daina nutilusi, jau bus gražiai pašalę —
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.

Ant šilo samanos žilos su širdimi pražilusia
Gal verks jaunystė už paklydusias maldas, ir verkiančiai 

dangus jai išrišimą duos.
Ir tujen, mylima, ir tu gal su manim per vienąnakt pražilsi, 
Ir bijūnėliai nežydės veiduos.

Pas ugnį tolimą regėsim taip save susėdusius,
Iš siluetų pastatysim sau tėvų gūžtelės žuvusius namus,
Lig paskutinio saules spindulio žydės ten aukso vynuoginis 

žiedas
Ir nuomete baltam pirmoji mūsų meilė eis pro mus.

Dvarus ir turtus atiduos karaliai
Ir karalienes — perlus, smaragdus,
Ir tavo vardas, Jėzau, mirties žaismo pastoralėj
Saldžiausioji paguoda bus ir prieglobstis nežemiškai saldus*

Vienuoliai ir vienuolės šalto mūro sienose,
Aukšti hierarchai ir žemi tarnai
T'; iVtcne.sienos vaikščiojo j mėnesieną
Ir nesurado tavo tako, Kristau, j tenai.

Mes į tenai su. aidu, einančiu per lauką,
Mes į tenai su sausu ūglio spygleliu
Taip nukeliausime nepasipuošę ir vienplaukiai
Pagruodžiu vėlinių keliu.

Pas paslapties iš Kalno prasimušusį upelį
Ten mūsų siela pasilenks, ir atsigers, ir atsigaus sunykusi, 
Ir bus žydresnė už vaivorykštės opalą
Šventųjų iškilmių šventų žolių vainikuose.

Užmiršk žmogaus prisirišimą tuščią
Ir pažadus, tau, žeme, nenumirt ir jo mylėjimą užmiršt, ir 

daugelį ir daugelį sapnų, —
Antai jau temt pradės, antai jau laivas keliasi, ir bangos 

ūžčioja,
Ir aS į uostą Viešpaties be poilsio einu.

PRIEŠ ŠIMTĄ DEŠIMTS METŲ . .
(IŠ Mokslas ir Gyvenimas)

• Orenburgo gubernijoje atrastos požeminio miesto liekanos, jų atra
dimo istorija tokia: vietiniai gyventojai turėjo pristatyti j fortų plytas. 
Neužilgo jie pradėjo vežti gerai degintas plytas, tik nenuvalytas nuo 
rijamosios medžiagos. Paaiškėjo, kad plytos iškasamos iš viduramžių griu
vėsių. Speciali komisija Syr-Darjos žemupio kairiajame krante atrado smėliu 
užneštų ištisų požeminį miestų, kuris kadaise stovėjo kitame Aralo jūros 
krante. Kada ir kas miestų statė, neaišku. Laikraštis „Severnaja počta" 
kovo 8 d. rašė, kad jau 1840 m. ir 1851 fn; spaudoje buvo paminėta apie 
seno miesto griuvėsius, bet iki šiol niekas jų. netyrinėjo.

• Matematikas akad. Viktoras Bunlakovskis j 1804—89) Išrado mašinų 
sudėtingesniems matematiniams skaičiavimams atlikti.

• Feodosijoje atidaryta dailininko I. Alvazovskio paveikslų paroda. Vi
liau ji bus pervežta į Odesų (r Peterburgu. Surinktus pinigus dailininkas 
aukoja sukilusiai prieš turkus Kretos salos liaudžiai.

• Siaurės Amerikoje, Nevadoje, atrasti milžiniški kristalinio gipso klodai. 
Gipsas permatomas kaip ledas. Iš šios medžiagos jau statomi keli namai. 
Juose labai šviesu, nors jokių langų nėra.

• Prancūzijoje išrastas mechanizmas, kuris popieriuje aiškiai užfiksuoja 
pulso dažnumų. Prof. Marejus atliko bandymus, kurie parodė, kaip keičiasi 
širdies plakimas, žmogui, apsinuodijus.

• JAV išrastas spaustu vinis šriftas Iš kietos gumos paplito Ir Anglijoje. 
Pastatyta speciali gamykla šiam šriftui gaminti.

• Anglijos medicinos daktarų surašė skelbiama pirma moteris — mis 
Garet.

• Pagal Delapaleto apskaičiavimus Rusijoje po 100 metų |t. y. 1967 m.) 
bus 100 mln. gyventojų. Amerikos žurnalas „Tribiun" tuo abejoja. 1859 m. 
Rusijoje buvo 75 mln. 430 tuksi., o 1866 m. — 82 mln. 272 lūkst. gyventojų.

• Rusų išradėjas Aleksandras Spakovskis Išrado garo mašinų gaisrui 
gesinti. Kovo 20 d. ji buvo išmėginta Peterburge gaisro metu. Mašinų 
lengvai perneša trys Žmonės: ji sveria 15 pūdų, yra 2 aršinų ilgio, 1,5 ar
šino pločio ir 1,5 aršino aukščio. Per minutę ji Iššvlrkščia 25—30 litrų 
vandens. Mašinos lokomobilis kūrenamas terpentinu.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS Ir nebėr žmogaus.
- Kaipgi jis šitaip nepasisaugojo?
Tėvas nieko neatsakė, o motina palingavo galvą:
-Viešpatie, viešpatie’.... Nepasisaugojo...

PAMINĖTU

LAlETtiVCŲ DlENOB,. Spalio mėn. viršelyje inž. Raimun
do Kudukio. JAV LB Tarybos pirmininko nuotrauka. Pa
teikiama gausiai iliustruota jo biografija.

Jeronimo Cicėno —askaita, skaityta Kanados v Vilniečių 
Sąskrydyje. Taip pat rašoma apie Vytauto Didžiojo Gim
naziją kurios pirmuoju direktorium yra buvęs prof. M . 
Biržiška.

Poeto St- Santvaro 70 m. amžiaus sukakties proga jo poe
zijos pluoštas.

Prisimenamas rugsėjo 4 d. Bostone miręs poetas Stasys 
Pilka, ir keli jo eilėraščiai.

Prof . Juozas Eretas savo rašinyje diskutuoja galimybę 
ateities karo su komunistine Rusija.

Dail A.Eivaitės ir dail. J . Mieliulio darbų nuotraukos.

Prisimenamas vaikų rašytojas Antanas Giedrius-Giedrai- 
tis, kuris neseniai mirė Duodama jo raštų bibliografija.

Gausi įvykių kronika, nuotraukų asmenų ir įvykių.

LIETUVIŲ DIENAS leidžia Antanas Skirius, redaguoja re
dakcinė kolegija.

{ LAiSVę, nr 69(106). 1977. Balandis, Leidžiamas tris kar
tus į metus Lietuvos Fronto Bičiulių. Šis numeris reda - 
guotas Vytauto Vaitiekūno.

Turinyje: Vakarų Europa ir Komunizmas -Ričardas Bač- 
kis, Europos laisvė ir NATO - Donatas Skučas, Susitiki
mai su Pranu Padaliu - Stasys Žymantas.
Idėjos ir Darbai skyriuje:
Kronikos Penkmetis, Simas Kudirka po Keturių'Metų , 

Lietuviai lenko tremtinio užrašuose, Amerikos ’Valdinė

l

Informacija užsieniui, Komunistai pasaulyje, ir kt.

Gyvoji mintis: Katro pirmenybė: grupinio ar bendrinio gal
vojimo? -Stasys Barzdukas

Įvykiai^laiškai.vardai .įvykiuose ir 1.1.

KALBA NENDRELE
Kalba nendrelė su dobilėliu lygioj lankelė j:
Bepiga tav , dobilėli, augti lygioj lankelė j -

Iš pažemėlių žalia vejelė, 
Per liemenužį žali lapeliai. 
O viršūnėlėj balti žiedeliai.

Sunku man. sunku sausai nendrelei mariose
augti:

Iš pažemėlių žvirgždeliai graužė, 
Per liemenėlį Vilnelė mušė, 
O viršūnėlę vėjelis laužė .

4 .LB!" J-JSEU—-L—------ 1 ......... -................. ■BII..**S

PAŽINKIME PRAEITI l

(tęs inys)

Po "teismo" visus suvarė į.bendrą kamerą,kuri bu
vo įrengta buvusioj kalėjimo koplyčioj Ir sandėl tuose.Č la 
kaliniai laukdavo trėmimo dienos. Šioje kameroje rusų 
tautybės kaliniai apiplėšInėdavo lietuvius. Iš jų atimda
vo geresnius drabužius ir maisto atsargas. Vargas buvo 
tiems,kurie savo turtu suviliodavo plėšikus. Jie netik ne-- 
galėdavo ats įspirti prieš aplplėšėjus, bet dar buvo smar
kiai sumušami. Kalėjimo vyriausybė į tai nereaguodavo.

Pirmoji šio ešalono kryptis buvo Maskvos link. Nuo 
Vilniaus tremiamų kalinių skaičius siekė Ilgi dviejų tūks
tančių. Iš Maskvos ešalonas pasuko KOMI respublikos 
link. Čla kaliniai buvo paskirstyti dviem grupėm. Vieni 
buvo paskirti geležinkelio statybai, o kiti anglims kasti . 
Ir vienų Ir kitų darbo sąlygos Ir skurdas buvo nepavydė
tini.

Grupė, paskirta geležinkelio statybai, buvo paleista 
visai negyvenamoj vietovėj. Patys kirto mišką, siaučiant 
didžiulėms pūgoms, statėsl barakus Ir, juos pasistatę , 
pradėjo statybos linijai žemės darbus. Šitokia , Iki tūks
tančio vyrų grupė, baigus darbą vienoj vietoj, persikel
davo tolyn už dešimties kilometrų, palikdami prlšlūkš - 
llntus barakus ir statydamiesi naujus. Kiekvienam ka - 
torgtnlnkul buvo nustatytos darbo normos dienai, kurios 
neatlikęs negaudavo atitinkamo maisto davinio. Mūsų 
tremtiniams buvo per šaltas klimatas. Pūgos buvo tokios 
didelės,kad prie kelių Ir takų, vedančių į darbą, kaliniai 
nusitiesė vielas, kurių įsitverdavo,kad atsilaikytų prieš 
pūgą neparblokšti ant žemės. Silpnesnieji ėmė mlrtl.Pei 
pusę metų Išmirė daugiau negu pusė. Jų vietą užpildyda
vo kiti, nuolat atgabenami Iš Vakarų. Lavonų nelaidojo , 
o palikdavo tįsoti čia pat, šalia nutiestos geležinkelio 11 - 
nljos,kad pavasarį, juos užkabinę geležiniu kriukiu už 
smakro, pavilktų klek toliau nuo bėglų. 
‘f p s I.

