
PASAULIO LIBTUVTU ARUHl~A.o\
56PO So.Claremont Ave() 

’ :’cago, I1L 60636 USA

L I T H U A N I E I N D E P Ę N D A N T E . I N D E P E N D E H T L I T H U A N I A

Nr. 41 1977 m. SPALIO - OCTOBER 13 d. CANADA - MONTREAL - (Established 194 1)

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS —»■

RYTAI - VAKARAI 
BELGRADE

Iš Belgrado Reuterlo agen
tūra praneša, kad skirtumas 
tarp Rytų ir Vakarų paaštrėjo 
po Švedijos atstovo Lelfland 
pasisakymo,kad Švedija kal
bės apie Žmogaus Teisių lau
žymą, ieškodama konkrečių 
rezultatų, derantis dėl nusi
ginklavimo.

Bulgarų delegatas Stajkovs- 
kls , atsakydamas į Vakarų 
kritikas dėl komunistinių 
kraštų humaniškumo, pareiš
kė, kad "reakcionierial"orga- 
nizuoja judėjimą prieš Hel
sinkio susitarimų dvasią.

Jis ragino Vakarus priimti 
Varšuvos pakto siūlymą, už - 
draudžiantį naudotis branduo 
liniais ginklais. Tai savaime 
suteiksią naujų galimybių su
mažinti ir paprastų ginklų at
sargas Europoje.. .

Iš 35 dalyvaujančių tautų 
atstovų pasisakymo išryškė
ja, kaip sustiprinti atlydį- 
’’detente".

Jugoslavijos atstovas,kal
bėdamas 420 delegatų pri
minė, kad"Žmogaus Teisių 
klausimas yra labai jautrus 
tarptautiniams santykiams", 
ir kad prie jo reikia prieiti 
" stipresniu atsakomybės 
jausmu".

Sovietų disidentas VI. Bu- 
kovski, kuriam buvo leista 
emigruoti į Vakarus praėju
sių metų gruodžio mėnesį , 
pranešė, kad sovietų politi
niai kaliniai paskelbė bado 
streiką, trokšdami priminti 
Europos Saugumo Konferen
cijai savo žiaurias nuoskau
das.

Bukovski kalbėjo iš Oslo 
miesto, primindamas, kad 
kaliniai iš koncentracijos 
lagerių Urale taip pat skel
bia bado streiką (nors, kaip 
žinom, persivalgymo pavojus 
jiems niekad negręsia...), 
" kad parodytų pasauliui , 
ypač tautoms,susirinkusioms 
Belgrade , kad jų likimas 
liečia visus, kad jie nenori 
būti užmiršti, ka d laikai 
Sovietų Sąjungoje ne- 
pa s i keitė . "

rai žinome iš skaudžios 
praktikos, ko vertos totalita
rini ij rėžimų sutartys, nes
varbu keno ir kuo pasirašy
tos... Faktai kalba- one 
raidės ant popieriaus.

KINIJOS MINISTERIS 
KANADOJE

Kinijos Užsienių Reikalų 
Ministeris Huang Hua atvy
ko į Kanadą ir aplankė Nor
man Bethune,- kuris kinie
čių yra labai gerbiamas, - 
gimimo vietą Gravenhurst. e.

Dr. Norman Bethune mirė 
49 m. amžiaus, begydydamas 
fronto linijose kiniečių ka
reivius, kurie kovojo prieš 
japonų invaziją. Mao Tse 
Tung savo raštuose ragina 
sekti Bethune altruizmu.

Ministeris Huang buvo su
sitikęs su Užsienio Reika
lams Valstybės Sekretorium 
Donald Jamieson, premjeru 
Trudeau, prieš tai praleidęs 
10 dienų Jungtinėse Tautose.

ATEITIES NAMAI
Iš Verduno kilęs studentas 

Paul Timari Queen's U-te; 
Klngstcne. laimėjo konteste 
pirmą žymenį ir 500 dol. do
vaną už projektą - brėžinį 
sferinio namo šeimai. Na
mas būtų šildomas saulės 
energija, turėtų vidaus sode
lį ir žmogaus Išnaudotų me
džiagų perdirbimo įtaisymus.

AR TIKRAI KAS NAUJO ?

Sovietų spauda skelbia , 
kad jų naujosios konstituci
jos projektas, Brežnevo pri
statytas Kremliui, yra "šio 
Šimtmečio manifestas" ir 
Augščiausias Sovietas ragi
namas jį priimti.

Klek žinoma, savo prane
šime Brežnev as aštriai pa
sisako dėl Vakarų rūpinimo
si dėl Žmogaus Teisių ir pa
tiekė naujos konstitucijos 
projektą kaipo plačiausių po
litini lį laisvių garantiją, bet- 
kada surašytą.

Jeigu tai tiesa- tai vis dėl 
to Vakarų susirūpinimas ne - 
buvo veltui, nors mums, ži
nantiems sovietinio rėžimo 
metodus, jis atrodo gal tik 
du lašai jūroje. Taip pat ge

LIETUVIAI
DEMONSTRUOJAME
Prieš šešis metus Mexico 

City Pasaulio Psichiatrų Są
jungos konferencijoj buvo tik 
mėginama iškelti SS barba
rišką psichiatrinių ligoninių 
naudojimą politinių kalinių 
sveikatos naikinimui ir jų 
kankinimui. Honolulu perei
tos savaitės konferencija, ku
rioj dalyvavo apie 4. 000 psi
chiatrų iš 63 kraštų, priim - 
tos dvi(Didžiosios Britanijos 
karališkosios psichiatrų ko
legijos ir Amerikos psichiat
rų sąjungos) rezoHucijos , 
pasmerkiančios SS psichiat
rijos piktnaudojimą ne ligo
nių gydymui, bet politiniams 
tikslams.

Belgrado konferencijoje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovų nebus. Deja, Lietu
voje ir kituose SS valdomuo
se kraštuose persekiojimas- 
kratos, tardymai, laikymas 
kalėjimuose ir psichiatrinė - 
se ligoninėse- žiaurėja.

Sujudom, sukrutom lais
vuose kraštuose gyvenantieji 
lietuviai. Įsteigėm Lietuvių 
Žmogaus Teisių komisiją , 
rašom spaudoje, kalbam per 
radio, siunčiam laiškus ir te
legramas, rašom memoran
dumus demonstruojame. Prie
šinamės SS norui įteisinti 
okupaciją Ir paneigti mūsų 
tautai teisę gyventi Lietuvo
je ir pačiai valdytis.

SPALIO 9-JI - VILNIAUS DIENA

Sunkioj kovoj už būvį
0 Vilniaus neužmiršk, lietuvi ...

Švęsdami "LIETUVIŲ DIENĄ", neužmirškime ir gręsiančių pavojų 
senai Lietuvos sostinei VILNIUI.

Pavojai garbingai mūsų sostinei ir šiandieną nesibaigia. Vilnius 
dabar oficiali Lietuvos T.S.R. sostinė. Iš tikrųjų Vilnius nėra lais
vas, kaip ir visa Lietuva. Sostinė yra okupuota ne lenkų, bet rusų. 
Šiandieną Vilnius yra lietuviškesnis negu lenkų okupacijos metais. 
Tai džiaugsmo lašelis. Tam Vilniaus lietuviškumui planingai pavojin
gi yra rusai. Neatsilieka ir lenkai, kad jis nepasidarytų per daug 
lietuviškas.

Nežiūrint to, į mūsų lietuvybės lopšį. įžūliai kėsinasi baltgu- 
džiai, rusai ir labiausiai lenkai. Su egzilinės Londono vyriausybės 
pritarimu aiškiai pasisako dėl Vilniaus ateities, kad Vilniaus raktai, 
padovanoti Lenkijos maršalui Pilsudskiui, laukia išlaisvintojo ir gy
nėjo. Toje dvasioje veikia dauguma lenkų išeivijos laisvame pasauly
je, ir pačioje Lenkijoje.

Kaip matome, aiškiau jau pasisakyti negalima. Tiesa, atsiranda 
gražių išimčių, kurie supranta Lietuvai padarytą skriaudą. Tai labai 
retos baltos kregždės. Jų pasisakymai lietuviuose teikia klaidinančią 
ramybę dėl Vilniaus ateities. Tai malonūs kvepalai, kurie ateityje 
gali pavirsti karčiomis ašaromis.

Švęsdami "Lietuvos Dieną", jungiamės prie jos visa širdimi ir 
sveikiname visus lietuvius, šventės rengėjus ir svečius, linkėdami 
ištvermės ir galutinio tikslo atsiekimo - Laisvos Nepriklausomos De
mokratinės Lietuvos su sostine Vilniumi. Vienybėje galybė.

šas bus padidintas iki pilno 
įnašo.

P. J. Steiblys gražiai nus
tebino Fondą, pasiūlydamas 
įrašyti savo artimuosius,jau 
ankščiau mirusius savo tė
velius ir brolį, įrašydamas 
kas met po vieną savo arti
mąjį. Jis yra narys jau gana 
senokai. Praeitais metais 
įrašė savo žmoną, šiemet 
įrašo savo tėvelį, kitais me
tais , turbūt savo mamytę , 
ir paskui brolį. Tai tikrai , 
galima sakyti, didžios mei
lės pareiškimas.

KLB Sudburio apylinkė 
gražiai pagerbė mirusį veik
lų jos narį P. Jutelį, padidin
dami jo įnašą. Fondas dėko
ja visiems savo nariams pa- 
pildžiusiems savo įnašus. 
Mūsų nenuilstamas Ottawos 
ap. įgaliotinis A. Paškevičius 
kaip ir visada, vadovauja visų 
apylinkių net kartu sudėjus 
Ottawos įnašus. Džiugu tu - 
rėti tokio mąsto darbininkus 
ir patriotus.

Jeigu nori tikrų draugų - 
stok į KL Fondą- ten jų rast 
daug.

Fondas primena visiems 
pakeitusiems savo gyvena - 
mas vietas pranešti 28 The 
Palisades, Toronto, Ont. M6S 
2W8.

Toronto, Ontario, Kanada
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 

Kanados Krašto Valdyba

KANADOS LIETUVIU FONDAS 
Nauji įnašai: 
734 
735 
736 
737

Juodviršio Juozo atmin.. 
Sergantis Antanas . . . . 
Ozalienės Marijos atmin, 
Steiblio Jono atmin. . . ,

Puteris Algis ....... 
Jutelio Petro atmin. . . . 
K. L. B. Sudburio apylinkė 
Kaziukonis Pranas ....

įnašus papildė:
685 
123 
124 
441
K, L, B, Ottawos apylinkė . . . 
Dalinis įnašas:
Mackevičiaus Brunardo atmin, 

Ateina laikas, kai likimas 
pradeda šaukti mūsų tautie
čius amžinybės prieglobstin. 
Dievo valios niekas negali 
pakeisti. Montrealyje miru
sio Juodviršio Juozo atmini
mą nepaprastai gražiai ir 
reikšmingai įamžino trys 
broliai- Pranas, Mykolas ir 
Steponas. Fondas dėkoja vi-

# 300.
. 100.

. 400.
, 100.

iki 200.
410.
200.
400.

3.100.

55.
Tillsonburgas nustojo di

džios lietuvės Ožalienės 
Marijos. Jos atminimui gi
minės, kaimynai bei pažįs
tami savo aukomis ir meile 
ją įrašė KLFonde. Aukomis 
prisidėjo: $50 -Tillsonburgo 
Liet. Klubas, $22 -D. L. K . 
Gedimino kuopa. Po #20 - 
Birutė Ožalas, Aldona Mc 
Namara, Danutė Armstrong

Jehn McGuire, #15 - Kazys 
John McGuire ir Ožalas Ka
zys. #15- Ožalas Petras. Po 
#10-K. Ratavičius, P. Augai- 
tis, G. Rugienius, S. Jakubic- 
kas, B. Dirsė, J. Stradomskis, 
A. Rudokas, B. Stonkus, S. Jo- 
kubilius, D. Žiogas, A. Kai
rys, A. Augustinavičius, B. 
Čeika ir V. Čiuprinskas. Po 
#5 - B. Gudinskas, P. Vindar- 
šius, S. Beržinis, V. Miceika, 
K. Lukošius, P. Pargaliaus- 
kas, J. JauneikisP. Žilvytis , 
V. Lileikis, A.Miknevičius , 
S, Oleka ir E. Kairienė;#3- 
M. Stankaltienė.