4*

Iš: Juozas BALTUŠIS

SU KUO VAAGTYTA druska

O pirmadienio rytą, ankstokai mes ,vlsl valkai, dar 
saldžiai pūčiam , abu jie keliasI, rengiasl, pusryčiauja Ir 
išeina Iš namų: tėvas į chemijos fabriką, motina - į teks
tilės. ♦

Ir štai dabar, sočiai pasistovėjęs ties pusantraukš- 
člu medlnėllu Rlekstu leloje, suradau Ilglclemos prie 
mlestyje abu šituos fabrikus. Didžiausiam mano nuste -c 
blmul, jie tebeveikia. Vienas Ir kitas. Klek naujų ga - 
myklų, didžiulių fabrikų pristatyta Rygoj’. Radijo apara
tų , skalbimo mašinų, tekstilės, chemijos,elektrovežImli; 
vagonų, autobusų... Ūžia, griaudžia, drebina jie visą Ry
gą. Tikrai dunda Ryga,kaip dainuojama latvių dainoj. Bet 
Ir šitie, mažuliukai abu, nenutyla. Dunda Ir jie. Vardus 
tai jau pakeitę: nubraukė buvusių savininkų pavardes,pa
sivadino vienas "Rygos tekstile",antras- tiesiog cheml - 
jos fabriku, pr iklausančiu tokiam Ir tokiam trestui. Ir 
žmonės, žinoma, dirba čia jau kiti. Laikas Ir įvykiai par- 
kelčla ne vien! tik Iškabas. Ir darbo valandos čia jauki - 
tos. Tėvas su motina Išvarydavo po dešimtį Ir daugiau,Ir 
dažnai girdėjau juos kalbant,kad ankščiau dirbę dar i 11-. 
glau,paskui,tiesa, valandos buvo nukritusios net Iki aš - 
tuonlų, bet labai neilgam. Krito jos penktaisiais metais , 
kai Rygoje pritilo visl fabrikai, ūžė mitingai, streikai 
kaustė fabrikų mašinas. Paskui mitingų ūžimas aprimo . 
Kazokai su žandarais apramino. Ir fabrikantai pasiėmė 
atgal savo valandas. Tik be nebe visas. Bijojo,kad kar
tais vėl nesuūžtų mitingai. Taigi valandų buvo mažiau. 
Nebe aštuonlos, žinoma. Toli Iki aštuonlų.Tačiau,tolokai 
ir nuo tų, kurios buvo ligi penktųjų.

Sugrįždavo Iš darbo tėvas Ir motina su geru patam - 
sėliu. Motina vilko rankose krepšius, pripirktus pake - 
llul parduotuvėse, o tėvas vis gelbėjo jai Iš šalies. Mo - 
tina Ilgai sėdėdavo nulenkusi galvą Ir niekaip negalėjo su
prasti, ką jai sakom. ,

- Užtrenkė man ausis, - pratardavo pagaliau. - Stak
lės užtrenkė. Palaukit, vaIkąl, atiteksiu,tada sakykit.

O tėvas sugrįžęs nieko nei sakė, nei klausės l, ką jam 
sako kiti. Sėdėjo leisgyvis,negreit pajudėdavo vėl. Tada 
skuto buvles, nešė vandenį,kūrė plytą. Vis tylėdamas. 
Bet vieną vakarą neišlaikė Ir.jis, prašneko, vos įžengęs 
vidun:

- Gervė Išvirė.
- Kokia gervė? - nesuprato motina.
- Ne kokia, o žmogus v Nuo Kamajų buvo. Kartu dir

bom. ..
- Viešpatie’. ... Negyvai ?
- Ėjo katilo kraštu.. .Nebėra kamajlšklo’.
- Ir negyva l? ’.
- Pabūsi gyvas’. Dūmelis tik pasmilko viršum katilo,

rials. Tai mano pasitikėjimą dar padidino. Ir tikrai- jis 
manęs neapvylė. Po Ilgų tortūrų Simučiui sutraiškė ran
kų sąnarius, o aš vis vaikščiojau laisvas Ir neperseklo - 
jamas. Simučio tardymo metu paaiškėjo,kad jis jau bu -

JUOZAS DA U MAhiTAS,

Negeresnės sąlygos buvo Ir angliakasiams. Po pu
sės metų daugumas Išmirdavo'nuo bado Ir užkrečiamų 
ligų. Iš tėvynės greit jokių siuntinių negaudavo, nes laiš
kus jiems rašyti leisdavo tik po Ilgesnio laiko.Laiškai į 
tėvynę eidavo po porą mėnesių,o neretai Ir visai prapul
davo. Geresnėje padėtyje atsidurdavo Inžinieriai Ir me - 
dtkal.
GINKLUOTA REZISTENCIJA

1945 metais ankstyvą pavasarį visuomenės orlenta - 
c Ijal pasirodė L IT, o/L letuvos Išlaisvinimo Tarybos/ at
sišaukimų. Pirmą kartą pasirodė tokios apimties politi
nio rezistencinio organo veikla šioje okupacijoje.Lietu - 
vos Išlaisvinimo Taryba bandė supažindinti visą tautą su 
tarptautinės padėties įvykių prognoze,kartu patelkdama 
pagrlndlness gaires, kaip laikytis visuomenei. Taryba 
buvo numačiusi klek nuošaliau organizuoti atatinkamus 
vlentus technikinių darbuotojų,kuriems buvo paskirtas už
davinys surasti būdus Ir priemones į legalią padėtį Išves
ti daugybę krašte besislapstančių gyventojų. Šiame sky - 
rluje teko Ir man pareigos,tiesiogiai palaikant kontaktą 
su Simučiu.

Deja, LIT, as gyvavo tik Iki gegužės mėnesio vidurio, 
kol enkavedlstąms pavyko Iššifruoti Ir suimti didesnę jos 
narių dalį. Likusieji nariai bandė pers like st I į Vilnių,ti
kėdamiesi, susijungę su tenykščiu skyrium,atlikti Kaune 
buvusio centro uždavinius. Apsirikta. Kažkokiais slū - 
lals NKVD priėjo Ir prie Vilniaus. Kaune pakliuvo Ir Si
mutis. Tada Butautas mane spaudė,kad jau pas įtrauk
čiau į nelegalią padėtį. T ač lau, pr Is įminęs mudviejų su 
Simučiu duotus pasižadėjimus vienas antro jokiu būdu ne
išduoti, jeigu suimtų, neskubėjau Butauto paraginimo 

įklausyti. Paaiškėjo,kad Simutis buvo suimtas, kai atliko 
vieną specifinį žygį, be jokloš sąsajos su kitais LIT, o na-

Daugiau ji nekalbėjo visą vakarą. Ji inėgo kalbėti 
daug labiau už tėvą. Visada mėgo. Ir kalbėjo su kiekvie
nu, kaip kas ją užkalbindavo: su lietuviu- lietuviškai, su 
latviu- latviškai, su rusu- rusiškai, su lenku- lenkiukai, 
o kai sykį užsuko pas mus trilinkai i sulinkęs po maišu 
skudurininkas, motina pradėjo su juo žydiškai.

- Iš kur tu moki, mama? - negalėjau aš suprasti.
- O ko? - nusišypsojo ji.
- Bet -ydlškal ?*.
- Ar ne tų pačių žmonių kalba?
- Kas gi moka žydiškai? Tik žydai ’.
Motina vėl nusišypsojo.
- Mane šešerlų metų tėvelis atidavė. Prie žydų val

kų buvau pristatyta. Ne čia, Kupišky. Kaipgi neišmoksiu 
valkus supdama? Tų pačių žmonių kalba, t Ik trupučiuką 
kitoniška, - paaiškino ji.

Tėvas Irgi mokėjo daug kalbų, bet visos kalbos susi
plakdavo kažkaip krūvon, Ir jis sakydavo šitaip:

-Gaspadln barln, nugara ballt, brasai brasai per a - 
košku, nieko v never padaryt’.

Motina šypsojosi, o tėvas niršo:
- Vėl tau negerai? Visi supranta,tau vienai negerąll 
Motina tyliai uždainuodavo, žodžio tėvui nebetarda -

ma. Ji nuolatos dainuodavo. Jeigu nešneka, žiūrėk, jau Ir 
dainuoja. Ir visada tykiai. Sau pačiai. Bet ją tuojau Iš ■ - 
glrsdavo kasdieninė mūsų viešnia,kaimynė Garllūnlenė,, 
Ir tuoj imdavo prašyti:

- O dabar šitą,Marljon, žinai?.. .Kur marti "Nebark, 
berneli, tu mane jauną, po šeimynos akelių..." Ar mo - 
kl šitą?

- Taigi, otų vėl verksi? - šypsojosi motina.
- Kaip Dievą myliu, Marljon’. Nė ašarėlės’. Tu tik už

dainuok, o aš jau nė vienos ašarėlės,kaip Dievą ,sakau 
tau ’... s

Tačiau Dievą ji, matyt, ne taip jau karštai mylėjo. Ttk 
motina paima posmą,Garllūnlenė jau ir į ašaras.

-Einam,boba, namo, - sako jos vyras Garllūnas.-Te
nai Išsirėksi.

Jis stovi prie durų. Klek atsimenu, Garllūnas visada 
laikėsi stačias. Didelis,raupuotas,toli atsikišusia apati
ne lūpa. Niekad jo nepamatysi skubančio, pykstančio ar 
nusijuokiančio. Vienodas Ir vienodas.