B. Mackevičiui mirus, ar
timieji bei draugai padarė 
dalinį įnašą Fonde jam at
minti. Prisidėjo K. Budrevi- 
čius, E.Docienė, V. ir K. 
Kalendros ir P. ir A.Kaziliai. 
Ačui prisidėjusiems ir mi
rusio atminimą pagerbusiem. 
Tikime, kad šis dalinis įna-

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS CHICAGOJE, SV. KAZIMIERO KAPINE N uotrauka C. Genučio.

PE NKT OJ I 
KANADOS IR JAV LIETUVIU

DAINŲ ŠVENTĖ
Penktajai Kanados Ir JAV 

lietuvių DAINŲ ŠVENTE I, į- 
vykstančial ateinančiais me
tais liepos 2 dieną Kanadoje , 
Toronte- jau pradėta Inten
syviai ruoštis. Sudaryti or
ganizaciniai Ir darbo komi - 
tetai su pirm. J. R.Slmanavt- 
člum, vtcep. L.Skrlpkute , 
muzikinio k-to pirm. V. Ve- 
rlkalčlu, sekretoriatu, ku
riam vaodvauja J.Andrulis , 
tžd. Vyt. BIreta Ir dviem su
maniais koordlnatortats-to- 
ronttšklu J. Karaslejum Ir 
hamtltonlšklu dr. V.Kvedaru. 
Pastarasis savo koordinavi
mo talentą įrodė jau 1975 m.' 
Hamiltone, ruošiant pirmąją 
Kanados Lietuvių Dainų Ir 
Tautinių Šoklų Šventę. Yra 
surastas leidinio redakto
rius- C.Senkevičius. Suda
rytos įvairios darbų komis P 
jos: spaudos-informacijos , 
anglų Ir lietuvių kalbom, pa
rengimų, nakvynių, jaunimo 
chorų globos, plakatų-ženk- 
lellų, bilietų platinimo Ir kt. 
Muzikinis komitetas Išsiun
tinėjo visiems Dainų Šven
tėje dalyvausiantiems cho
rams anketas, Iš kurių yra 
laukiama greito atsakymo . 
Prisiųstame Dainų Šventės 
repertuare yra padarytas 
mažas pakeitimas, t.y. vie
toj dainos "Mes su Rūtom" 
D. Andrulio yra įdedama Br. 
Budrlūno "O,Nemune". Pa
kaitalui gaidos tuoj bus Iš
siųstos. Dainų Šventės Ko
mitetas tikisi, kad visi cho
rai jau gyvena entuziastingą 
būsimos šventės dvasia, 
stropiai repetuodami In 
ruošdamiesi tai didžiajai lie
tuviškos dainos manlfesta -
cljal.



PANORAMA
L S Lietuvos i šiais virtimą! U 2 ištikimybę Kanadai 
Pour i a liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada. 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada.

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

AR TAI NE TEATRO 
VAIDYBA ?

Kas gi nemėgsta teatro, 
ypač jei vaidinama: Iš savo

pirmauja. Politinį gyvenimą 
galima prilyginti pasaulinio 
mąsto valdybai, kur valsty
bės santykiaudamos, lyg ko-

yra jo valdyba, nes pakarto
tinas naftos embargo labai 
skaudžiai atsilieptų JAV 
ekonominiam gyvenimu'

Ryšklpolltlnė valdyba yra 
JAV santykiai su Jugoslavija. 
Tai juk komunistų valdomas 
kraštas. Tito vaidina nesan-
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Pasaulio Lietuvių Dienos
1978 m. birželio 28 -liepos užtikriname Toronto lietu

3 d.d. Toronte, Kanadoje, 
ruošiamos Pasaulio Lietuvių 
Dienos /PLD/. PLD apima 
trys atskirt renginiai:

Pasaulio Lietuvių B-nės 
Seimas ,

V-ojlKanados ir JAV lie
tuvių Dainų Šventė Ir

Pasaulio Lietuvių Sportl - 
nės Žaidynės.

1978 m. sukanka 60 metų 
nuo Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymo ir 
40 metų nuo T autinės Olim
piados Kaune. Pasaulio 
Lietuvių Dienos Ir padės Iš
kilmingai atšvęsti kiekvie
nam lietuviui taip brangias 
ir Istorines sukaktis.

Nuo amžių lietuvis visada 
Išliko lietuviu ir ryškiai sa
vo būdu Ir kultūra Išsiskyrė 
Iš kaimyninių tautų. Teisė 
turėti savitą valstybinę Ir 
tautinę santvarką buvo lai
minama ir palaikoma sun
kiomis kovomis. Kova už 
lietuvio teises pavergtoje,: 
tėvynėje Ir šiandien didvy
riškai tebevyksta. Lietuvis 
visais amžiais reikalavo sa
vo teisių, bet lygiai jas pri
pažino ir kitiems. Pasaulio 
Lietuvių Dienos Ir turėtų 
tapti galinga, gausta ir didin
ga demonstracija už lietuvio 
teises, už lietuvišką kultūrą 
ir tikėjimo laisvę pavergtoje 
tėvynėje.Todėl mes Ir kvie
čiame visus lietuvius ruoš
tis j Pasaulio Lietuvių Die
nas Toronte, Kanadoje. Mes

vlų svetingumą.
Netenka nė minėti, kad 

PLD surištos su > didelėmis 
Išlaidomis. Todėl Pasaulio 
Lietuvių Dienų Organizaci
nis Komitetas ir skelbta Pa
saulio Lietuvių Dienų vajų. 
Prašome ateiti į talką su 
aukomis, kai bendruomenės 
apylinkių, sporto klubų, cho
rų vadovai į Tamstas kreip
sis. Pasaulio Lietuvių Die
nos turi parodyti saviems Ir 
svetimiems, kad lietuviška
sis solidarumas reiškiasi 
darbais ir auka.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė yra tikras Is Ir nuo
latinis ryšys, kuris jungia 
lietuvį su lietuviu. Tik 
tampri Ir sava bendruome
ninė dvasia gali laiduoti Pa
saulio Lietuvių Dienų sėk
mingumą. Ypač tėvai ir glo
bėjai prašomi siųsti lietu
viškąjį jaunimą, nes užmegs- 
tl ryšiai, pažintys bei lietu - 
vtška aplinkuma ves į švle - 
sesnę ir lietuviškesnę ateitį.

PLB-ės Valdyba 
JAV LB Krašto V-ba 

Kanados LB Krašto V-ba 
PLB Seimo Organlz.K-tas 

V-los Kanados Ir JAV Lle- 
tuvlųDalnų Švent. Org. K-tas 
Pas.Liet.Sportinių Žaidynių 
Organizacinis Komitetas

Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjungos Valdyba

lietuvių gyvenimo, net Iš se
novės kaimo, kuris tiek am
žių Išlaikė lietuvybę? Taipgi 
ir pavienio žmogaus ir jo 
šeimos gyvenimas yra savo
tiškas vaidinimas, kuomet 
pareigingumas ir kantrybė 
leidžia Išlaikyti šeimoje 
darnumą. Mėgindami pa
lenkti gyvenimo bėgį mūsų 
norima kryptimi, mes tai
komės prfe visko: ir savo 
šeimoje, ir darbovietėje ir 
visuomenėje. Gyvenime y- 
pač sėkmingas yra asmuo , 
apie kurį sakoma, kad tai 
esanti ryški asmenybė,toks 
tinka, anot patarlės- ir prie 
svečio ir prie pečio. Tad ir 
sėkmė jam, sugebančiam gy
venimo kasdienybėje nuosek
liai vaidinti, yra labiau už
tikrinta.

O kaipgi politikoje? Atro
do, kad ten valdyba kaip tik

klame milžiniškame vaidini
me, patelkta dažnu atveju 
nerealius, netgi apgaulingus 
paveikslus. Labai ryškus 
pavyzdys yra arabų ir Izra
elio santykiai. Arabai siekia 
talkos, sutlkdaml/kad ir ne
noromis/ su Izraelio egzis
tencijos faktu. Bet Izraelis , 
būdamas pajėgus, delsia, nes 
turi už savo pečių galingiau
sią pasaulio kraštą-JAV . 
Jos jį aprūpina modernlš - 
kals ginklais ir šelpta visais 
kitais atvejais. Todėl Izra
elis sąmoningai vilkina bei 
atidėlioja tas tiesiogines de
rybas su arbats ir nesls - 
kalto su Jungtinių Tautų re
zoliucijomis. O pats JAV 
prezidentas, 1OO% globoda
mas Izraelį, bando nuduoti 
vienkart Ir arabų draugą , 
kurte juk turį milžiniškus 
naftos Išteklius.

talką su Sovietų Sąjunga jau 
visus 30 metų/nuo 1947 m. /. 
Bet jei Jugoslavijai JAV ką 
naujesnio Iš technologijos 
/pav.kompiuterių/ parduoda, 
tai tie parduoti reikmenys 
atsiduria Sovietų Sąjungoje . 
Ir vis gąsdinama, kas būsią, 
jei 84 metų Tito numirštąs - 
esą, Sov.Sąjunga gali užpul
ti Jugoslaviją. Valdyba ne
bloga, naudinga komunistų 
reikalui.

Nelengva

Dvi sesutes lietuviškos tautodailės kūrėjos Kanadoje: 
Adina Vaitoniene iš Toronto, žinoma tautinių rūbąaudimu 
ir Danutė Staskevičienė iš Montrealio - savo juostomis, 
audiniais ir tautiškomis lėlėmis. J.Danio nuotraukoje pas 
dailininkus A. A. Tamošaičius, L letuviu_T autodailes Insti
tuto įsteigimo metuįgegužės men. 14 i.).

Dar daugiau kalbų apie 
komunistinę Kiniją: esą Sov . 
Sąjunga ją užpulslantl. Jau 
metų eilę vykdoma tų dviejų 
komunistinių valstybių val
dyba. O kai kiniečiai de- 
monstruoja-tal jų plakatuo - 
se randasi ir Marksas ir 
Engelsas, ir Leninas Ir Sta
linas. Kai JAV kariavo su Š. 
Vietnamu, tat ginklus ir visą 
kitą karinį aprūpinimą siun
tė ne tik Sov. Sąjunga/per 

A v Kiniją/, bet Ir Kinija, kurt 
'’/L' šiuo atveju nebesluntė ka- 

’ g relvlų, ka<p kad Korėjos ka- 
re. Ir ką gi: JAV Il-e Pas . 
Kare nugalėjusios Vokietiją, 

■' Italiją ir Japoniją-"suklupo" 
bekariaudamos tik su 17 mil. 
turinčiu mažu puslaukiniu S. 
Vietnamu. Ir tikėk tu, žmo
gus, kad Sov.Sąjunga "ruo
šiasi" užpulti komunistinę 
Kiniją į valdyba apmulkinti 
vadinamą laisvąjį pasaulį. 
Dabar lyg ir ruošiamasi su 
tuo, kad ir netiesioginiu, JA V 
jaunų nepatyrusių Vietnamo 
karių žalotoju bei žudlku- 
Komunlstlne Kinija- ug_ 
mėgsti diplomatinius san
tykius, gal net ats atsisakant 
nuo gyvnybos svsutartles 
su Talvanu. Kokios gi čia 
rūšies valdyba, jei deramasi 
dėl laisvos nacionalinės Ki
nijos Talvane "pardavimo"? 
Ar nebuvo panašiai, kai Hit
leris derėjosi dėl "įtakos" 
zonų Pabaltijo valstybėse?

O kaip suEurokomunlzmu? 
Kokia čia nauja valdyba, kad 
tai neva Ispanijos komunis
tai, kurie pasižymėjo ypa
tingu žiaurumu pilietiniame 
kare, kartu su Prancūzijos 
tr Italijos komunistais esą

"neklausą" Maskvos,esą no
rį būti savystovūs ir ,kas 
galėtų patikėti, norį būti 
"demokratiški". Valdyba 
pirmos rūšies apdumti akis, 
kad neva tat Eurokomunlstal 
esą kitokie,kaip "kitokiais " 
dedasi ir rumunų, ar gal net 
ir lenkų ar vengrų komunis
tai. Visa tai gražus teatras, 
pulki valdyba apgauti nai
viems, kurie dar ant savo 
kailio nepatyrė komunizmo.

Arba vėl JAV prez.Cartel* 
Is-jis irgi neblogai vaidina. 
Spėjo tapti prezidentu, tuoj 
parašė asmeninį laišką Sov- 
dlsldentul Sacharovui. Kur 
gi čia geriau begausi'. Car
ter' Is "reikalauja" gerbti 
Žmogaus Teises. Neabejo - 
tinai gražus mostas. Bet 
kai reikėjo Bulgarijoje tą 
tezę apginti, tai neatslra - 
do tvirto nusistatymo ir net 
Pavergtų Tautų savaitę lie
pos mėn. tik nenoromis Ir 
pavėluptal paskelbė. Mato
mai norėta tos savaitės ir 
visiškai neskelbti. Štai tau 
ir Žmogaus Teisių gynėjas '. 
Sakysit, tai politika. Žinoma, 
tai vaidybinė politika, 
kaip kad prez. Roose- 
veltas 1940 m. u ž t Ik r in< 
kletuvlų delegaciją, 
kad Lietuva "greitu 
laiku "atgaus laisvę. 
Bet po to- jau kelintas pre
zidentas valdo šalį, o Balti
jos valstybės faktlnal yra 
"nurašytos", gi mažutis Iz
raelis-gal jis su laiku pasi
darys net 51 JAV valstija , 
taip nepaprastai Intensyviai 
globojamas...

Taigi tu, paprastas pilieti, 
ar tu gali suprasti toje pai
nioje politikierių valdybojfe, 
kas yra teatro valdyba, o kas 
slaptų pasaulio galiūnų tikri 
tikslai,kurtų mes nemokame 
ar nenorime Išslšlfructl.

J. Valiūnas

............
LIET, ŽURNALISTŲ. 
SĄJUNGOS RINKIMAI

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Centro Valdyba, bai
giantis jos kadencijai, skel
bia naujos Centro Valdybos , 
Kontrolės komisijos, Garbės 
teismo ir Daudžvardžlo 
Fondo valdybos rinkimus. 
Rinkimams pravesti Centro 
valdybos yra išrinkta NOMI
NACIJŲ -RINKIMŲ KOMISIJA. 
Ją sudaro Pranas Garšva^ 
Petras Petrutis ir Juozas

KEISTAS SUSIRŪPINIMAS einą. O dabar, kaip matosi
Pavarčius "Naujienas" šiuo iš laikraščio puslapių, moko 

paskutiniuoju laikulbeveikdaž-tikėjimo ir doros netik tėvus 
name n-je po kitokia pavūrde Jėzuitus, bet ir tėvus Mari- 
tęsiasi rašiniai apie K. Aline- jonus ... 
no parašytą romaną "Sauja 
Skatikų','. Sis romanas esąs 
premijuotas katalikų,bet jo 
turinys pornografiškas ir ne- mintis apie Almeno romaną, 
atitinkąs, net prieštaraujan
tis katalikų tikėjimo dės
niams. Šių graudenimų ne
pakanka laikraščio puslapiuo
se, bet ir koks tai pasivadi - 
nęs Spaudos Klubas Chica
go j e šaukia susirinkimus ir 
skaito referatus apie šį ro
maną. Toliau gyvenančiam 
sunku suprasti ar tikrai' so- 
clalistiškas laikraštis ir jo 
klubas taip susirūpinęs kata
likų ir dar marijonų ordeno 
t. y. dvasiškių tikėjimo pa- 
klaidaz ar tik naudoja naują

■ reklamos būdą šios K. Alme
no knygos pristatymui ? Gir- 

Į, dlsl, kad jau knyga baigiama 
išparduoti.

Į Mainos rūbai margo svie
to l Kaip čia seniai katali
kai numesdavo žodį, kitą, kad 

/'.'Naujienos" yra nekatallklš- 
rkas laikraštis ir būk tai jų

2 ps'

redaktoriai net į bažnyčią ne- nuovokas. Jis visai stovyk - 
lai atrodė ir nuovokaus ir nuo
seklaus būdo žmogus. V. Vo- 
lertas ir tuomet jau reiškėsi 
literatūroje. Nesistebiu kad 
po tiek metų ir dar, JAV įgijgs 
mokslo ir patirties, tinkamas 
buvo pirmininkauti minėto 
romano atrinkimui.

Ar nevertėtų pirmiau apie 
save pasimąstyti, kai nelgįa-

"Naujienos"rugsėjo 19 d. 
perteikia spaudos klubo susi
rinkime skaitytų referatų

M. Gudelis sakęs taip: y,Al- 
mėnas žinojo ką daręs, oVo- mal kalbi apie kitą žmogų? 
lertas (premijuoto romano 
komisijos pirmininkas) netu
rėjęs jokios nuovokos. Jis 
neatkreipė reikalingo dėme
sio į romane esančią porno
grafiją ir visai nesuvokė apie 
politinę romano svarbą... ".

Knygą neskaičiau ir K. Al- 
mėno asmeniškai nepažįstu,, 
bet iš M. G. apibudinimo apie 
Volertą darau išvadą, kad ir 
romano apibudinimas gali bū
ti toks pat neteisingas. Vytau
tą Valertą gerai pažinojau, 
gyvenant Vokietijoj Kemp - 
teno DP stovykloje. Jis bu
vo lietuvių gimnazijoj moky
tojas ir klasių auklėtojas. Jo 
buvę mokiniai ir tėvai dar iki 
šiandien nėra jo pamiršę. Jis 
mokėjo mokiniams įkvėpti 
taūtinę, politinę ir kitokias

A. Gervėžis.
Quebec, P. Q.

AR REIKALINGAS 
GARBES NARYS ?

Prieš Iląjį Pasaulinį Karą 
Lietuvoje Ir kitur buvo Įsi
vyravęs paprotys,kad orga
nizacijos narys, labai daug 
pasidarbavęs Iš Idealiz
mo jos naudai tautos labui 
ar grupei,sulaukęs Ilgo am
žiaus, visais balsais valdy
bai pasiūlius, visuotino su
sirinkimo/ trijų ketv., ar 
daugiau narių / pakeliamas 
garbės nariu.

Didžiosios Lietuvos orga
nizacijos su kellosdešlmt 
tūkstančių narių -šauliai , 
pavasarininkai ir pan. ,turė-

jo tik po keltollką ar kelis 
garbės narius. Lietuvių tau
toje žmonės nemėgdavo gar- Lietuvą. Tuo pačiu prikišama 
bėtroškų. Juos pajuokdavo tos ekskursijos vadovui L. 
net liaudies dainose, pasa
kose.

Š. Amerikos valstybėse ir 
Kanadoje pridygo kaip gry
bų po lietaus, garbės narių 
keliose organizacijose. Net 
PLB buvęs p-kas pasikėlė, 
kaip girdėti Iš užkullsų, PLB

5 garbės lietuvių pirmininku, 
su 3 Intymių draugų balsais 
prieš 3 valdybos narius, vie
nam susilaikant. Kam , tad 
reikalingi tie "garbės titulai', 
daugelis dėl jų šypsosi. . .

Gal garbės titulas tiktų 
lietuviams, kurie kraują pra
liejo, mirė kankintais už lie
tuvių tautos laisvę tr už jos 
gerbūvį. Gal garbės lietuvio 
vardas tetinka tik tokio mąsto 
to lietuviams, kaip Dariut- 
Glrėnul, dr. J. Basanavičiui, 
arkivyskupui Matulaičiui, 
vysk. Bučiui, partizanams 
Daumantui-Lukšai, J.Būtė- 
ir panašiems. Šiai mano 
nuomonei daug kas pritaria . 
Garbės titulai, ordenal, me - 
daliai lietuvybės neišlaikys , 
Lietuvai laisvės ne Iškovos.

, K. Tilvikas, 
Ontario

užsipuola Montrealio lie - 
tuvių jaunimo ekskursiją į

Toliušis.
Pagal įstatus, kandidatai 

siūlomi iš vieno skyriaus ar 
vienos vietovės kiekvienam 
rinktiniam postui: Centro 
valdybai bent 7 kandidatai, 
Kontrolės komisijai 5 kandi
datai ir Garbės teismui- 5 
kandidatai. Daudžvardžlo 
Fondo valdybai siūlomi kan
didatai iš Chicagos- bent 7 
kandidatai.

Kandidatai raštu, prie ku
rio turi būti pridėtas Ir kan
didato sutikimo dalyvau
ti rinkimuose raštas, turi 
būti pasiųsti iki spalio 11 d. 
šiuo adresu: LŽS Rinkimų 

P. Petrutis, c o

GERB. REDAKTORIAU I
Anarrie mėnesyje "Tėviš

kės Žiburiai" 34 numeryje

Stankevičiui, kad jis per Expo 
/67 susitikdavęs su Rusijos 
pavilijone dirbančiais lietu - 
viais, kas anot to korespon
dento yra kolaboravimas.

Tai yra įžeidimas ir netei
singas kaltinimas visai mūsų 
Montrealio lietuvių kolonijai, 
kadangi beveik visi montrea- 
liečiai,pradedant nuo vienuo
lių, kunigų, skautų, šaulių ir 
1.1, lankė tuos lietuvius ir 

, su jais bendravo. Tai ar ga
lima juos vadinti kolaboran - | Komisja, 
tais ? Dėl to, visa Montrea- Margutis, 2422W, .Marąuette 
lio lietuvių visuomenė turėtų Rd. Chicago, UI. 60629. 
reaguoti.

O jeigu jau kalbėti apie ko-___________ _______________
laboravimą tai galima ir "T Z' komisija tuojau išsiuntinės

> prikišti kad jie irgi kolabo- laiškus visiems Žurnalistų 
ruoja netik gaudami visą ko— Sąjungos nariams, kurių ad— 
munistinę spaudą, bet dar ir resai bus žinomi (negavę 
turėdami laikraštyje specia- balsavimo lapelio gaU kreip
iu skyrių. Prisidengdami ne- tis minėtu adresu, pranešda- 
kaltu pavadinimu-- "Paverg- ml savo naują adresą Ir pap
loję Tėvynėje", kur kas savai- rašydami balsavimo lapelio), 
tę duodami ištraukas iš pro- 
pogandinių komunistinių laik - 
raščių apie jų įvairius lai - 
mėjimus.

Gaila, kad toks rimtas laik
raštis leidžia talpinti tokius 
nerimtus straipsnius, tuo ar
dydamas lietuvių vienybę.

S. Venckus, 
Montrealietis.

Gavusi kandidatų sąrašus 
su sutikimo raštais, Rinkimų

Balsavimal turi būti atlik
ti iki 1977 m. lapkričio 15 d. 
Komisija suskaičiusi balsus 
tuojau spaudoje praneš nau
jus Lietuvių Žurnalistų Sąr 
jungos pareigūnus, kurie su
sitars su senąja valdyba dėl 
pareigų perėmimo datos. J J

Nomlnacljų-Rinkim’ų 
Komisija

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



£XI moky tojų ir Jaunimo 
studijų savaitėi s Jei 

" ai 
ten 1 
-airi 
,an- Mokytojų studijų savaitės 

-j ■ visada būna įvairios ir turi- 
■.. z ningos. Nestigo įvairumų ir 

. šiemet.
J - Žinomas visuomenininkas 

sdr Donelaičio Mokyklos mo-
b .kytojas Jonas JASAITIS kal

bėjo apie bendruomeninį
(/.mokslą ir jo dėstymą. Pažy- 

-- mėjo, kad šis kursas dėsto- 
.: mas jo mokykloje 7-8 sk .
- mokiniams. Norima nuteikti 
. .mokinius, kad jie pasiliktų

bendruomenėje ir tautoje.
Kurse ypač iškeUama išei-- sų tautinių raštų didelius ŽI- 
vijos spauda. Mokytojui šia
me darbe yra daug naudin
gos medžiagos šiuose veika
luose : J. Girniaus’ Tauta ir 
tautinė ištikimybė,1 ir St.