- Nebegaliu... - vis rauda Garllūnlenė. - Marjonyt , 
mieloji, pėsčia pareičiau, nebegaliu.. .Paupėllals,sakau, i 
takeliu,takeliu.. .Takeliu, Marljon’. O tenai jau Ir gryčia ., 
Ir motutė prie vartų laukia...

-Boba einam namo. Girdi? - vadina ją Garllūnas.
-Palauk, Jokymėll... .
Garllūnlenė garsią! šnirpšėta nosį, raudoną Ir Ištinu^, 

slą nuo Ilgo trynimo. ,
/ bus daugiau /

vo sekamas nuo Vytauto, Juozo B., Andriaus R. c Ir kitų 
suėmimo dienų.

Sullkuslals LIT, o nariais aš nepajėgiau susirišti 
Ir patekau į naują sąjūdį - LPS /Lietuvos Partizanų Są - 
jūdls/ vardu. Šio sąjūdžio pagrindinis tikslas buvo už - 
mėgsti ryšius su visame krašte veikiančiais i partizanų 
daliniais,padedant jiems susijungti į didesnius vienetus 
ir, sudarius bendrą vadovybę,koordinuoti veikimą. Dir
bau kartu su Jurgiu',Jonu Ir Algirdu. Savo pastangomis Ir 
rūpesčiu pastatėm porą siųstuvų. Pavyko susirišti su Pa
nevėžio, Kėdainių, Ka Iš ladorlų, T raku Kauno .Marijam
polės ir kai kurių kitų apskričių veikiančiais . partizanų 
daliniais. Darbo pradžia buvo nebloga. Pavyko perkelti 
net komanduojančių žmonių Iš vienos dalinio į kitą. Ryšį 
turinčių dalintų veikla buvo reguliuojama įsakymais ir 
Instrukcijomis. Elta prie spaudos,kuri aptarnautų pla * 
člas mases. Čia ypač aktyviai darbavosi Dzūkas Ir Sau - 
sis.

Birželio mėnesį krito Jurgis. Tuoj po jo - J Jonas , 
Dzūkas Ir Sausis. Per Anatolį suslrlšau su Jankumi.Per 
jį Iš Dzūkijos IšsIkvletėm pulk.Kazimieraitį. A; Apie šįi 
bandėme sukomplektuoti vyriausią partizanų štabą.Pak
vietėm bendradarbiauti majorą M. Ir eilę pogrindininkų 
Iš įvairių Lietuvos vietų. Aš dirbau’su Jankum - organi
zaciniame skyriuje. Ir šią mūsų Idėją, dar neatlikus už
sibrėžtų uždavinių, po trijų mėnesių teko palaidoti. Pulk. 
Kazimieraitis buvo atpažintas kelių kauniečių Ir turėjo tš 
Kauno išsinešdinti. Šį kartą Išvengę nuostolių, juo pase - 
kėm ir visi kiti,galutina! įsitikinę,kad jokiai pogrindžio 
organizacijai nebus įmanoma Išsilaikyti pusiau legaliai 
miestuose. Nutarėm toliau įsįjungti į aktyvius partizanų 
dalinius Ir tik per jų turimus ryšius eiti prie viso pogrln- 
rlndžlo veiklos centralizavimo Ir koordinavimo. Aš už
mezgiau kontaktą su Suvalkijos partizanų junginiais.

VSlntuje, panašiai kaip ir Kaune, bandė įsitvirtinti 
stipresnės ar ne taip efektingos pogrindžio organizacijos. 
Be minėto LiT,o skyriaus, ten buvo įsikūrusi stipri, re 
zlstenclnė prganlzaclja - Vienybės Komiteto vardu. Šių 
metų vasara davė Ir šiam komitetui mirtiną smūgį- suė
mė apie šešiolika pagrindinių komiteto narių su jo plr - 
mlnlnku kapitonu Mataičiu ir prof. Mlr.S. ( b. d. )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Aušros Vartų choras 
Londone

Rašo V. Justas

(Tąsa iš praeito numerio)
Sekmadienio rytą-lO v. - 

mus nuveža autobusas į kon
certą salę, kur vyko visų 
programos dalyvių repetici
ja. Teko Išlaukti savo eilės . 
Laukti nenusibodo, nes ren
gėjai buvo psruošę užkandą, 
kuri tikrai gerų pusryčių 
buvo verta. Po repetici
jos skubamį viešbutį mažam 
poilsiui, nes 14 vai.30 mln. 
mums reikės giedoti Iškll- 
mllgose pamaldose.

; Pamaldcs vyko Londono 
bazilikoje/ vyskupo būvel- 
ntf. Bažnyčia dar senos 

“siątybos: aukšta, didelė Ir 
tikinti daig gražių vitražų . 
Šiitais laiptais choras pa
siekia v’škas. Čia jau ran
da^ Hamiltono mergaites

Inlah rūbais, sol. V. Ve- 
Itį Ir prie vargonų-muz.

dėl norim daugiau laisvai 
rodyti savo geruos lūs balsus, 
kas nesutinka su dirigentės 
"kapryzals". Po Ilgesnio 
"smegenų plovimo" - vlsttk, 
/ nors ne 1OO% / pas Iduo-1 
dam jos valtlal.

Į sceną mes buvom Iš
kviesti po pirmos dalies 
pertraukos. Sud Sudalnavom- 
Kur Giria Žaliuoja, J. Guda
vičiaus; Už Jūrelių, Už Ma - 
rellųį J.Bendoriaus; Trem - 
tlnlų Ir Išvežtųjų Giesmė, V . 
Jakubėno; Šiaurės Pašvaistė, 
S.Sodeikos; Atsikėlus Anks
tuj! Rytelį, K. Banaičio; Ko 
Mes Turim Nes II Inks mint, 
B. Smetanos/ iš operos Par
duotoji Nuotaka/. Pianinu 
palydėjo J. Govėdas. Jautė - 
mės sudainavę gana gerai, ir 
publika katučių nesigailėjo . 
Paskutinę da Iną teko kartoti. 
Dabar, būdami jau laisvi nuo 
rūpesčių, galėjom įdėmiai 

austi,kad susitalpintume, sekti tautinių šoklų Ir klau
sytis estradinės solistės V. 
Rakauskaitės dainavimo.

Visi programos dalyviai 
buvo Iškviesti į sceną Iš
klausyti padėkos Ir Dienų

taū 
r Ik 
J.Covėdi. Teko gerokai pa- 
sIS 
noifc vilkos nemažos 
što buvo tikrai labai Iškll - 
ml
De snyi, o asistavo 12 lietu
viu kungų/ lyg 12 apaštalų/. 
Glclojcabu chorai, pas įkels- uždarymo žodžių. Progra- 
danl. Ilnoma, i c____
glelojlno dalį atliko mūsų galingai sugiedojo Tautos 
ch<ras Solistas Ve r įkaltis 
su(ledijo 2 giesmes solo . 
Sic lažnyčloj yra tikras 
ms ommas giedoti
em tn, kad skamba gerai 
Ztonts giedojimą 
jlė ns itrodę,kad gieda cho-ėmime galima buvo matyti 
ra 
misų buvo

Ml-

gos .Jas celebravo vysk

didžiausią mos IšpUdytojal ir publika

jau-

Išgyrė;

Himną.
Čia būtų galima padėti 

tašką- Lietuvių Dienos bai
gėsi. Tačiau mes netikėtai 
buvome pakviesti į Šiluvos 
Marijos parapijos salę.Prl-

Ii virš 1OO žmonių, o 
40. Išėjus Iš 

biinyilos tenka skubėti į au- 
tiousį, trumpas ats įkvėpi
nąs t vėl kelionė į koncertų 
talę. Koncerto salę pas le - 
Jam programa t (prasidėjus . 
jau tokia mūsųflalla. Kada 
ilk mis programoj dalyvau
jam- mažaiturm progos ki
tų pas įrodymus Išgirsti ar 
pamatyti. Kat, mes labai 
sunkiai pasIcuodam"smege
nų plovIriau'', kurį vartoja 
mūsų dirigentė. Mes kažko-

dvaslšklų/su vysk.Deksnlu/, 
Londonolletuvlų darbuotojų , 
programos atlikėjų vadovų, 
laikraščių redaktorių veidai. 
Vakarienė buvo pulki Ir mus 
v įsą d leną laksčiusius Ir pa
vargusius labai atgaivino . 
Taigi, su dideliu dėkingumu 
tos vakarienės rengėjus 
mes Ilgai prisiminsime!

Grįžę į viešbutį, prieš
Išs ISklrstant į kambarius, Iš- vėlavimo normą.
klausėm griežtą seniūno į- Mus Išleisti atvyko Lon - 
sakymą: pirmadienį, Iki 8 v. dono lietuvių bendruomenės 
30 mln. turime visi susėsti pirm. p.Chalnauskas. Sušu-

Šiandieninė Europa ir 'įbristai
Rašo Juozas Kaributas

(Tąs i'š praeito numerio)
Trūksa viešbučių

Netikta problema- labai labrljos pusiasalio šiaurės 
suriku rstl viešbutį. O jau 
taip kasta Ir drėgna,lyg bū
tumei pirtį papuolęs. Koks 
laiminąs buvau, kai pagaliau 
radau lešbutį, nors Ir labai 
prastą Brangus Ir nejaukus. 
Tai ėnklas, kad čia labai

gražlas apylinkes. Kai labai 
vingiuotais keliais apsukame 
kalną Santoarlo Monte Pel

legrino, prieš akis atsivėrė 
platybės. Čia man prisiminė 
Brazilijos Rio De Janeiro, 
<ur nuo cukraus kalno pana
šios apylinkės atskleidžia 

~______ nuostabius vaizdus. Prie
Či& labai kalnų prlšllję namai pas Ida- 

daug tvistų suvažiuoja. Pro tirštai apgyventa,Intensyviai 
šitą alą praplaukia didieji 
lalva Ikurle keliauja į Afri
ką, (ratklją, Jugoslaviją Ir 
kitas valstybes. Judėjimas 
labai didelis. Sicilija yra 
didžiosla Viduržemio jūros 
Ir Iilljos sala, 25.800 
kvaditlnlų kilometrų. Kartu 
su ailmomls mažomis sa- 
lonąCi-Llparal,UstIka,Ega - 
dos, ’elagos Ir Pantellerla- 
suca:o didžiausią Italijos

provinciją. Mes Inos sąsiau
riu atskirta nuo Italijos, Ka-

Afrlkos- Tuniso. Sala labai 
kalnuota Ir vietomis kalnai 

čia Is šlaitais nusileidžia 
į jūros krantą. Tarpe Etnos 
vulkano Ir Iblel kalnų yra di
delė žemuma, Išraižyta drė
kinimo kanalais. C.„ -------

kultyvuojamas i žemės ūkio 
kraštas su dideliais vynuo
gynais ir vaismedžių sodais. 
Į šiaurę prasideda gražūs 
Peloratonl, NebrodI Ir Mado- 
nle kalnagūbriai, kurie yra 
Apeninų tęs Inys Ir eina Išil
gai visą salą. Aukščiausia 
jų viršūnė yra 700 metrų. Į 
jūros pusę Išklšulys labai 
kalnuotas. Į tuos kalnus ve
žami turistai paslžvalgytlpo 

----------------------------------- f

EIGŲ GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
E Tl' JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

AIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
YVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
.TEIK PAS MUS. MES GALIME 
AU PADĖTI.