:■ Baržduko*Lietuvis savo tau
toje, valstybėje ir bendruo
menėje1.1

. t. . Per diskusijas prele-
- gentas buvo patiks- 
’> lintas, kad visuomenės, ar

kaip jis sakė "bendruomenės 
mokslas" daugelyje mūsų 
mokyklų jau dėstomas nuo 
seniau. Taigi,tai jau ne nau-

- jovė. Prieš kelis metus kun.
A, SAULAITIS bendruomeni
niam įsisavinimui yra pa
ruošęs pratimų sąsiuvinį 
Bendruomenės Keliu.

i Taip pat Donelaičio Mo - 
kyklos mok. Jonas BAGDO

NAS parengė pokalbį apie 
sportą Lituanistinėje mokyk
loje. Tikslas-įtraukti jauni
mą į fizinį lavinimąsi. Bag
donas mano, kad mūsų jauni
mas fiziniai yra silpnokas . 
Per sportą galima būtų šią 
spragą išlyginti. Taip pat 
lituanistinių mokyklų moki
nių, tautiniai šokiai, girdi, 
menko lygio.

Detroitiškis tautodailinin
kas Vikt. VESELKA, sėkmin-

.Tonas Butelka

.ALI
— Mariukas, vis labiau sku

bėdamas, kopėčiomis užlipo 
ant namų aukšto.

Dar nesuvytus los beržinės 
^šluotos maloniu kvapsniu 
jam priminė gyvąjį šllelį- 

'-beržlnėlį. Jis numovė nuo 
karties arčiausiai galo ka
bėjusias dvi virvele perriš
tas vantas ir,pakabinęs jas 
sau ant kaklo, iš visų jė
gų tekinas leidosi atgal mo
kyklon. Jam rodėsi, kad jį 
vejasi debesis. Žiūrėję pro 
langus Ir sekę jį jo draugat- 
moklnlal juokėsi, kad jis 
šluotomis kaip sparnais mo
sikuodamas, skriste skrenda 
Akimirką, kada Marius įbėgo 
klasėn.pasigirdo balsiausias 
griaustinio trenksmas, net 
mokyklos langų stiklai su
drebėjo. Mokiniai persigan
dę , tik aiktelėjo. Mokytojas 
tuojau atrišo vieną vantą Ir 
'-kiekvienam mokiniui įteikė 
po šakelę.

- Laikykite ją rankose,- 
(paliepė. Sau jis taipgi paė
mė beržo šakelę. Kitą vantą 
■jis užkišo Į kertėje buvusį' 
-elektros pasklrstytoją/pas -
. klrstymo lentą/, kur metal I 

■ -nėję dėžėje buvo keli vari
niai, su įstiklintais galais , 

’kamščiai. Vos jis spėjo tat 
-padaryti, kai prapliupo lle- 
-tpš Ir pas Iglrdo toks griaus- 
-tlnlo trenksmas, nuo kurio ne 
įtik visa mokykla, bet ir ai— 
tlmos jai trobos Ir žemė su
gebėjo.

- Nesibijokite, tik lalky - 
kite, kaip sakiau, beržo ša- 
1977. X. 13

L.Eimantas
gai pravedęs medžio droži
nių kursus paaugliams, ir 
mokytojams paruošė įdomią 
paskaitą apie mūsų tautodai
lę. Bene ryškiausiai jis api
būdino mūsų audėjėles, ku
rios savo audiniuose sutelkė 
tiek daug tautinių raštų įvai
rumo bei spalvingiausių de
rinių. Lietuvoje nebuvo pro
fesionalių audėjų, bet kiek
viena moteris kūrybiškai iš
aušdavo ką nors naujo.

Čia išeivijoje turime mū- 

novus- dailininkus A. ir A .
• Tamošaičius, kurie dar Lie

tuvoje būdami, sutelkė daug 
to tautinio turto. Dabar jie 
sėkmingai ir kūrybiškai šį 
darbą tęsia Kingstone, OnL. , 
Kanadoj e.

Dail. P. GALAUNE turėjo 
didelį drožinių-dievukų rln - 
kinį. o dail. A. ŽMUIDZINA
VIČIUS surinko būdingų vel
niukų, viens už kitą balses - 
nių, kolekciją. Daug tauti - 
nių ženklų įrėžė ir žemai - 
čiai į savo klumpes. Bendrai 
mūsų tautodailė-neišsemia - 
mas tautos turtas. O.koks 
puikumas ir įvairumas mū
sų tautiniuose rūbuose’. Dail. 
A. Tamošaitis yra pasakęs , 
kad mūsų tautiniai rūbai ir 
audiniai išsprūdę iš priva
čių audėjėlių rankų, dabar 
Lietuvoje fabrikuose ir me
chaninėse artelėse yra su- 
šabloninami ir tuo sumen
kinami.

Amerikos lietuvių mokyk
lose iki šiol neturėta patvir
tintų religinio mokymo prog
ramų. Dabar kun. A. Saulai- 
tis paruošė sistematingą re
liginio mokymo- (auklėjimo 
programą. Tatai svarbu, nes 

kėlės rankose, -’■amino mo
kytojas.

- O tai dėl ko, pone mo
kytojau? - keli mokiniai Iš 
kanto paklausė.

- Beržas-tai stebuklingas 
medis. Jis užvaduoja žaibo
laidį. Vėliau mes nueisime 
miškan, prlstkasime jaunų 
berželių su šaknimis Ir jais 
užsodinsime mokyklos pat
vorius, darželį iv,kur tikta 
tiks- pasodinsime net Ir 
aikštelėje.

Nuolatinis nenutrūkstamas 
griaudimas bet klaikus žai
bavimas darė įspūdį sun - 
klos los artilerijos, puolan
čios kokią tvirtovę, iš kur 
tolygus sunkiosios artilert - 
jos ats{šaudymas susilieja į 
bendrą klaikų ūžesį-dundė- 
jimą. Gatvės/jų buvo kelios/ 
-virto srauniais šniokščian
čiais upokšniais.

- O dabar, vaikai, pasi
klausykite, ką aš jums papa
sakosiu - tarė mokytojas;

"Kai man buvo dar tik 8 - 
r i metai, kartą su tėvu miš
ke mus Ištiko audra su per
kūnija. Aplink mus buvo vi
sokių medžlų:pušys, eglės , 
ąžuolai, drebulės, liepos, 
skroblai, topoliai, juodalks
niai, beržai...

-Pasislėpkime po ąžuolu , 
- pasiūliau tėvui. Jis papur
tė galvą, prieštaraudamas.

- Ąžbolas turi daug šakų- 
šakellų, jos mus uždengs 
nuo lietaus, mūsų neužlts . 
Beržas- ne toks tankus,bet 
daug patikimesnis už ąžuolą: 
jo griaustinis neliečia. 

kaip kun. A. Saulaltis sakė, 
krikščionybė yra suaugusių 
religija. Tenka todėl siste - 
matlngal ruošti vaikus ir 
paauglius, kad jie taptų są
moningais krikščionimis ir 
lietuviais.

Rašytojas ir pedagogas 
Vac. KOVALIŪNAS išsamio
je paskaitoje iškėlė lituanis
tinių mokyklų mokytojų 
reikšmę ir jų paruošimą. 
Tikrasis mokytojas arba 
gimsta arba gyvenime atsis
kleidžia. Jei jis nemylės sa
vo mokinių, ir pats nebus 
mylimas. Todėl mokytojo 
vaidmuo yra didelis Ir svar
bus. Mūsų mokytojas, susi
durdamas su gyvenamojo 
krašto kultūra, turi ją pa
žinti. Nežinant šio krašto 
literatūros, sunku bus dės - 
tyti ir lietuvių literatūrą.

Išeivijoje turime Chicagos 
Pedagoginį Institutą ir vei
kiančius pedagoginius kur - 
sus Clevelande, bet gyveni
mui sparčiai žengiant pir
myn, šių institucijų nepakan
ka. Mūsų dabarties didysis 
rūpestis yra reikalingų mo
kytojų paruošimas.

Antrą paskaitą V. Kova - 
liūnas paruošė apie roman
tizmą lietuvių literatūroje. 
Romantizmas - tai ryški 
žmogaus vidinio pasaulio vi
suma. Būdinga, kad šioje 
kūryboje nevaizduojami val
kai.

Donelaičio Metuose išryš
kinamas suaugusių - nus
kriaustų ir pažemintų-likl- 
mas. Vaizduojamų persona
žų laikysena- išdidi, ryški 
vienatvė, gamtos paslaptin-

Šeštadienį vakare " iš 
spaudos" išėjo studijų daly
vių laikraštis DAMOKLO 
KARDAS, kur šalia oficialių 
informacijų tilpo daug bū
dingų studijų įvykių aprašy - 
mų bei paskaitininkų minčių 
žinoma iš jumoristinės pu
sės. Laikraštis buvo bema
tant išgaudytas. Jis taip pat. 
turbūt, praskaidrino vakaro 
dalyvių nuotaikas. Studijų 
metu būta konkursų, banketų, 
balsavimų, kurių daviniai 
taip pat tilpo laikraštyje.

Balsuota ir norint sužino
ti kas yra populiariausias 
būti kitų metų studijų vado
vu? Daugiausia balsų gavo 
čikagiškis mok. Juozas MA- 
SILIONIS,

Debesys buvo kaip šian
dien- tokie baisūs, o tėvas 
man liepė stipriai laikytis 
už beržo kamieno. Ir staiga , 
netoliese mūsų, perkūnas 
trenkė į šakotąjį ąžuolą ir 
perskėlė jį pustau. Aš suri
kau iš baimės, o tėvas pasa
kė: "Antrą kartą nebetrenks'.' 
Nuo to laiko aš beržą gerbtu. 

. Matykite tiktai, kiek beržas 
teikta žmogui naudos pava
sarį kokia saldi jo sula,ku
rtą darbymetėje žmonės 
gerta užsikąsdami su duona 
ir tuo .stiprinasi, o per pa
čius karščius, rugiapiūtės 
metu, žmonės

šakų ir nestorų stiebelių 
žmonės pasidaro sau soduo
se, kiemuose, prieangiuose 
pasėdėti suolus, stalus, kurių 
nė dažyti nereikta ir kurie 
patvarūs ir gražiai atrodo, 
jei, žinoma,tinkamai sukalti. 
Per sekmines piemenėliai 
beržo šakelėmis papuošta 
karvutes, už ką šeimininkių 
būna pavaišinti bei gauna 
"paviršiaus" Į lauką išsi
nešti. Kada geresnėse šei
mose pas ūkininkus būna 
šeimos galvos arba motinos 
kokia šventė- vardinės ar 
gimtadienis, -vaikai ir sam
dyti šelmykščial žmonės/la- 
blauš lai jaunimas / berže - 
lials papuošta namų fasadi
nes duris, nupIna vainikus, o 
jei kada laukiama į vietos 
parapijos bažnyčią atvyks
tant vyskupo- tai visada ant 
parapijos ribos pastato iš
kilmingus vartus-"bromą" - 
papuošdamt jaunais berže
liais. Taipgi berželiais puo
šia ir bažnyčios fasadines 
duris bei vidų. Kaip matome, 
be beržo niekur neapsieina — pati, 
ma. Mūsų žmonės myli ber - 
žą. Liaudyje apie beržą- 
berželį sukurta daug gražių 
dalnų-dalnelių, kurios atitin- 

negalėms gydyti, o karnomis progomis ir dai
nuojamos", - baigė pasakoji
mą mokytojas.

Tą dieną tas baisusis de
besys beržo vantos išskirs
tytas pavienėm šakelėm ir 
išdalintas mums- valkams 
kol audra praeis laikyti ran
kose, giliai įstrigo man at - 
mintln. Manau, jog ir kiek
vienam mūsų ten buvusiam, 
beržas liko visam gyvenimui 
mieliausias medis,geriau- 
slas gyvenimo bičiulis, ypač 
tiems,kurie likosi darbuotis 
savo tėvų ūkiuose, gimtoje\ 
savo žemėje.

bet Ir gyve narnom 
šluoti. Beržo pum- 
su degtine/dar ge - 
spiritu/ antpilas -

geria šaltą 
paraugintą sulą ir labai at
sigauna iš nuovargio. Ne tik 
nuramina troškulį, bet ir 
stiprinasi. Po lietaus-katp 
maloniai kvepia beržynas', 
telkdamas žmogui savotiško 
malonumo. Iš beržo šakelių 
žmonės pasidaro sau labai 
geras pirtyje vanotis vantas, 
kurtos vėliau, kai lapai nuby
ra- puikios būna šluotos ne 
tik kiemams ir ūkio trobe
siams , 
trobom 
pūrelių 
riau su 
sėkmingai naudojamas įvai
rioms 
ypač padeda džiovininkams . 
Neklaužados vaikus motinos 
klusnumo ir tvarkos moko , 
paplakdamos beržo rykšte , 
apie ką net ir katekizme yra 
minima, kad Dvasia Šventoji 
vaikelius bausti liepia beržo 
rykštute. Senovėje, kai dar 
nebuvo popieriaus,svarbes
nius atmintinus įvykius, 
žmonės beržo tošyje užra
šydavo. Mūsų seneliai iš 
beržo tošies pasidirbdavo 
sau gana padorias tabokines 
šnlaukščtamojo/ ’mlltellnlo/ 
taboko laikymui. Iš beržo

gumas, dažnas nukrypimas 
praeitin, liaudies kūrybon- 
tautosakon. Mūsų literatū
roje daug tokios kūrybos žy
mių. Kai kas vadina tai nu
krypimu nuo tikrovės, reak- 
cija prieš realizmą.

Užbaigiant šią studijų ap
žvalgą, reiktų paminėti, kad 
studijų dalyviai šalia čia ap
rašytų dalykų, turėjo pakan
kamai laiko poilsiui bei pra
mogoms.

Smagiai praėjo susipaži
nimo ir talentų vakarai. Bū
ta eisenų, susikaupimų bei 
paminėjimų tų, kurie žuvo 
ar kovoja už tautos laisvę.

Penktadienio laužas ne
vieną prajuokino iki valiai, 
nes vien jumoras plaukiojo 
ore. Uždaromajam parengi
mui jaunimo per savaitę iš
simiklinusio choro dainos ir 
darnūs tautiniai šokiai iš
šaukė gausių katučių publi
koje. Buvo daug svečių iš 
Detroito. Detroitiškis mok . 
K. Gricius artistiškai pas
kaitęs ar deklamavęs raš. 
V. Alanto ir kitų kūrinius, 
taip pat buvo griausmingai 
palydėtas plojimais.

CHICAGO

NIJOLĖS AMBRAZAITYTĖS 
GRAŽUS KONCERTAS 
Rugsėjo 25 d. St. Xavier 

kolegijon susirinko apie 400 
dainos mėgėjų pasiklausyti 
Vilniaus Operos iškilios so
listės koncerto. Pirmo
je dalyje solistė padainavo 
pasaulinių kompozitorių kū
rinių antroje-lietuvių kom - 
pozitorių. Jos dainavimas - 
susirinkusius ■ žavėjo. Akom- 
ponavo čikagiškis muz.Al
vydas Vasaitis. Abiems me
nininkams susirinkusieji ne
gailėjo plojimų ir viešnia 
buvo apdovanota rožėmis.

Nijolė ' Ambrazaitytė yra 
garsi operos solistė ir už 
Lietuvos ribų. Ji yra daina
vusi Sovietų Sąjungos, Če
koslovakijos, Lenkijos. Ru
munijos, Bulgarijos, Čilės , 
Peru ir Australijos didžiuo
siuose teatruose. Člkagiš- 
kiams buvo maloni proga pa
siklausyti neeilinio koncertą 
Šį kartą "tautinės drausmės 
sargybiniai" nepasirodė su 
plakatais. K. Beržūnaitis

LIETUVOS BUVĘ 
POLICININKAI ŠVENČIA 
, 1977 m. spalio 2 d. .tęsiant' 
lietuvišką tradiciją, įvyko 
Angelų Sargų šventės minė
jimas. Pradėta pamaldomis 

- už žuvusius ir mirusius Lie
tuvos policijos tarnautojus . 
Giedojo sol.Stasys Stasiūnas 
Po pamaldų Krivūlės nariai 
rinkosi Į Šaulių Namus me
tiniam susirinkimui. Valdy
bos pirm. Pociui pasiūlius, 
susirinkimo pirmininku iš
rinktas Stepas Paulauskas, o 
sekretorium Pranas Beino- 
ras.

Atsistojimu pagerbti mi - 
rusieji Krivūlės klubo na
riai, ypač geru žodžiu prisi
mintas a. a. kapelionas kun. 
Pečkys S. J.

Pirm. Pocius paskaitė iš
traukų iš lietuvių spaudos 
- atsiliepimų apie buvusius 
Lietuvos policijos tarnauto
jus. Toliau sekė valdybos 
pirmininko, kasininko ir 
kontrolės komisijos prane
šimai, kurie buvo trumpi, o 
diskusijos dėl pranešimų dar

1 trumpesnės.
Slaptu balsavimu į Krivū

lės valdybą 1978 m. išrinkti: 
Pocius, Stasiūnas, Belnoras , 
Šiaučiūnas, Burneikis, Genu
tis ir Suvaizdis. Kontrolės 
komisija paprašyta pasiliko

Iki šiol Krivūlė turėjo tik 
vieną garbės narį-teisininką 
Joną Talalą. Šiame susirin
kime Sibiro kankinys Krei
vėnas ir SečUeckas Išrinkti 
Krivūlės garbės nariais.

Vienbalsiai nutarta prašy
ti kanauninką Vaclovą Zaka
rauską, kad prisiimtų Krlvu-

LIETUVOS AIDU'* rodiio programa
. Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ

■BĮ Veikia savaitgaliais:
SflP Penktadieniais

Šeštadieniais

Sekmadie niais

9:30 - 10:00 vai. vak.
AM -1490,iš WOPĄ stot. 
8:00 - 10:00 vai. vak.
FM - 106.3 iš WLNR stot.
9:30 - 10:00 vai. ryto
AM - 1230 , iš WJOB stot. 
West 71—st St.Adresas^ 2646

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

3 psi.

metus buvo

lės kapeliono pareigas.
Ilgesnių diskusijų sukėlė 

Jono Talalos rašoma doku
mentinė knyga apie Lietu
vos okupaciją ir ALTos žy - 
gius Lietuvos laisvės reika
lu. Buvo siūlymų, kad'tą 
knygą Krivūlės klubas pasi - 
imtų išleisti. Nubalsuota šį 
reikalą palikti ateičiai. I

Prieš kelis 
išleista knyga Lietuvos Po
licija, kuri iki šiol pardavi
nėjama po 8 dol. Nutarta ją 
papiginti iki 3 dolerių.

Pareikšta padėka garbės 
šauliui Vytauto D. Šaulių 
rinktinės pirmininkui Vladui 
Išganaičiui ir moterų vado
vei Stasei Cesevičienei, kad 
nemokamai leidžia krivūlė- 
nams naudotis Šaulių Namais 
ir Indais.

Pasibaigus susirinkimui , 
sesės buvo paruošusios la
bai skanaus maisto. Vaišių 
metu paaiškėjo, kad susirin
kusiųjų tarpe yra Pranų ir 
narių, švenčiančių gimta
dienius. Jiems buvo sugie
dota Ilgiausių Metų. Vaišės 
praėjo labai geroje nuotaiko
je. Dalyvis

RESPUBLIKONU
IŠVYKA

Kasmet, besibaigiant va
sarai Čikagos lietuviai res
publikonai suvažiuoja šei
myniškai pabendrauti ir ap
tarti politines gyvenimo ak
tualijas.

Gražu kad Lemonte gy
venantis lietuvių respubliko
nų pirm. dr. Briedis ir ponia 
tokiam suvažiavimui per
leidžia visą savo puikią re- 
zidenclj ą.

Ponai Briedžiai, sutikdami 
svečius, visų prašė jaustis , 
kaip namie, aprodė savo gė
lynus, daržus ir kvietė paši- 

’ smaguriauti raudonoiąis 
avietėmis. Agronomas Šąn- 
taras lauke spirgino švie
žias lietuviško stiliaus deš
ras. Atvykdamos ponios, 
atsivežė viena už kitos ska 
nesnius pyragus ir kitokius 
gardumynus.

Pavalgius-3 vai. p. p. bu - 
vo pradėta oficialioji dalis , 
kuriai vadovavo Čikagos lie
tuvių respublikonų pirm. įįjž. 
A. Milūnas. Jis nustatė visą 
eilę garbingų atvykusių sve
čių ir svarbiausią kalbėtoją 
dr.M. Kuropą, kuris dauginu
sią kalbėjo apie artėjančią 
konferenciją Belgrade. Dis
kusijose dalyvavo dr. Razma 
inž. Jankūnas ir kiti. į

Grįžęs iš Washington’ o 
ALTos ir respublikonų vei
kėjas Jonas Talandis prane
šė apie išvakarėse įvykusias 
pabaltiečių demonstracijas , 
kuriose daugiausiai reiškėbi 
studentija ii’ kuri pavykūši 
labai gerai, atkreipusi dė
mesį sostinės politikierių ir 
didžiosios spaudos.

Oficialiai daliai baigiantis' 
inž. Milūnas daugiausiai sa
vanoriškai dirbantiems Le
mento respublikonams-Re
ginai Andriejausklenei. Bi
rutei Navickienei, Juozui 
Grigaliūnui ir Kaziui Bal
čiūnui įteikė garbės pažymę- 
jimus. Prie puikios lietu
viškų plokštelių muzikos t>u— 
vo dar ilgai vaišintas! ir po
litikuota. .

Išvyka buvo 25 rugsėjo. ( į
S. Paulauskus



ULTŪRINIS PUSLAPIS
Imagine a sculptor who, for name, Lithuania’s leading 

the first 30 years of his life, had sculptor. And this is the first
neuer seen the work of showing of its kind to
Henry Moore. Or Gia- i corne ou* Lithuania
cometti. Or Brancusi. - į since World War II. A
A Lithuanian sculptor | showing of monumen-
working alone, as if in : tai works in bronze
a vacuum. Drawing a and marble that tell of

. inspiration from the * ’ the human experience,
folk art, the fabled Sculptures with the
gods and the mighty forests all power to move the world... and 
around him. the tenderness to touch the

Vladas Vildžiūnas is his heart.

vių liaudies skulptūra, stebi
si jos meniškumu ir dar 
daugiau stebisi,kodėl apie ją 
pasaulis beveik nieko nežiną 

Skulptoriaus V. Vildžiūno 
pranešimas buvo įvairus, 
įdomus, daugumoje giliai 
lietuviškas. Jo kalba iš lie
tuvių buvo išversta anglų 
kalbon.

Be kitko tarė, kad niekas 
jo nevertęs, niekas neįsakęs 
ką kurti. O apžiūrinėjant jo 
išstatytas skulptūros nuot
raukas, matai komunizmui 
talkinusios poetės Sal. Ne
ries paminklą, net su detali -

Iš musų tautosakos: •
°1'

ATSARGUMAS į
Daugelis patarlių moko atsargumo, kaip labai svar - 

baus gyvenime dalyko, nes būdamas neatsargus, t turėsi 
dažnai ir k skaudžiai nukentėti.

"Devynis kartus atmatuok, , tada kirsk", — prieš da - 
rydamas kokį svarbų žygį, pirma gerai apsigalvok,: nes 
paskum nebeatitaisysi.

"Atidaryk akis, šiaip atidarysi piniginę", - būk ap - 
dairus, nes turėsi nuostolių.

"Tikėk vilką raišą kojos nepamušęs", - o pavojingą 
,priešininką turi pats nugalėti, tik tada galėsi jo nebijoti.

"Nelaikąs šunis lakinti, kada vilkas bandoje", - reikia 
iš anksto viskam pasiruošti.

"Visų dantys balti, bet nežinai kas už dantų", -ne
lengva pažinti žmones ir jų užmanymus, todėl reikia būti 
atsargiam.

ugi
-ai
i ai '■ 5

Penktą mėnesį JAV-se be
sisvečiuojantis dail. Vladas 
Vildžiūnas, po sėkmingų sa
vo kūrinių parodų New Yorko 
apyllnkėsė, Čikagoje, prieš 
^sugrįždamas į okup. Lietuvą 
savo kūryba pasirodė Kali
fornijos lietuviams, garsia
jame UCLA U-te Los Ange
les. Iškilmingas atidarymas 
įvyko 1977 m. rugsėjo 10 d. 
vakare. Tenai buvau ir pra
ėjus keliolikai dienų rašau 
šiuos įspūdžius.