LIE VIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)

ijusirei/a kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Geor<eStreet, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu.-. 
yį&k»i Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus

n.Lbūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Lemu G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
.luotui S.63L 6834, Henrikui N. 277-7868._____________________  

197.X

T. Laurinaičio nuotraukoje Aušros Vartų Choro choristai Alfonsas Gudas ir 
Albinas Urbonas , akordeonu pritariant Antanui Mickui vieno atvejo progra
moje išpildo dainą Apie “palva arklį*.

nes j Is pajudės 
tikslumu. Savo 
gyventoją radau

į autobusą, 
sekundės 
kambario 
ramiai kanrklantį. Kadangi
esu perėjęs į kitą "religiją", 
kuri draudžia, kad Ir labai 
Ištemptas gyslas atleisti bet 
kok lų gėralų pagalba, prIs I- 
junglau prie ramiai knar
kiančio. Apie kitus nieko 
negaliu "papletkavotl", nes 
tuoj pradėjau sapnuoti niekus

Kadangi į lietuviams yra 
įsls lurbę į kraują tam tikras 
kiekis "pavėlavimo bacilų" , 
seniūnui nepavyko sekundės 
tikslumu pajudinti autobusą. 
Teko pavėluoti virš 1/2 vai • 
Tegul perdaug neslbara tie , 
kurie rūgojo dėl pavėlavimo, 
o tegul džiaugiasi gimę lie
tuviais, o ne kokiais jugos
lavais, kuriems normalu 
pavėluoti 1 su 1/2 valandos ’. 
Aišku, kad negalima laukti 
tų, kurie peržengia lietuvių

ro tokie mažyčiai, tarytum 
valkų žaisleliai. Iš čia pa
sukome link natūraliai gam- 
yos uolienoje Išlikusias di
deles patalpas, kur vėliau 
žmogaus rankų buvo įrengta 
graži Ir labai savotiškabaž- 
nytėlė-Plazza Pretoria.Sa *■ 
votlškai nuteikia ši gam - 
tiška "statyba", į kurią tu
ristą nuveda daug laiptų.

Karštis ir nuovargis ka
muoja. Iš čia važiuojame į’
gražųjį Mondello paplūdymį. gotiško ir arabiško stiliaus

kę "sudie" Ir "ačiū", pasl- 
kėlėm Montreallo kryptimi . 
Tiesa, prieš Išvykdami, nuo
širdžiai padėkojom busbuvu- 
slom chorlstėm:D.Sondlenel 
Ir G. Zanella už mielą tal
kininkavimą koncerto metu 
Ir pamaldose.

Kelias atgal nevertas nė 
minėti, nes nieko pažymėtino 
neįvyko. Net susidūrusių 
mašinų nepastebėjom. Nors 
choristai, po dviejų dienų į- 
templmo buvo pakankamai 
gerame ūpe, bet į kokią nors 
dainelę įvilioti nepavyko. 
Net prisiekę "užstalės dainų 
kantarai" tylėjo,kurie šiaip, 
ankstyvesnėse Išvykose dai
nuodavo be sustojimo. At
rodė, kad pas juos vyksta 
balsų mutacija, nes kelionė
je tik "cyptelėjo",kaip viš
čiukai.

Apie 18 vai. 20 mln. pa - 
siekėme savo parapiją, sku
biai Išsiskirstėme, kad už
kirstume kalakuto likučių, 
pasižadėdami greitu laiku 
sus įtikti.

Aplink pilna gražių vilų, 
viešbučių ir prabangių res
toranų. Pigiausias viešbu
tis- 80 dol. dienai'. Ir vasa - 
rotojų netrūksta. Nuostabiai 
švarus tyro smėlio paplūdy- 
mas suvilioja daugelį.

Labai norėjosi aplankyti 
karališkąją pilį, bet laikinai 
ji buvo tuo metu uždaryta , 
tad tik Iš tolo pasigėrėjau 
praeities liekanomis. Bend
rai, apie Palermo, kuris, 
kaip Italai s ako, turtingiau
sias Istorine praeitimi, būtų 
labai daug ką rašyti, bet argi 
anų laikų gyvenimo pėdsakus 
gali peržvelgti per keletą 
puslapių?

Čia meno kūriniai perėjo 
finikiečių, graikų Ir romėnų 
periodus, taip pat Ir archi
tektūros randama bizantinio, 

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Noudfield Drive, Ottawa, Ont.
PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINĖ STATYBA, 
darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Enginering & designing patarnavimas,
IN -GROUND. Swimming Pool statyb a( 10 y e ar gu oranfy). 

TEL (6 13) 225 - 400 1

PRENUMERATA $ 10.00 mėtoms ir $6.00 pusei metų.

KELEIVIS
PUBLISHING COM PA N Y

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

636 EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON, MASS. 0 7127

krem 
VE/DRoDž/a/

Šitokiu žvėrių karalių pilnos Afrikos džiungles I

Be senų gražių bažnyčių yra 
nemažai Ir mečečių, graikų 
miestas su savotišku archi
tektūra. 17-ojo a San Dome
nico bažnyčioje^, palaidota 
daug Iškilių šio krašto žmo
nių.

CharakterInga, kad turistų 
trasportul daugiau yra ve - 
žlkų su arkliukais, negu taksi

sustos jau Afrikoje- Tuniso 
uoste.

LAlVU Į TUNISĄ
Sus Irandu agentūrą Ir su - 

^sitvarkau bilieto reikalus.! 
Tunisą kelionė tik 45 doL Ir 

‘dar pirma klase.
Čia pat Ir didelis uostas , 

pagal kurį Išsitiesę didžiu
liai kalnai. Uoste stovi balti 
laivai, kurie plaukia į Tunisą 
ir Genevą. Tuo laiku čia ju- 
d ėj Imas d idel Is. Be taks l, č la 
privažiuoja karletii su gra
žiais arkliukais, lyg Lietu - 
voje į atlaidus.

Pagal pasus Ir bilietus ei
name žąsele į laivą. Kokių 
čia tik nėra tautybių turistų'. 
Kalbų- tikras bab 111 jonas 1 
Gaila japoniukų, kurie labai 
simpatiški, gerai kalba ang
liškai, bet taip skiriasi Iš 
visų Ir tarytumei tai jausda
mi, savyje susigūžę- nedrą
sūs.

Laivas stūgaudamas pra
deda kelionę. Laive t Heras 
skruzdėlynas. Restoranas 
ūžia, salėse užkandžiauja , 
ekstra pasiėmę po sumušti
nį Iš bufeto. Bet tai trunka 
neilgai. Visi užsidarinėja 
ka jut ės e nakt In lam p o Ils lu l. 
Žinom, kad 7 vai, ryto laivas

BALTIC WOODWORK
— K. Leknickas 

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

Tel. (801) 242-1301.

Kai laivas paslekėTuntsą, 
L...IŠ miegų graibiausi skubė
damas, kad neats lllkčlau 
pusryčiams. Buvau visiškai 
pailsėjęs. Dabar gailu tvir
tinti, kad laivas tai ne tran - 
kus traukinys. Plaukti- vie
nas malonumas’. ~

Kągl, patekus į Tunisą, 
šiaurinės Afrikos dalį, ne
daug ko galima tikėtis'. Afri
ka- toli gražu neprilygsta 
kitiems Europos Ir net Azi
jos kraštams. Žmonių apsi
leidimas balsus, nešvara, 
netvarka Ir tingėjimas toks 
ryškus,kad kaip tas sutiktas 
vok Ietys kad sakė: "Aš neži
nau Ir nematau, kada jie Ir 
ką dirba. Visi tik sėdi lauko 
kavinėse Ir nuo ryto ligi va
karo geria, rūko Ir karštai 
diskutuoja". O čia tų lauko 
kavlnlųpllnl šalIgatvlal.Talp 
pat Ir pilnos gatvės vyrų. 
Pamatyti moterį gatvėje-re
tenybė. Žinoma, turistų daug. 
Nesuprantu, kas juos čia at- 
vllloja? Net čia meno, nei 
muziejų. Nėra Ir ’ įdomios 
architektūros- mečečių ar 
bažnyčių. Pastarųjų čia gal 
ttk viena kita randasi, Ir tai 
labai kuklios, be meniškai 
Išpuoštų statulų, be garsių 
menininkų paveikslų. Jei kas 
nori apsipirkti, gal klek čia 
Ir pigiau, bet tai mažmožis . 
Pats miestas nejaukus ir la
bai apleistas. Nuo uosto la
bai tpll Ir tenka su persėdi - 
mu važiuoti. Krenta į akis , 
kad čia jokių plakatų, joklų 
politikierių Iššoktų, taip, 
kad pamiršti, jog tokie daly
kai Europoje, čia pat, ranka 
pasiekiami.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRAOlENį NUO 11,30 iki 12 vai nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albane! Cr«. D^vernay, P.Q. TEL. 669-*834
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje toronto s Ln * « s

Pirmutiniame ir didžiausiame r* ja A A 41 A
TORONTO LIETUVIŲ F
KREDITO KOOPERATYVE

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

_ _ _ _ _ _ “TALKA”
8 30 Main Street East, telefonas 

L8M 1L6

Darbo valandos: pirrnacbemais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 ik' 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpiuč'o men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas---- virš $9,000.000

NAUJU METŲ SUTIKIMAS 
: Į Naujų Metų sutikimą bi

lietai jau parduodami kiek
vieną sekmadienį po pamal - 
dų parapijos s ai ėję. Kartu 
pasirenkamas Iš sudaryto 

y planelio ir stalas. Prašome 
Iš ankstopas Ižd. J. Bajoral- 

S" tį bilietus užsisakyti,kadan
gi šiemet susidomėjimas la
bai didelis. Bus šilta Ir šal
ta vakarienė, nemokamas 
šampanas ir lietuviška J. 
Vaičiaus muzika.

TAUTOS FONDO VAJUS
Tautos Fondo piniginis 

vajus eina prie pabaigos. 
Paskutiniame V-bos pos ėdy- 
je nutarta mūši) laisvės ko
vai Iš Hamiltono pasiųsti 
$3.300. Taip pat, T Fon
do Hamiltono V-ba prašo 
Hamilton Iečių, vietoje pigių 
kortelių, savo gimines Ir pa
žįstamus Kristaus gimimo Ir 
Naujų Metų proga pasveikinti 

t;auka TFonduI, Įteikiant pi
nigus Iki gruodžio 7 d.šiems 
v-bos nartamszplrm.A.Pa - 
tamsiui, vlcep. P. Kanopai, 

~ sekr. K. Barbnul, Ižd. St.Ka- 
'• noplenel Ir nariams A.Juo - 

zapavičlul Ir M. Juodžiui.
’*•' Visų pavardės bus patai- 

• pintos Kanados lietuviškoje 
spaudoje kalėdiniuose nr.nr.

K. B.

i PENŠ.!NINKU VEIKLA
Š.m. spalio 6 d. popietį 

; mūsų pensininkų klubo nariai
' rial susirinko aptarti bėga

mųjų reikalų. Tarp kitų da - 
- lykų buvo nutarta toliau tęsti 

Į jau ankščiau numatytą tvarką 
!■ t. y.klubo narių susirinkimus 
; šaukti kiekvieną mėnesį Ir
• pirmąjį mėnesio ketvlrtadle- 

nį 2 vai.p. p.parapijos sa-
• ’ Įėję /ne J. Centre/.

Klubo pirm.Enskatčlo pa-
siūlymu, bus bandoma rasti 

ii prelegentą paskaitai aktua- 
•' lesnėmls temomis.
N.’. Lietuviams pensininkams 

pigiųjų būtų reikalu A.Jan- 
; kūnas pranešė, kad dar vis 
!' tebesama sklypo ieškojimo 
; stadijoje. Nurodė vieną kitą

sklypą, kuriais buvo sus Ido - gili užuojauta, o mirus lems - 
mėta, bet dėl kalnų ar dėl pa- ramybėje Ilsėtis Kanados 
čtos vietos nepatogumo buvo žemėje. ZP«

VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI Iv

Lietuvos kariuomenės šventės

MINĖJIMĄ -
lapkričio 26 d., seStadienį, Jaunimo Centre, 48 Dundurn N.

Programoje trumpa J.R. Simanavičiaus paskaita, 
Gyvataras ir Aukuras.

Šokiams gros J. Vaičiaus orkestras. Veiks šilto maisto 
virtuve ir geru gėrimu baras. Loterijoje turtingi 
staliukai.

Pradžia 7 vai. ivak.
Įėjimas: $3 asmeniui, studentams ir pensininkams -$2.

DLK Algirdo šauliu kuopa 
Hamiltone.

6 p si...

(4 16) 544 - 7 125

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .6% 
santaupas ..................  7 %
term, depozitus 1 m. 8'/< %

Pensijų Fondas..........>8)4%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 

nekiln. turto pask. 93/4 ’6

ats įsakyta.Dabar esąs paduo
tas dar vienas pasiūlymas 
sklypo pardavėjui.

Sus trinkimo baigmėje su
galvota, kad reikia kur nors 
"paūžti". Tam reikalui savo 
namo kampą sutiko užleisti 
klubo narys P. Būdvytis.

Viešnagė įvyko spalio 20 d 
P.BudvydžIo namuose. Joje 
dalyvavo per 30 asmenų Ir 
klubo plrm.Enskaltls.Mote
rų narių buvo tik septynetas, 
betgi jos labai skaniai Iške - 
šė žuvelę Salmon vardu Ir 
šalia to, atnešė gan apsčiai 
įvairių ir skanių sumuštinių. 
Taip, kad Ir dobilų plovėjė- 
llal visko dar nebūtų sudoro
ję. Vyrai parūpino minkšto, 
klek Ir kietesnio gėrimėlio . 
Jo paragavus po lašiuką -ty
la Iškeliavo Į kitus tuščius 
kampus. Buvo pristatytas 
nauiasls klubo sekretorius - 
A. Mlngėlos asmenyje.

Pasisvečiavę kelias va
landas, slinkome į savo na
melius, likę dėkingi patalpų 
šeimininkam, rengėjams, o 
ypač moterims, kurios taip 
skaniai pavalgydino.

Naujas Mokyklos Vedėjas
Lietuvių Šeštadieninė Mo

kyklos vedėjui J .Mikšiui pa
sitraukus, toms pareigoms 
buvo pakviestas Ir jose su
tiko būti K. Mileris, šios Mo
kyklos Ir Iš profesijos mo
kytojas Iš neprįklausomos lo; 
Lietuvos laikų.

Pasitraukusiam linkime 
gero poilsio,© naujajam ve
dėjui- sėkmingo Ir Ištver
mingo darbo.
Mūsų mirusieji

Spalio mėnesį Iš mūsų 
tarpo pasitraukė: Anelė Bu
činskas, palaidota šv. Jono
Lietuvių Kapinėse, per A . 
Vartų bažnyčią, Mlsslssau- 
goje, taip pat Ir Bulnys To
mas. Poškienė Paulina pa- 
laldota Hamiltono kapinėse . 
Jankauskas Sofija palaidota
per Lietuvių AV parapijos 
bažnyčią Hamiltono kapinėse.

Visos moterys buvo vy - 
resnlo amžiaus, o Bulnys t Ik 
27 m.

Šeimoms bei giminėms

t

VETERANAI SARGYBOJE
Bet kada Ir bet kuriuo lai

ku, artėdamas LN link, velk 
neišvengiamai ir bevelk akis 
į akį susidursi su šiems na
mams priklausančio auto
mobiliams statyti aikštės 
pareigūnais- tvarkytojais .

Čia budinčio, jau pagy
venusio tautiečio užkalb In - 
tas, būtinai privalai stabte
lėti Ir jam gerokai viską pa
aiškinti Pirmiausiai-*
kurgi dabar eini,ką šiandie
ną velki, ką manai,planuoji 
daryti ateinantį savaitgalį. 
Ar nevažiuoji žuvauti, ar jau 
gavai šios savaitės Tėviškės 
Žiburius, Nepriklausomą 
Lietuvą, na Ir dar eibes vi
sokių klausimų.

Be to, greičiausiai Ir pats 
nesigailėsi čia stabtelėjęs, 
nes bevelk visos šios lietu
viškos kolonijos gyvenimo 
naujienos, įvairūs nutikimai 
kaipo taisyklė,pirmiausiai į 
čia Iš visur subėga,Ir tik ta
da keliauja tolyn.

Čia savo žvilgančiais li
muzinais velk kasdien pasi
rodo šios lietuviškos tvirto
vės V-bos artai, visi čia 
dirbantys tarnautojai, Para
mos banko pareigūnai, Lokio 
tarnyba. Taipogi, neretai Ir 
kitų, pačių didžiausių, veik
liausių mūsų lietuviškos 
bendruomenės rinktinių, bei 
savanoriškai įvairias parei
gas užimančių asmenų.

Pagrindiniai šios aikštės 
pareigūnai taipogi, galima 
sakyti, ne Iš kelmo spirti, o 
gyvenime visko matę Ir ra
gavę. Taigi, šnektelėti su 
jais tik vienas malonumas.

Anksti rytą dažniausiai čia 
tave pasitiks nepaprastai dar 
judrus,pilnas sąmojaus, jau
natviškai nūs Itetkęs, pens l- 
nlnko karjeros užsitarnavęs, 
buvęs Lietuvos kariuome
nės teismo skyriaus viršila , 
Juozas Stanaitis.

Kai šis nuostabus žmoge
lis, ta ve jau Ištolo pamatęs , 
Ir sveikindamas,žvaliai pri
deda ranką prie kepurės , 
dievaži, nevienam Iš čia 
praeinančiam suvirpa pa
širdžiai, pasijauti lyg Ir ka
ro policijos aikšte marši
ruodamas eini. Iš kur dar 
tokia energija, tas miklumas 
ir žvalumas?

Visą- tai stebint, Ir pats 
savaime tuoj prisimeni, įgau
ni tos magiškos , mums vi
siems jau reikiamos energi
jos i Mintimis perbėgi ka
daise buvusįjį kareivišką 
gyvenimą, nepamirštamas 
jaunas dienas, Ir anuomet 
turėtąjį miklumą.

O štai Ir antrasis,taipogi 
gan gyvas žmogelis, buvęs 
šaunus kariškis ulonas, ne

J.R. Simanavičius Baltlečlų. Vakare Ottawoje įteikia Baltiedią Federacijos 
garbes nario pažymėjimu buv. ministerial M. Sharp. Nuotrauka L. Giriūno.

priklausomybės metais 
valstybės tarnautojas Mar
tynas Račys. Paklausk tiktai 
jo, ir ko gi jis nežino,ko ne
pažįsta dar Iš anų gerų laikų 
Jei laiko turėsi, jis tau daug 
ko įdomaus papasakos, net 
padeklamuos mūsų garslau- 
s lų poetų, rašytojų eiles, pa- 
sįsakymus, Išsireiškimus.