Įeinant-ryškus pi plakatas 
su vardais: VILNIUS , 
LITHUANIA. Tai vienas 
iš Vildžiūno plakatų, su jo 
skulptūros nuotrauka.
"" Iš okup. Lietuvos atsivežė 
tiktai savo skulptūrų nuot
raukas, daugelį gana didelio 
formato. Vėliai! rodytos jo 
kūrybos skaidrės, geromis , 
ryškiomis spalvomis. Pagal 
tai spręstina apie 1932 m. 
gimusį lietuvį skulptorių. Iš
statyta keletas,mažesnio di
dumo, metalo skulptūrų, su
kurtų viešint JAV-se.

Žmonių parodoje daugybė. 
"Daugumoje lietuviai, nors 
buvo amerikiečių, atrodo su-

- DMUNINKAg VLADAS
VCUDŽlUNAg,

nutraukiant pokalbius, ban
dydavau nutįsti į kampą ra
mesniam apžiūrėjimui.

Sienoje iškabintas' Lietu
vos žemėlapis nuo XIII a iki 
šių laikų susitraukimo. Prie 
skulptūrų anglų k. paaiškini
mai santūrūs ir pakankamai 
lietuviški.

Sutinkant, kad menas turi 
teisę keistis, kaip daug kas 
gyvenime, skulptorius Vild - 
žiūnas tuos pakeitimus yra 
padaręs, kaip man atrodo, 
teisinga kryptimi. Okupuo
toje Lietuvoje sukurtos 
skulptūros, ypatingai pa
minklai Čiurlioniui ir Bo
rutai tarsi atsiduoda Lietu
vos senove. To nepastebėjau 
naujoje kūryboje, sukurtoje 
JAV-se.

Kūrinyje pavaizduoti tau
tos senovę yra labai sunku , 
ypatingai skulptūroje. Lin
kėtina, kad dailininkas išsi
laikytų savo lietuviškoje kū
rybos mintyje. Labai lengva 
paslysti ar nuslysti į tarp
tautinį čiužinėjimą, iš kurio 
sugrįžti’atgal prie lietuviš
kumo būtų sunku. O tokių 
pagundų labai daug. Užtenka

naktų, ir jau pagrindai, taip 
ilgai statyti, gali pradėti 
braškėti.

Pilnutėlei salei klausytojų 
skulptorių gražiai pristatė 
UCLA profesoriai dr. M. 
Gimbutienė (ją vadino Gim - 
butas) ir dr. Alg. Avižienis. 

• Įdomiai kalbėjo, aiškino 
skaidres dail. Vildžiūnas. 
Sakė, lietuvių tauta turi gau
siausiai skulptūrų, lyginant 
su kitomis Europos valsty
bėmis teritoriniu požiūriu.

Ypatingai gausi liaudies 
skulptūra, daugumoje religi
ne tema. Sakė, senoji lietu
vių liaudies skulptūra vaiz
davusi ne Kristaus, šy. Ma
rijos ar kitų šventųjų ap
raiškas- buvusi sunaikinta 
pagonybei priešingų žmonių. 
O iš anos gilios senovės kaip 
tik semtina senobinė lietuvių 
tautos meninė kūryba.

Dabar Lietuvoje daug kul
tūrininkų ir dailininkų turi 
savo rinkinius,kuriuose sau
go senąją rūpintojėlių bei 
panašias skulptūras,kuri bu
vusi, daugumoje, iš medžio ir 
atlikta nemokytų žmonių.

ne galvos nuotrauka. Bet ne - 
matai nė vieno Lietuvos ka
raliaus ar kunigaikščio. Ne - 
matai nė vieno istorinio lie
tuvių tautos įvykio. Be žo
džių numanu, kad nebuvo 
taileista dailininkui sukurti. 
Bet apie tai jis neužsiminė.

Gražiai priėmus iš okup. 
Lietuvos atvykusį skulptorių 
peršasi mintis: o kodėl iš 
Amerikos koks lietuvis 
skulptorius negalėtų nuvežti 
savo kūrybos, įskaitant pat
riotinės, Į okup. Lietuvą?

Kęstutis Gardiųas

"Apsirlnkimas - ne šieno vežimas"- - nebus taip leng 
va atitaisyti, kaip parvirtusė vežimą pakelti.

"Dėl vienos žuvies Į vandenį nešoksi", - dėl menknie
kio neverta rizikuoti.

KVAILUMAS
"Su durnu du turgu, su plikiu nėr ko peštis".
"Kad nuo didumo pareitų, tai karvė zuikį sugautų " - 

ne didumas ir jėga, bet gudrumas nugali.
"Kai viena karvė uodegą kelia, tai Ir kitos paskui bė

ga”, - kvailos minios elgesys toks pat.
"Ką veiks kiaulė bažnyčioj: knisti negali, o su kibirai: 

niekas netarškina". ,

ATSIŲSTA PAMINĖTI* 
LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo rugsėjo mėn. numeris skirtas paminėti brig. gen. Joną ČER - 
NIU mirusį š. m. liepos mėn. 3 d. Apie jį rašo gen. St. Raštikis.

Kun. J. Prunskis rašo apie skulpt. Jr. Baltuonio medžio šaknų meniškus darbus, patie-4 
kiant keletą nuotraukų iš šio meno srities. I
Patiekiama Bernardo Brazdžionio tekstas kantatai Laša Laiko Lašai, kuriai muziką pa
rašė komp. J. Gaidelis ir polkštelę Įdainavo Broktono šv. Kazimiero parapijos choras. 
Representuojasi jauna poetė Daiva Karūžaitė su keliais eilėraščiais.

Aprašomas atsisveikinimas du dr. Vytautu Dambrava išvykstančiam iš Venezuelos į Sal
vador JAV ambasados patarėjo pareigoms.

Dramos Festivalio Toronte nuotraukos. Dail. Rasos Arbaltės rašinys apie modernųjį me
ną H^os-darbų nuotraukos.

9,
St. Rokienės Sibiro pergyvenimų kone, stovykloje aprašymo tęsinys. Sen. Dole kalba ang
liškai ginant Lietuvos ir kitų kraštų laisvę.

prantančių meną. Dėl žmo
nių gausumo ir nuolatinio
pažįstamų kalbinimo buvo 
sunku ramiai, įdėmiai pa
studijuoti. Vis atsiprašant ,

paspoksoti 
muziejuose

didžiuosiuose Toji skulptūra yra aukšto 
į naujesnes meninio lygio Ir laukia pa-

Beletristika, paminėtos šventės ir sukaktys. Įdomi Ukrainos pašto ženklų istorija ir ki
ti rašiniai l įvairomis temomis.

skulptūras ir su patinkan
čiomis idėjomis ar Unijomis 
pagyventi keletą sapningų

šaulio pripažinimo. Didieji 
kitų tautų menininkai, susi
pažinę su senesniąja lletu-
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PAŽINKIME praeiti !

daumąmta^JUOZAS

šistinis žvėris. Arčiau Kauno pakelės dar labiau raudo - 
navo.

Universitete darbas buvo tik prasidėjęs. Rinkosi u - 
to vadovybė su prof. A. Purenu ir prof. Mošinskiu (senuo- 
priekyje. Pirmiausia reikėjo atgauti ir sutvarkyti univer
siteto patalpas ir perkraustyti priemones. Vokiečių oku - 
pacijos metu universitetas kiek jo dar buvo palikta, bu. - 
vo susispaudęs beveik vien medicinos fakulteto rūmuose . 
Čia buvo įsikūrusi ir visa kanceliarija. Atgauti vvokiečlų

(tęsinys)
Rankoje nešėsi, tuščią katiluką. Jo drabužiai buvo vieni 
lopai, ir tie patys kiauri. Buvo basas. Dar vaikiškam vei
de jau buvo ryškios vargo raukšlės. Ilgai nelaukęs, j pa
šė ko nors valgyti. Juozui pasisiūlė paarėti, kad šis, pare, 
tėjęs namo, atneštų su katiliuku jam pieno. Jo laimei bu
vo pavakarių laikas. Juozas namie užtiko mamą bekepant 
blynus. Vosyliaus daliai mama uždėjo dvigubą prociją.Grį- 
žęs pas savo -pavaduotoją Juozas turėjo gražaus juoko. Ža
grė Vosyliaus neklausė, nuolat gadindama vagą. Artojas- 
buvo suplapęs, kaip po lietaus. Abu susėdo valgyti.

to, kad jie nesugebėjo įrodyti savo lojalumo. Gi bolševi
kams suimant pakanka, kad kalinys neįrodytų savo nekal
tumo. Vosylius gimęs ir augęs Rusijos bolševizmo su - 
kurt ame pragare, geriau žinojo visus raudonųjų naikini - 
mo metodus, todėl dabar ir siūlė gana įkyriai. Paspaudę 
nuoširdžiai rankas, pažadėjom vieni kitiems nepamiršti 
tos keistomis aplinkybėmis užsimezgusios draugystės tarp 
Rusijos kolchozo skurdžiaus ir Lietuvos studentų.

Asmens bylos krematoriume

atimtas universiteto patalpas nebuvo sunku, nes bolševi
kai stengėsi visa daryti priešingai, negu buvo daroma vo
kiečių. Kai šie jų priešingumai sutapdavo su mūsų intere
sais, mes be didelio vargo laimėdavom. Žinoma, tokius 
reikalus tvarkant, neužmirština viešpačiams priminti Sta
lino konstitucijos visiems garantuojamą teisę į mokslą ir 
raudonosios aiynijos išvadavimą nuo vokiškųjų fašistų-Na, 
o jei dar gale kalbos pakrtosl kurį nors tūkstančius kartų 
gatvėse Išrašytą trafaretinį šūkį, tai reikalai visaigerai 
klosis. Be didelio vargo atgavom didžiuosius nutversite - 
to rūmus , pirmuosius, ateitininkų, neolituanų, Mažylio na — 
mus (Kęstučio gatvėje),Savanorių pr.77 nr.namus (buv. 
Ukmergės pi) ir dalį namų mergaičių bendrabučiui Trakų

Vosylius papasakojo, kaip jis maitinęsis. Su katiliu - 
<ku lūkuriuodavęs pamiškėse, kol pamatydavęs ateinančias 
moteris melžti karvių. Tada išlįsdavęs iš po krūmų ir 
moteris prašydavęs Išmaldos. Taip vertęsis jau penketą 
savaičių. Dabar Juozą prašė, kad jį kur nors priglaustų 

.už paprastą darbininką. Jis tikėjo, kad iš Lietuvos jam to
liau eiti neapsimoka, nes savo gimtinės jis vis vien nepa
sieks. Ji prie Maskvos. Be to, savam krašte jis nepa
tirtų tokio gyventojų geraširdiškumo, kokį jis čia patiriąs. 
Juozas sutiko jį globoti. Tokiu būdu Vosylius, nuolat per- 
keldinamas iš vieno gyventojo pas kitą, laimingai sulaukė 
raudonųjų.

Šiandien Vosylius laukė mūsų tėviškėje su medaus ir 
"naminės" dovanomis. Jis buvo pakeliui Į N. raudonar - 
miečių dalinį, kurin jau spėjo užsiregistruoti prieš kele- 
-tą dienų. ŠĮ atsisveikinimą tinkamai atžymėjom. Atslskl- 

(.riant Vosylius įsiūlė Juozui jo ranka parašytą pažymėjl - 
; mą, kur trumpai nupasakojo savo istoriją Ir teigė, k kad
■ Juozas, nežiūrėdamas vokiečių Įsakymų, jį visą laiką glo- 
' bojo ir išsaugojo jo gyvybę, rizikuodamas netekti laisvės.
• Juozui nenorint šio pažymėjimo imti, Vosylius pridūrė:a- 
. teis laikas, kad Juozas bus jam labai dėkingas,ir nurodė
■ pats, klek žmonių jau mūsų kaime praradolaisvę vien dėl

p s I.

Su Juozu pasirengėm į Kauną, neturėdami jokių ga - , 
rantijų, kad vietoje universiteto sienų neatsidursime ku
riame nors raudonarmiečių dalinyje. Kaip transporto 
priemonę pasirinkom dviračius. Ši kelionė buvo pirmoji 
po naujųjų "išvaduotojų" dangum.