Gal tau ir klausyti pabos, 
Martynu l tų de Ima nč lukų ne - 
pritrūks. Pašnekesiuose jis 
dažnai mėgsta diskutuoti poe
ziją, mūsų gyvenančio čia 
jaunimo įvairias problemas , 
visur Ieškodamas grožio, 
tiesos, spalvingumo.

Šiai tarnybai p priklauso 
Ir dar keletas taut Iečių, ku
rie taipogi labai panašūs į 
čia paminėtus, Ilgiausiai 
šioje lietuviškų reikalų tar - 
nyboje Išbuvus lūs, tur Inč lūs 
daugiau kantrybės, energijos, 
patyrimo.

Pro čia praeidami tautie
čiai mėgsta truputį stabte
lėti, apie šį bei tą šnektelė
ti, vėliausių naujienų pasi
klausyti.

Me nkas Ir vargi-1 gas tas jų 
darbo namelis, tai tik bū
delė. Vidun pakliuvus, jei tik 
kėdė laisva, galį ir prisėsti, 
pavartyti čia esamus lietu
viškus laikraščius, žurnalus, 
knygas

Čia būdamas, turi progos 
stebėti kaip visomis krypti
mis juda, krypuoja, skuba 
kasdieniniais rūpesčiais a- 
plmtl žmonės, o jų tarpe ne
mažai ir tavo tikrų kraujo 
brolių. Galbūt čia pasijausi, 
kad Ir pats nesl atsilikęs, o 
drauge su visais keliauji į 
ten, kur neša gyvenimo sro
vė, kur savi lietuviškieji 
reikalai mus veda.

USM LIETUVIU NAMAI
Pereito sekmadienio Po

pietėje dalyvavo apie 230 
asmenų. Iš toliau atvykę , 
svečlųknygoje paslrašė:Al - 
girdas Kuzmickas Iš Vil
niaus, Lietuva, dr. V. Alek
sandravičienė Ir Inž.Ale’ - 
sandravlčlus Iš Adelaide , 
Australija, dr. Bagdona
vičius Iš Sidney, Australija, 
Rasa Ir Henrikas M įklos Iš 
Great Neck, N. Y., M. Rach- 
vlnskas Iš Scranton, Pa., A. 
Kuslnskls Ir J. Bataltls Iš 
Sudbury, Ont., A. Ir V. Taut- 
kevlčlal Iš Windsor, Ont., At 
Čeręklenė Iš London, Ont., 
dr. L. Mockus su ponia Iš 
Rodney, Ont., dr. B. Znotlnas 
Iš Guelph, Ont., Otto Her
man Iš T Ulsonburg, Ont., Ir 
Gustavas Balbokas iš Ayl
mer, Ont.

Stepo Kairio Muzikinis 
Vienetas rengiasi vykti į 
Australiją koncertams ir

AKTYVAI virš 18 milijonų dolerių

t---------
IMA:

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mi>rtgičius Ki- 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdraus-a santauių 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirtiis 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sqskail* 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekio (America! 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji rnortgičia.

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

20 METŲ PATRTISVISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ------ Namų tel. 277-1814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. WV 1

MOKA:
8!/4% už 1 m. term. dep.

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

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

9’/4% už asm. paskoliš

9tčt% už mortgičius

Dresher-Barauskas iNsuRANČįGENcyįra |
Visų rūšių drauda • VALTERIS ^iųiERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų td. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. ' (Prie Kipling ir Six F>int Piozo) * Į

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjugą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1Į4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų preki 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame. ;.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA; Pirminiais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktodienipis ----  nuo 9 v. rytoki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

n^A Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininko, S, ir F. Jonaičiai

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 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniai; uždaryta
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Streit West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
■r 532-1149 M6P 1A6

amalam
* Namų — Jyvyfcs

> A 99 * Automobili;
9 trlCrf <r V f? * Komercini.

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

VBaČėnaS All Seasons Travel b. o
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalai/
TORONTO, ONTARIO betkur pasaulyje skambinti

ixt_______________________________________tel, 533-3*31

kellonės Išlaidoms dengti 
prašo paramos. LN V- ba 
tam reikalui paskyrė $500 
pašalpą.

Toronto Skautlnlnklų- kų 
Ramovė š.m.spallol-2 d.d. 
suruošė reikšmingą Juozo 
'Lukštos- Daumanto ir Romo. 
Kalantos minėjimą. Minėji
mo Išlaidoms dengti NL V- 
ba RamOvel paskyrė $600.

Naujoms knygoms pirkti 
mūsų Bllblotekal NL V- ba 
paskyrė $250.

Primenama, kad Kariuo
menės Šventės minėjimas į- 
vyks lapkričio 19 d., 7 v. v. 
Karaliaus Mindaugo Menėje, 
kurį globoja Toronto VI. Put - 
vlo Šaulių Kuopa.

Pereitą savaitę nario įna
šus įmokėjo: V. Valaitis Ir 
M. R. po $1OO, R.Puterls 
$40, papildė Iki $1OO, A . 
MeljVydas $25, papildė Iki $ 
1OO, A. Artlčkonls $25, pa
pildė Iki $125, E.Saplys $1O 
papildė H<1 $35, A.Baltakys 
Ir V. Baltakys po $1O.

• Archivyskupo Jurgio Ma- 
tulaičio 50 m mirties su
kakties minėj imas su sol. 
Romos Mastienės koncertu 
ir vakariene įvyko sekma- 

clienį Prisikėlirųio £rapi - įr 
jos salėje Minėjirų su - 
ruošė Nek Pr. M čselės.

» Antanas Kiškis snituokė 
su Margarita Lukošmaite, 
Vi la Adomonytė raoįasi su 
situokti su Peter Thmas 

ĮUS
TAS 

ntį Fąr

j.Naaų 
r.Mce-

o Mirė Jonas Srubš;54 m. 
amžiaus Ottawoje Jįaido- 
tas Toronte
® Šį savaitgalį vykst dail 
Zumbakienės meno j.roda, 
Prisikėlimo parapijos^, ė - 
je

PARENGIMU KALEI
- Lapkričio J2' - ; 
parengimas L. Na 
Mindaugo Menėje.
- Lapkričio 19 -karinomerėš 
šventės minėjimas 
Kar. Mindaugo įr K 
tos Menėse. \
- Lapkričio 20 -^N
tosios Marijos Sė^e ų vaka
rienė PrlstkėLįmolslėje.
- Lapkričio 26 - Spėto klu
bo "Aušra"parengties Pri
sikėlimo salėje. į
- Gruodžio 6 - Toron] 
choras "Varpas" ko
Ir šokiai L. Namų Ką .Min
daugo Menėje. : ;
- Gruodžio 18 - Skauįi Kū-- 
člos Prisikėlimo salts.

nepriklausoma L

Prad)-

ėje

$rtaa

•Tjva

6

6



KRONIKA—iJfflBss!
TAUTOS FONDO MONTREALĮO APYLINKES PRANEŠIMAS
Praėjus vasaros atosto

goms Ir visiems pailsėjus , 
pradedama grįžti į kasdlenl- 

gyvenimą.. Taip pat atėjo 
laikas peržiūrėti kai kuriuos 
mūsų darbus.

Tautos Fondo Montrealįo 
A-k ės atstovybė labai dėko

ja už Tautos Fondui sutelk
tas aukas Vasario 16 Ir ki
tomis progomis. D rauge at - 
s įprašo ne visus aukotojus 
paskelbdama spaudoje, ka
dangi vajus tebevyko Ir tei
singai pasakius, tebevyksta 
Iki sekančių metų. Taigi,

apyskaitos galutinai nebuvo 
gal Ima paskelbt I.

Tuo tarpu patiekiame šiek 
tiek statistikos nuo Vasario 
16- rugplūčlo 20 d.

Laike Vasario 16 minėji
mo Tautos Fondui surinkta 
$ 1.349.00, Išlaidų $ 233 . 
Grynų pajamų liko $ 1.116. 
Iki rugplūčlo 20 d.suma pa
pildyta Iki $ 1. 578.04.. Pi
nigai laikomi Lite,sąsk. nr. 
•348.

OPEROS SOLISTU

----- GINOS ČAPKAUSKIENĖS IR RIMO STRIMAIČIOKONCERTAS
lapkričio 26 d.,; šeštadieni 7 vai, vakaro Aušros Vartų parapijos salėje.

Tautos Fondo Atstovybė Ir 
toliau nuoširdžiai kviečia 
tautiečius aukoti šiam kll-

Kartą atsitiktinai perskaičiau straipsnį apie hipnozę. Ir jis vel-niam tikslui- darbui už Lle- 
niškai mane sudomino. Iš karto supratau, kad hipnozė — tai dar, 1nrc3v„ savac žp- 
neišplėšti plėšiniai, neišsemtos aukso kasyklos. Kiek galimybių!1
Kiek neįsivaizduojamų galimybių! Juk tas, kuris sugeba hipnotizuo-11168“ tiesioginiai įnešant į 
tį, — ne tik savo, bet ir kitų padėties viešpats. Jo žvilgsnis, neper-abu Lito skyrius,kur adml- 

v dedant, gali padaryti ne mažesnius stebuklus kaip Muko šlepetė!nistratorlai maloniai sutiko
Visa tai apmąsčrusi ir apsvarsčiusi, nusprendžiau žūt būt išmokti lšduodam( auko_

hipnotizuoti. ‘ .
Susimedžiojau kiek tik yra medžiagos apie hippozę. Perskaičiau tojams pakvietimus Ir prl- 

įsisavinau ir padėjau pamalus konkretiems seansams. Tų seansuslųsdarni jų kopijas TFMA 
metu aš valandų valandas spoksodavau į šviečiantį tašką drb£Atstovybel.
žvilgsniu migdydavau triušį, kurį tam tikslui nukniaukiau iš pionie- „ TC ’ tatnnl.r fan_ 
iių draugovės. Taip pat visokiais budais grūdinau savo valicj. Žodžiu v 8.
sąžiningai ruošiau save tiems neišplėštiems plėšiniams bei auksctledai jaučia,kad negalėda -

Hipnozės rezidtcstai

Programoje: KONCERTAS, 
ŠILTA VAKARIENĖ, 
BUFETAS, 
LOTERIJA, 
ŠOKIAI, grojant orkestrui 'ROMA".