Pasiekėm Kauno - Marijampolės plentą. Dabar jis tu
rėjo labai didelę reikšmę, kaip viena iš pagrindinių judė - 
jimo arterijų į Rytprūsius. Kas keli šimtai metrų griovių 
krantus puošė Įvairūs šūkiai rusų kalba: "Tegyvuoja rau
donoji armija, tegyvuoja galingasis generalisimus Stall-- 
nas, tegyvuoja komunistų partija, šlovė herojams, Vilnius 
yra, Kaunas yra, pirmyn iki Berlyno, mušt fašistinį žvė
rį, jo paties urve, mirtis vokiškiems fašistams" etc. Po 
kurio laiko kartojosi vėl tie patys parašai. Visi šūkiai bu
vo išrašyti ant raudonų lentų, Iškeltų porą metrų nuo že - 
mės. Kas keli kilometrai aptikdavom iš faneros išpjaus
tytas Stalino ir Lenino figūras, trejeto ar ketverto metrų 
aukščio. Jie buvo nutepti gana piktais veidais* Kryžkelių 
rimtį dar didino prie šių nutukusių figūrų einąs sargybą 
sulysęs ruselis. Visi šie šūkiai ir figūros tuojau atsibodo. 
Domėjausi tik karikatūromis, kurių mėgiama tema- po 
brezentiniu Ivano batu raitosi savo dienas bebaigiąs fa -

gt. 7 nr.
Pradėjom tvarkytis. Pirmoj eilėj įkūrėm studentų 

skyrių, pergabendami bylas iš medicinos fakulteto rūmų 
į didžiuosius rūmus. Vadovybė išsirūpino Ir transporto: 
priemone- naujutėlį sunkvežimį.

Mus sudomino netvarka medicijos rūmuose: koridoriai 
užversti studentų ir mokomojo personalo bylomis, anke
tomis ir kitokia archyvine medžiaga. .Didžiausio rūpesnio 
mums sukėlė tiek studentų, tiek mokomojo personalo, tiek 
ir tarnautojų vokiečių okupacijos metais užpildytos anke - 
tos, kuriose buvo pažymėta, kad pirmosios b<bolševikinės 
okupacijos .metu jie buvo Aktyvistų Fronto nariais prieš 
bolševizmą arba nepriklausomybės metais priklausę bet 
kurioms kultūrinėms organizacijoms. Po nemenkų pas
tangų suradomlr savo bylas.. Net plaukai ant galvos 
pasišiaušė. Tokios medžiagos užteko, kad mus sulikviduo
tų. Skubėjom surasti auklėtas ir tų draugų, kurie nebuvo 
pasprukę į Vakarus. Galop nutarėm kad bus greičiau Ir 
turėsim ramesnę sąžinę, jei, užuot išsirinkę, visas a au
klėtas sudeginsim. Taip ir padarėm. Sunešėm jas į kre - 
matoriumo krosnį Ir paleidom dūmais dokumentines nuo - 
č£mes. ( bus daugiau )
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Hamiltone klausėmės 
R. Daunoro dainų

Š.m. rugsėjo 17 dienos Uždangai paklius,see non 
šeštadienio vakarą, Skotų išėjo gražiai nuaugęs, Heso- 
Parko gimnazijos audltori— fcas jaunas vyras Ričardas 
joje, turėjome neeilinio svečio Daunoras, lydimas člkagle-

operos solisto Ričardo 
Daunoro koncertą.

. , . Koncerto pradžia buvo nu
matyta 7 vai., betgi jau pu- 
,sę valandos prieš jo pradžią 
auditorijoje savo vietas bu- 
y<3 užėmę dauguma publikos . 
Matėsi ir jaunimo, nors jo 
galėjo būti Ir daugiau. Tai 
rodė, kad koncertu susldo- 
mlnėjlmas buvo geras.Porą 
minučių po 7, scenoje pasi
rodė pranešėja V.Kuprevl- 
čiūtė, kurt auditoriją supa
žindino su solisto biografija 
Išeitu mokslu Ir dainos me - 
ne pasiektais laimėjimais. JI 
pristatė programos dalį, o 
pertraukėlių metu padekla
muodavo eilėraščių Ir pris
tatė tolimesnę programą. 

J. Miltenio nuotraukoje, tik po koncerto. Iš kairės : muz. Darius Lapinskas, pranešėja 
V Ida K upreviči iltė ir sol. Ričardas Daunoras.

Rašo Juozas Kaributas

Š
, -1

iandieninė Europa ir Turistais
1977 m.gegužės 9-ojl dte- 

jb. Aukštai erdvėje ūžta 
lėktūvo motorai, nirtulingai 
trdamtes t prie kelionės tiks
lo- Lisabonos. Vadinamas 
"Carter" keliavimas, kurį 
organizuoja portugalai, kad 
jų kraštą turistai nors klek 
finansiniai pastiprintų, te
kainuoja ten ir atgal tik 385 
dol. Kasgl nesusigundys to
kiu pigumu? Ir štai gal apie 
400 keleivių perpildytas 
lėktuvas, ūžia tartum blčlv, 
avilys: keleiviai įvairių 
troškimų, smalsumo, noro, 
kad tik daugiau pamatytų, 
sužinotų ir patirtų.Šioje ma
ntoje mes tik du lietuviai: 
p.Sutkevlčius ir aš.

Klek ir kada beturėjau di
desnių ir mažesnių Išvykų- 
jos visos skirtingos savo 
nuotaikomis, įspūdžiais.

Portugalijos lėktuvas, dėl 
kurio aš turėjau šiek tiek 
baimės, kad gal bus mažas , ■ Q j
blogai aptarnaujamas ,pasl-
rodo, buvo neda vert Intas ., bet pats miestas-taip nugy-

ak
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATp TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

11 susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
“ JGeorqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu-
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čto muziko ir akompaniato
riaus Dariaus Lapinsko. Šiuo 
momentu auditorijoje kilo 
triukšmingas plojimas. Tai 
buvo šiltas , kaip solisto ir 
žmogaus . priėmimas, kuris 
savo drąsos ir laisvės troš
kimo vedamas, prieš metus 
pasiryžo gyventi laisvame 
pasaulyje. Šį vakarą laisvos 
Kanados žemėje, Hamiltono 
lietuvių tarpe pirmą įkartą 
dalinosi savo sunkaus darbo 
vaisiais dainos formoje.

Pradžiai Išgirstame He - 
tuvių liaudies dainą Kur Tas 
Šaltinėlis, po to sekė Šim
kaus, J. Gruodžio, M. Pet
rausko ir kitų lietuvių kom- 
poėltorlų kūriniai. Po kiek

Transportes Aereos Portu- 
gueses sakyčiau, gal prana
šesnis už mūsų kai kuriuos 
transportinius lėktuvus. Ap- 
tarnavlmas-lluksuslnls. Per 
vienuoltką valandų jis mus 
nutupdė Portugalijos sosti
nėje,kurt, žinoma, toli gra- 
žu, nebe tokia, kokią aš ma
čiau paskutinį kartą 1972 m. 
Nenoriu aprašinėti anų metų 
Portugalijos, o ypatingai jos 
sostinės Lisabonos, visų re- 
volluclonlerlškų pergyveni
mų. Visi, kurie spaudą su 
dėmesiu sekė, tai žino. Tik 
noriu pareikšti skaitytojui 
savo pirmąsias nuotaikas, 
ktirlos jokiu būdu nebuvo ta
da džiuginančios. Visų pir
ma- rėkiančiai šaukė Iš vi
sų kampų, sienų, bei tvorų 
raudoni su kūju ir plautuvu 
plakatai. Jų tiek, kad tenka 
stebėtis,kaip ir kas sugebė
jo nuo pamatų Iki trečio 
aukšto tuos plakatus sukarti. 
Kaip ten bebūtų tie plakatai, 

A

vienos dainos solistas buvo 
palydėtas gausiais aplodls - 
mentals.Po pertraukos, ant- 
roję dalyje dominavo pašau - 
llnlų autorių kūriniai- Beet - 
hoveno, T ošti, ir arijų Iš
traukos Iš Verdi, Rosslnl P" 
kt.kūriniai.Svetimieji auto
riai buvo dainuoti Itališkai.

Nesant ir dideliam spe
cialistui, buvo galima su - 
prasti, kad dainuojama žmo
gaus, gerai paslruošuslo 
šiam menui. Ričardo Dau
noro malonus boso-barttono 
balsas buvo gerai valdomas 
ir gražiai skambėjo.Kar
tais lyg ir stokojo balso 
stiprumo, garsumo, bet čia 
galėjo būti akustikos, ne so
listo kaltė. Neberetkalo po 
kiekvienos dainos solistas 
susilaukdavo katučių. Pas
kutiniajai dainai nuskambę- 

ventas, toks pašiuręs ir ap
leistas, kad klek pasidairius, 
norisi kaip galima , greičiau 
jį palikti ir nešdintis, kur tik 
pakliuvo. Taigi,kaip atrodo , 
turistai čia Ilgėliau ir nepa- 
stlatko.

Nežiūrint to, kad tie skau
dūs politiniai įvykiai žiau
riai paveikė portugalų tautą , 
jie džiaugėsi,kad laiku atsi
peikėjo- susigriebė ir nuša
lino tuos "Išlaisvintojus". O 
jau dabar žiūri šviesiai į a- 
teltį Ir ketina per tam tikrą 
laiką atsigauti finansiniai, 
ūkiniai ir užgydyti visas 
tautai padarytas žaizdas . 
Tad ir jų tikslas- daugiau 
turistų: Ilgiau ar trumpiau 
jie pabuvos, bet dolerių pa
liks, kurių jiems dabar taip 
jau stinga.

Nesakyčiau, kad čia pati 
brangiausia vieta turistui, 
bet visgi nė palyginimo su 
Amerikos kalnonąls. Viskas 
pusiau pigiau, o. ypatingai 
maistas. Na,bet apie tai,kai

W. LAPENAT
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jus, Daunoras buvo Iškvies
tas dvigubam btsul, po kiek
vieno padainavo po dainelę . 
Trečiajam btsul auditorija 
sukUo ant kojų ir be pasigai
lėjimo plojo delnais, šaukda
mi bis. Už tai solistas atsl - 
lygino - Augau pas tėvelį- 
dalna.

Sol.R.Daunoras ir akomp. 
D. Lapinskas gavo gražių 
r ožių puokšte s, o B-ės pirm. 
A.Deksnys padėkojo solistui 
už koncertą, o svečiams už 
atsilankymą į jį. Jaunasis 
solistas "Išvarė" mums arti 
pusantro tuzino dviejų kalbų 
kūrinių.

Jam gražiai talkino muz. 
D. Lapinskas. Dėl dainų re
pertuaro pasakytina, kad‘jis 
buvo lyg ir per daug rimtas , 
liūdnokas, monotoniškas . 
Kažkaip jautėsi lyg ir per- 
dldelio susimąstymo tenden
cija. Gal ir buvo ko susi
mąstyti? Bendrai paėmus , 
koncertas buvo gana sėkmin
gas ir įdomus pasiklausyti.

Iš spaudos jau klek žinome 
kad sol. R.Daunoras yra jau 
pasiekęs gan aukštoką dainos 
meno pakopą. Gyvendamas 
Vilniuje, dainavo Toska, Bo
hema, Aida, Faustas, >Kar
men ir kitose operose. Kon
certavo Suomijoje, Danijoje , 
Austrijoje, Jugoslavijoje , 
Prancūzijoje, Belgijoje , 
Anglijoje ir kitur. Dabar so
listui linkėtina gražios sėk
mės , žengiant pirmuosius 
žingsnius laisvajame pasau
lyje. Koncertui graži dlena- 
buvotarsi dovana Iš dangaus, 
nes dieną prieš ir po to, lijo. 
Gražus oras sudarė galimy
bę tautiečiams atvykti Ir Iš 
kitų kolonijų.

Koncertą rengė Hamiltono 
Lietuvių Bendruomenė. Pel
nas perduotas PLJ Sąjungai , 
jų Kongreso rengimui. Zp.

sugrįšiu atgal į Lisaboną.