Įėjimas: suaugusiems $7.00, jaunimui —$5.00.

Rengia Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių Kuopa.

Jos laisvės klausimas yra 
visą laiką judinamas ir vi - 
siems gerai žinomas.

VLIKas palaiko nuolatinį 
ryšį su viso pasaulio lietu- 

kasykloms. O mano entuziazmas šių sunkių treniruočių metu ne tik ml dalyvauti minėjimuose, ne viais per savo įgaliotinius, 
neaušo, bet, atvirkščiai, augo kaip ant mielių. Iš tarnybos išbėg’da atlieka savo tautai atat laka
vau net nesulaukusi darbo pabaigos, o ateidavau visada pavėlavusi _ , , ,
Trumpai tariant, hipnozei aš atsidaviau kūnu ir siela. mos pareigos Ir nlekeno ne

kartą atėjau j darbą, pavėlavusi net dvi valandas: mat, eiliniiprašoml patys atneša auką į 
eksperimentas pareikalavo nemaža laiko — aš migdžiau pelę, kurkLltą, kaip yra padarę Pranas 
tris naktis gaudžiau namo rūsy. Ilgų ir atkaklių mano pastanga Gegužis- $20 Ir V.Žitkus - 
dėka pelė šiaip taip užsnūdo. Šis pasisekimas man tartum prilipdė^ ’ ’
sparnus, aš niūniavau ir kojom nesiekiau žemės. * •

Taip man beniūniuojant ir beskrajojant, suskambo telefonas Taip pat negalima ne - 
Viršininkas kvietė užeiti. paminėti didelio rėmėjo, pat -

Aš guviai įskridau j jo kabinetą. Viršininkas sėdėjo už stalo, at rloto- p.Guoblo, jau keletą 
sivertęs kažkokią knygą. Tai buvo mūsų didžiai mėgiama įsakymų^į-ų (§ edds aukojančio po 
knyga. c 1OO,

'— Drauge Žilinskaite, — labai oficialiai pradėjo viršininkas, —p x .
šiandien jūs vėl pavėlavote į darbą. Aš sakau „vėl", nes jūs nuolat Kitas stambus aukotojas- 
ir nuolat vėluojate. O taip pat sistemingai išeinate iš darbo priešMontreallo Lietuvių Kredito 
laiką. Nežinau, kokie valstybinės svarbos reikalai, — jo balse su-Untja L, ftas-paaukojo $1OO ; 
skambo ironija, — kokie valstybiniai reikalai jus verčia taip . T „ M u . . . 
elgtis, bet faktas faktu: tapote nedrausminga, nepareiginga, nesu-Kanados LB Montiealto A ke 
kalbama. Mano kantrybė truko. Tenka rašyti jums papeikimą! taip pat įteikė $1OO.

Ir jis mano akivaizdoje ėmė rūpestingai raityti: „Įsakymas Nr. Visiems gerai žinomas 
136..." veikėjas Kostas Toliušis pa-

. Pirmą akimirką, reikia pasakyti, aš visiškai sutrikau. Bet tuoiau]<oi-o $1OO. 
išplaukė į paviršių ilgų treniruočių rezultatai: aš susitvardžiau, su- J 
sikaupiau. Ir sau tariau: „Pagaliau išmušė tavo valanda! Pagaliau Visi aukotojai, įnešę po 
atėjo metas paimti aukso grūda iš tu kasvkhj! Tu priversi viršininką 1OO Ir daugiau- turi teisę 
nusilenkti savo valiai! Jis neįrašys tau jokio papeikimo! Atvirkščiai dalyvauti suvažiavimuose Ir 
— jis net pagirs tave! _ .... . . būti renkami į valdybas.

As primerkiau akis ir valingu žvilgsniu įsisiurbiau į platų savo * , .
viršininko tarpuakį. ' Kanados T F atstovybes

Plunksna staiga virptelėjo jo rankoje. pirmininkas J. Valčellūnas
„Tu padedi plunksną!" — paskelbė jam įsakymą mano smegenų yra išrinktas Centro vlce- 

žievės centrai. nTrmlnlnku
Viršininkas krūptelėjo. Pasimuistė. Pakraipė plunksną. Ir padėjo P111111 Ų * '

ją ant stalo. Visi $25- $1OO aukotojai
“r,“.Teisingai,” 

šitą knygpalaikę! Na!"
Jis atstūmė nuo savęs knygą.
„Labai gerai. O dabar tu man pasakysi štai ką..
Jis pasigraibė apie stalą ir atsikosėjo, ruošdamasis kažką sakyti. Kur eina TF surinkti 
„Tu sakai, —- diktavau, — tu sakai: drauge Žilinskaite, aš labaipjnįgai ? ~-----

apgailestauju. Ko lauki? Drožk!" Kiekvienu metu nradžioie
— Drauge Žilinskaite, — vėl atsikosėjęs prašneko viršininkas, — V nų me-U Pr 02 oje, 

aš labai apgailestauju.. . — Jis vėl kažko pagrabaliojo apie stalą. pinigai yra pasiunčiami Ka-
„Ryžtingiau, šimts kalakutų!“ nados TF Atstovybei. Vėliau
— Aš labai apgailestauju, bet kaip tyčia man išsibaigė rašalas. . per Centro TF suvažiavi - 

Paskolinkite, prašau, man savo rašalo.
Kai aš atnešiau rašalo, jis pagyrė:
— O, dabar jūs darotės vėl pareiginga!
Ir įrašė man papeikimą. (Vytautė Žilinskaitė — Iš “P ergalės”)

svarbiausiais as-
Ką tada kaltin-

telkti T F kasmet

balsai, apmirs informacija 
svetimiesiems, nutrūks kon
taktas su 
menimis. 
Sime ?

Lėšoms
praveda metinį vajų ir praše 
visus tautiečius savo auka 

vysto ir puoselėja santykius I paremti pavergtos Lietuvos 
su diplomatinėmis atstovy-'išlaisvinimą. Aukokime 
bėmis ir laisvojo pasaulio 
vyriausybėmis^ kurios ne - tos 
nepripažįsta Lietuvos okupa-> 
cijos.

Be pastovių 6-mis kalbo
mis Eltos informacijų leidi
mo, Vlikas išleido Joseph 
Boley parašytą knygelę apie : 
Romą Kalantą. Ruošiami ■ 
ir trys leidiniai apie Lietu- : 
vą anglų kalba, finansuoja
mas radio žinių paruošimas 
ir perdavimas į Lietuvą. 
Artimai bendradarbiaujama 
suPLJS-ga ir remiama lie
tuviško jaunimo politinė 
veikla. Su kitais veiksniais 
finansuojama Žmogaus Tei
sių Komisijos darbas, re
miamas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidi nias.

Kovo mėn. pradėjo veikti 
Lithuanian Information Ser
vice anglų kalba, skubiomis

Su kitomis tautomis jis vi
sur remia laisvinimo akciją, I 

ouoselėia santvkius I

kiek kas galime -T a u - 
Fondui.

' Laivinimo kova yra tę - 
šlama visais įmanomais bū
dais: mes nežinome nei die
nos, nei valandos, kada grius 
vargijos pančiai. Tam mes 
rengiamės, už tai mes ko
vojame iki galutinės perga
lės.

Tautos Fondo Montrealįo 
Apylinkės Atstovybė

Solistai Gina Čapkauskienė ir
Rimas Strimaitis po pirmojo 

juodviejų koncerto Bostone.

ziliauskienė. Specialų pro- 
jektą paruoš ir vadovaus Bi
rutė Vaitkūnaitė - Nagienė • 

Dėl informacijų kreipki
tės pas Petrą Adamonį tel: 
722-3545.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

^■■• pagyriau jį mintyse. — O dabar tučtuojau atstumi gauna ELTOS Informacinį ■žiniomis informuojant ang
liškąjį pasaulį.

Informacija,ryšys gyvuo
ju žodžiu su pavergta tauta 
yra labai prasmingi, reika
lingi ir būtini žingsniai. Be 
radio.be Eltos informacijų , 
be kontakto su politikais ir 
diplomatais ,mūsų laisvinimo 
akcija prarastų savąjį efek
tingumą. Todėl, padėkime 
VLIKui ir toliau tęsti šį šal
tąjį karą. Nemaž inkim jo 
darbų, nes kiekvienas jos 
akcijos susiaurinimas būtų 
priešo laimėjimas. Lėšų 
mažinimas VLIKo būtiniau- 
siems reikalams pakenks 
mūsų tikslams- nutils radio

bluletenj

mą tie pinigai yra perduoda
mi VLIKuio

Vliko darbai.
VLIKas įvairiomis kalbo

mis leidžia ELTOS biulete
nius informuojančius lais
vojo pasaulio kraštų vyriau
sybes apie dabartinę padėtį 
sovietų okupuotoje Lietuvoje.

6J96 flannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas <S Son te/. 389 - 057 1.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HTN 1C9 • Tel. 255-4U/6

o Sį šestadJenį Aušros Var
tų parapijos metinė vakarie
nė . Klebonas ir Komitetas 
kviečia visus atsilankyti.

LITUANISTINIS SEMINARAS
Lituanistinis Seminaras 

Montrealyje pradeda darbą 
š. m. lapkričio mėn. 19 d.. 
1O vai. 45 min. , Cherrier 
Mokyklos patalpose.

Kviečiami visi. lankę se
minarą praeitais metais,taip 
pat nuoširdžiai laukiami vi
si baigę praeitais metais Li
tuanistinę Mokyklą! Mielai 
laukiamas ir kitas jaunimas
nuo 15- 25 metų amžiaus. • Vincas Piečaitis dirbęs

Pirmame susitikime bus Jonas & Cote Realties —ne
aptarta nauja programa.Se - kilnojamo turto pardavime 
minaro vadovybė paruošė 
naujų pasiūlymų, o visi atė
ję, kviečiami pasisakyti ir 
savo pageidavimus.

Seminarui šiemet 
vaus dr 
bendradarbiaus dr. Ilona Ma- ypatingai JAV-se .,

7 
perėjo dirbti į Danpar Real
ties Corp. Jis šiame Nekilno
jamo Turto versle galės dau
giau pasitarnauti savo tautie- 

vado- čiams norintiems įsigyti nuo- 
Henrikas Nagys , savybes kitose provincijose,

T EL. 525- 8971.

/ 9>on^ 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS °ROGOS

kelnėms-
pristatant

GUY
RICHARD
ROOFER-------COU VREUR

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

'Richard', kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

~ 364-1470 g

FUNERAL HOM

Wilson
BIVO 5784 VtRDUN AVE 

VERDUM. QUEBEC
I 23 MAPLE 

CHATEAUCUAt

Viskas moderniems nariams 1
3 Visi kiti vandentiekio ir | 

šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pordavimos ir įren- 1 
girnas. Atstovaujame - 
Hydro - Quebec išnuomo-^ 

tie- 
avimas.

ir atsfimanf
M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - wJ wJ " S
NETTOYEURS CLEANERS

coln/corner 5e .ve 7661 A

nllllt 495-90e AVĖ
Į j coin / corner Bayne 365-1143

29 55 Allard Street, Ville Emard
----- ------ ------ 7 6 6-266?. ______ ,

-AURENT DAIGNEAULT
J ;.’^(ŽŠsOžEZ?

s:

1977.XL 10

140-2e AVENUE 
LASALLE,

pardavima 
Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart 
Sfcort a Swinger • Special a Sedan a Trucks 
163S Boul. LaaaUc, La Salle, P.q.___

LASALLE AUTOMOBILE ’NC

Mechoni tuofos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Horits (Body) taisymas ir 
doiymas naujame garoie it moderniom is priemonėmis. Kreipkitės - 
De LoVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 p si.

7

7

radio.be
programa.Se


NL REIKALAI
RUDENS VAKARAS

Artėjant lapkričio 19 d . šeš
tadieniui tenka dar apie tai 
priminti, kad montrealiečiai 
nesutingtų užsukti į Rudens 
Vakarą — Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Reikia tik pa
siryžt mo, nes noras dalyvau
ti ats randa kartais tik tada 
kai atvykstama. Nepadary
kime klaidos tokios, kad vė
liau gailėtumėms kai dalyva
vusieji pasakos apie malonų 
laiko praleidimą,

NL B-vės Valdyba rengda
ma šį vakarą pramatė nevar
ginti su perkrauta programa, 
o tik svečių malonumui stu
dentė Aida Norkeb'ūnaitė pia
ninu išpildys kelis muziki - 
nius kūrinius. Todėl kviečia
mi visi lietuviai su draugais 
atvykti ir prie geros vaka - 
rienės ir orkestrai grojant, 
vakarą maloniai praleisti.
TOTONTE SPAUDOS 
VAKARUI PRAĖJUS

Kaip viskas, taip ir šis 
vakaras jau pasilieka prist-

minime..„ Apie jį nemažai 
buvo kalbėta ir jam ruoštųsi.

NL Vakaro rengėjai net ir 
nesitikėjo, kad tiek daug 
svečių susirinks ir džiaugė
si Vakaro pasisekimu. Nors 
praėjusį šeštadienį Anapilio 
salėje torontiečiai turėjo 
Lietuviškos Mokyklos Tė - 
vų Komiteto suruoštą me
tinį Balių. Gal todėl N L 
Spaudos vakare buvo mažiau 
jaunimo. Taipgi ir Prisikė
limo parapijos salėje vyko 
vestuvių puota, kurion buvo 
susirinkę apie 500 asmenų.

Taipgi Vakaro rengėjai 
nenuvylė svečių išMontrea- 
11 o ats i kvies darni programai 
atlikti Aušros Vartų Choro 
Vyrų Oktetą ir sol. Gina 
Čapkauskienę.Publika buvo 
labai patenkinta ir jiems 
nuoširdžiausiai plojo. To- 
rontiečius nemažai stebino 
dirigentė ir akomponiatorė 
prancūzė M. Roch taip gerai 
paruošusi lietuvių autorių 
kūrinius. Todėl ir jai visi

■A

mdensVAKARAS
V> 17 A BJT A d lapkričio 19. ^taDIENJ,
■W. 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.

[ėjimas $6, jaunimui' — $ 3.
. ”NL” Spaudos Bendrovės Valdyba

Aida Norkelidnaitė vienos progra
mos metu. N lotr. T. Laurinaičio.

rodė simpatiją ir nuošird
žiai plojo.

Nedetalizuojant, tenka tik 
džiaugtis torontiečlų rengėjų 
iniciatyva ir gera Vakaro 
tvarka. Rengėjų priekyje su
kinėjasi Julija Skrebutėnienė. 
kuriai nebuvo naujiena įgy
vendinti tvarką. Ji visuomet 
yra buvusi NL Spaudos Ba
lių rengimo grupėje ir pri
siėmusi Vakaro naštą,

9 Spalio 8 d. Notre Dame 
della Difesa bažnyčioje su
situokė Antanas Skučas su 
Terese Gualtierl.

Vestuvių pokylis vyko St, 
Leonard giminių ir jaunųjų 
draugų tarpe. Jaunieji per
sikėlė gyventi į Toronto.

Jis įsigijo inžinieriaus 
specialybę, dirba atsakingą 
•darbą Bell Telephone Co.

N L Spaudos Vakaro Rengė- ARTĖJA ŽIEMOS
>1: STOVYKLA

Dr. J Malink a 
Dantų gydytojas 

— ® —
1440 rne Ste-Catherine Quest 

Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

Stp. Varanka, J. Karka, G. 
Adoma itienė, B. Jankauskai- 
nė, Pr.Jankauskas, p. Kai - 
rys. M.ir K. Juzumai, A. 
Lukošius su žmona, A. Ski
lau džiūnienė, pu Barysas, B. 
Laučys, O. Delkus, Vyt. Kul
nys, p. Jonušas, J. Damba - 
ras, M.Račys, V.ir J, Skre- 
butėnai, V. ir K. Bubeliai o4 
Indrelienė, V. Petraitis.

Jiems visiems ir jų tal
kininkams, kurių neįmanoma 
visų išminėti- nuoširdžiau
sia lietuviška padėka 1 NL

© Mirė Magdelena Ruginienė 
87 m. amžiaus, atvykusi į Ka
nadą prieš I-jį Pasaulinį karą.

Sniegas tikriausiai nebe 
už kalnų, nes Montrealio lie
tuviai studentai jau planuoja 
savo tradicinę Žiemos sto
vyklą.

REIKALINGA MOTERIS buto valy- 
mui vienų kartę savaitėje.

Skambinti po 5 vai. vak ar e* 6 3 1-4935.

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

Teirautis tel. 1 (813)367-4485

Presort motel

( Jono, Grigeli,)
717 South Ocean Boulevard 

Pompano Beach, Florida 33062 
, Telephone (305) 943 - 3020

DR. V. G1R1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
5330 L'Asjompticn Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3536

-

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

MONTREAL WEST~"”1
AUTOMOBILE

***%$&» Pontiac Buick ★ Astre
• neribotas pasirinkimas vartotų 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

ir su išimtimi Jums,
LEONAS GURECKAS

pasitarnaus i

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ! 
pasinaudokite !

Sole* Manager 
(Lietuvi* atstovo*)

PASIKALBĖKITE SU
Managtriu 

LEO GUREKAS__________

mm Montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH
(At O>g eng of gherpr.ogke gtreet West)

489-5391

REIKALINGA
DRAUDIMO AGENTŪRAI DARBININKAS(ė) - 
SĄLYGOS:

Norėti draudimo srityje dirbti ir siekti karjeros,,— susipažinti 
ir gilintis i_draudimo procedūra. Darbe imtis savos iniciaty - 
vos ir atsakomybės. Mokėti Žodžiu ir raštu bent 2 kalbas iŠ 3 
-jų: lietuvių, prancūzų, anglų. A m 1 i u s — ne vyresnis(ė) 
kaip 40 metu. Atlyginimas pagal sugebėjima ir dirbama darbį 
( $8 - 12,000.00 i.metus).

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

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
m/hSaI98 SK' Toronto Ont . Tel, 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų

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

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 8!/į%

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

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8

= depozitų-čekių s-tas . ...6%

| DUODA PASKOLAS:

= asmenines 9^2%
Šeštadieniais 9-1 E nekiln. turto 9’/į %
Sekmadieniais 9.30 - 1 E investacines 10%

Nemokamo visu norių gyvybės drauda pagal sanUupų dydį iki $2,000, 
asmeniniu 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.

Dr.A.S. Popleraitis
B A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-. E.K.C.S.iO

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

8 ps I.

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES *

mainville - poirier ė 
REALTIES

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

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

D.N. BALTRUKONIS 
Syikū Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305 
Tel: 273-9181-2-3, R«s. ?37-0844.

Foto M.L.S. M o n t r e a I, Que. 
Sistema.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

A g_e n t ū r a v_e i k i a JJ u1_^ £
Albertas NORKEL.IONAS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LEFEBVRE & ROBERT
a AMfUBlEMfMr - fUKNirUHt

DAVIMAS

ĮVAIRIUV- •*

BALDU

PER

krautuvė

3 

AUKŠTUS

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

e Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAIE 4e AVENUE asalle 363-3887
I T®43 CCMTRALK 300-1282 (DECORATION)

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE-H4E 2A6, 

Telefonas: 766"5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
V i pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. Imetams 8,75%
Termin. ind. 2 metams 8,75%
Terwiin. ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apkrau
ti ą iki 82,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS

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.

- ■

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. ■S

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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