Į MADRIDĄ
Traukinys skuba į Madri

dą. Pirmos klasės bilietas, 
sakyčiau jau ir nusako trau
kinio vertę ir turisto gerą 
nuotaiką. Bet , deja, taip nė
ra. Jei kadaise buvo, tai da
bar dėlei brangumo, restora
nai panaikinti. Traukiniai ne 
tik be restoranų, bet ir be 
lašelio vandens trokštančiam 
Gal tik taip pas įtaikė,bet va
žiuoti visą naktį,kur nei bu
feto,nei restorano, bijant pa
likti traukinį, užšokanttrum- 
pam į gelžkello stotį atsi
gerti- kas gi lieka? Išvadą 
aiški - kentėti. ..

Su saulėleidžiu dingsta 
diena ir peizažo grožis. 
Naktis supa visą aplinką,pro 
kurią nirtingai neria mūsų 
vagonai. Kontrolierius ne
duoda ramybės ir vis tikrina 
bilietus. Taip jis mums 
įgriso,kad kartu važiavę ke
li amerikiečiai pradėję į jį

žvairuoti ir ztrstl.bel "šptl- 
kuotl" tą jaunuolį.

Gražus rytas mus pas įtiko 
Ispanijos laukuose. Vešlūs 
javai ir rasotos pievos,po 
kurias braidė Ilgakojai gand
rai, žavingai atrodo.Anks - 
tyvūs ūkininkų darbai jau 
pradėti. Jie visur lyg skruz
dės kruta juda: vieni aria, 
kiti plauna, treti gyvlullus 
prižiūri. Ispanijos gamta 
žavi ir patraukli. Visur aly
vų medžių, iš kurių spaudžia
mas aliejus ir matomai 
jiems duoda nemaža naudos, 
o karščiuose, kurių čia lie
pos mėnesiais netrūksta, gy
vulius ir javus apsaugo lyg 
skėtis žmogų nuo kąrštos 
saulės.

Riedant gražų parytį, bė
gant žaviems vaizdams pro 
akis, Imu pergalvoti,ką Is
panija pergyveno per tiek 
metųprie diktatoriaus Fran
ko, kuris Išgelbėjo tautą ir 
savokleta ranka vairavo po
litiką taip,kad svetimieji ne
įsibrautų į jų kraštą. Neno
riu aprašinėti tautos Istori
jos , kas turistui Ir nepTl - 
klauso daryti. Norint- Isto
rijos galimi rąstt knygų 
puslapiuose. Turisto tikslas
■kasdieniai įspūdžiai ir nuo

taikos. Jis turi tam, žinoma, 
turėti didelį pastabumą.Tal- 
;I, mano aprašymo tikslas - 
it diena, turistinė.

Mūsų traukinys netollMa- 
drido. Nustebino Ispanų gud
rumas,—kelti Industrijas Iš 
miesto. Didelės Industrijos 
statybos, o prie jų penkia
aukščiai apartamentai dar
bininkams statomi laukuose . 
Tas jų sumanumas net apga
vo keleivius- manėme, kad 
jau esame Madrido prie
miestyje, o vėliau pasirodė, 
kad šimtas kilometrų nuo 
Madrido. Taip laukuose au
ga nauji miestai. Spėju, kad 
čia statyba nėra tokia brangi 
kaip pas mus Amerikoje, ku
ri dabartiniu metu dėlei ne
paprasto brangumo bevelk 
yra sustojusi. Čia statyba 
raudonų plytų, tvirta, patvari 
ir išoriniai jau labai gražiai 
atrodanti.

Sis yra mano antras atsi
lankymas Madride. Jeigu 
pirmą kartą čia man buvo 
viskas nepaprastai įdomu, tai 
dabar to nepasakyčiau.Labai 
stengiausi patirti šių dienų 
gyventojų nuotaikas, kurie 
yra dar kažkokiame laukimo 
netikrume. Kaip jie Išsl- 
reiškla, nedaro malonumo Iš 
pogrindžio Išlindę visokie 
gaivalai. Kad ir nedaug jų, 
jie labai veržlūs U* moka 
garsiai rėkti. Suprantama, 
tas kelia nerimą gyventojų 
tarpe. Nežiūrint to, matosi, 
tauta tvirtai laikosi finansi
niai ir materialiniai. Visur 
daugybė statybos,krautuvės 

A » j|LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stontevifiua, 10S3 Albanai Cr.. Ojvarnay, P.O. TEL. 669.°B3«

visko pilnos. Žinoma, jeigu 
1969 m. man būnant čla.vls- 
vlskas atrodė pusdykiai,tai 
dabar kalnų aukštumas ste
bina turistą. Viešbučiai, pie
tūs ir kiti reikmenys per- 
brangūs, tik nepaprastai pi
gūs taksi. Gal už tai jais la
bai naudojasi visi. Čia taip 
pat, kaip ir Portugalijoje, 
graibsto dolerius ir laukta 
turistų. Nenoromis posmuo- 
jasl;

Dolerio nori visos tautos, 
Šypsodamos praveria jam 

duris
T artum lauktas seniai sve

tys,
Ate Ina Doleris stebuklą - 

darys.
Hotel Palace, jame vyksta 

didelis suvažiavimas, labai 
prabangus. Kaina? Nagi nuo 
$50 Iki $150 dienai. Nuosta
biai puošnus, nors senos 
statybos bei stiliaus.Dauge
lis dėvi įvairius Ispanų tauti
nius drabužtusKaip jie skirs
tomi- ar Į rajonus, bei aps
krietus, ar kaip kltalp-nega - 
Įėjau sužinoti. Vyrai labai 
plačiomis skrybėlėmis, taip 
pat spalvingai ir skirtingais 
drabužiais. Pusryčiams gro
ja geras orkestras, kurį už- 
slopina žmonių klegesys, ir 
jis vos girdimas.

Madride vienas Iš gar- 
stauslųDes Prado muziejus. 
Gražiame parke , keletos
aukštų pastatas perpildytas 
eksponatais. Vienas kamba
rys skirtas Goya tapybai. Jis - 
yra vienas geriausių Ispani
jos graftkų-tapytojų. Vos 14 
m. būdamas, Iš ėjo į Sarago
są mokytis dailės meno. 
Mokėsi ir Madride, Romoje .

Kaip menininkas jis iškilo 
per didelį vargą ir pastan
gas. Jo paveiksluose vyrau
ja daugiausiai žiaurios ko
vos, baisios karų pasekmės. 
Goya buvęs labai tempera
mentingas ir veržlus. Einu 
toliau ir sustoju prie pa
veikslo kur motina atiduoda 
savo vaiką budeliui, kad jis 
nukirstų galvą. Be tų žiau
rių vaizdų,įamžintų paveiks
luose , yra daug šventųjų bei 
labai natūralistinių paveiks
lų. Trys gracijos iš 1477 m. 
arba kiek tolėliau- Ticiano- 
Adomas ir Ieva. Bendrai, 
labai daug retai užtinkamų 
originalų iš anų laikų karo 
ir bajorijos bei darvponių 
gyvenimo. Visos dienos čia 
permažai o tik j paskubomis 
perbėgant, tai žinoma, daug 
kas praslysta ir lieka neper
žiūrėta.

Madride naktinis gyveni - 
mas menkas. Ola su tamsa 
gyvenimas gatvėje baigiasi, 
ir lieka tuščios gatvės. Tu - 
ristų nemažai, nors dar 
ankstyvas pavasaris, taigi 
reikia manyti kad kur kas 
daugiau jų būna sezono me - 
tu - vasarą. (bus daugiau)

5 D si.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

_______TALKA
8 30 Main Street East, telefonas 

L8M 1L6

Darbo valandos: pirmad-eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 1 2 vai. ' 
Liepčs - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ----  virš $9,000.000

(4 16) 544 - 7 125

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ......................... 7$
term, depozitus ! m. 8’/i %

Pensijų Fondas--* • • • 8^ %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 %
nekiln. turto pask. 93/i %

dies. Mes turime ne vien 
domėtis, skaityti, bet Ir vi
sapusiškai remti spaudą.

"Tiktai laukiniai lalkraš - 
člų neskaito"- šūkį dažnai 
girdėdavome dar savoje tė
vynėje gyvendami.Tai šven
ta Ir aiški tiesa, Ir šių žo
džių mintis visiems ryški, 
suprantama.

Šia proga verta prisiminti 
Ir toks pavyzdys: daug kam 
buvo nesuprantama, kaipgi 
visiškai bemokslė, menkai 
Išsilavinusi lietuviško sod
žiaus moterėlė J. Žemaitė 
tapo garsi rašytoja, net kla
sikė? Atsakymas į tal-jl la
bai daug skaitė Ir domėjosi 
visa ano meto spauda.

Štai netrukus, lapkričio 5 
d., šeštadienį, mes torontle- 
člal vėlei turėsime rpogos 
dalyvauti šių metų Ir šio se
zono pirmutiniame Spaudos 
Baliuje, kuris įvyks Kanado
je jau nuo seniai einančio 
savaitraščio "Nepriklauso - 
ma Lietuva" parėmimui.

Baltus, kaip Ir ankščiau 
buvusieji. įvyks LNamuose ,

vo senais Ir rečiau sutinka
mais pr tėteliais, su visais 
gražioje kultūringoje nuotai
koje pabuvoti, pabendrauti Ir 
tuo pačiu atlikti pareigą mū
sų lietuviškųjų reikalų Iš
saugojimo fronte. Visi susi
būrę- lengviau Išsaugosime 
Ir jokiems vėjams užpūsti 
neleisime mūsų vaidilų 
įžiebtą, vaidilučių Išsaugotą, 
knygnešių puoselėtą, sava
norių apgintą, v įsiems mums 
brangią kūrybiškąją 1 lėtu vis - 
kūmo ugnelę.

■—II LIETUVIU NAMAI

Pereito sekmadienio Po
pietėje dalyvavo apie 200 
lietuvių. Svečių knygoje pa
sirašė :Iš toliau atvykę: A. 
Kenstavičlus iš Hope, B. C. , 
M. ir K. Mikliai iš Oak Kawn 
JAV, G. ir C. Amolevičiai iš 
King City, Ont. , L. Dimša iš 
iš Detroit, J. Stelmokas iš 
Landsowne Pa. , D. Šakinskas 
iš Drexel Hill, Pa. , prof. J . 
Slavėnas ir G. Slavėnienė iš

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

MOKA:
už 1 m. term. dep.

9% už pensijų ir namų planų 
TVžtyo už spec, taupymo scjsk.

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

PARAMĄ
IMA:

9 už asm. paskolas^

9]/2% už mortgičius

AKTYVAI virį 7 8 milijonų dolerių

&

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Vilniaus Diena
Š. m. spalio 22 d. , Hamll- 

ašįono Lietuvių B-nės V-ba 
rengia Vilniaus Dieną Ir dr. 
J. Basanavičiaus 50 m. mir
ties sukakties paminėjimą.

Pagrindiniu kalbėtoju pa - 
kviestas prof.A.Musteikis Iš 
Buffalo. Šventė įvyksta J . 
Centro salėje. Po oflclallo- 

. stos dalies bus pasilinksmi
nimas- šoktai, grojant J. 
Vaičiaus orkestrui. Lietuvių 
visuomenė kviečiama skait
lingai dalyvauti reikšmin
game minėjime. Lietuvių 
jaunimas taip pat turėtų pa
rodyti didesnį susidomėjimą
savo tėvų žemės Istoriniais 
įvykiais.

dar galima gimnazijos raš
tinėje.
Naujas adresas

KLB-nės Hamiltono Apy
linkės pirm. A. Deksnys .su
kūręs šeimą, pakeitė savo 
gyvenvietę. Naujas adresas: 
3050 Glencrest Rd. , Apt. 
1107, Burlington, Ont. , L7N 
2H3, tel: 416-634-6006.

Zp.
PASISEKUSI GEGUŽINĖ

Žūklautojų ir Medžiotojų 
klubo Giedraitis gegužinė 
rugsėjo mėn. praėjo gana 
gražiai. Oras buvo puikus, 
tad ir tautiečių prisirinko

puošnioje Karaliaus Mindau
go Menėje.

Atsiminkime Ir tai, kad 
šalia visų šio kontinento 
patriotiškų laikraščių, Ne - 
priklausoma Lietuva mūsų 
tautos interesų Ir bendruo
se lietuvybės Išlaikymo ba - 
ruošė yra užėmusi plačią Ir 
gUlą vagą. Mes neturime jai 
leisti silpnėti arba nustoti 
egzistavus, nes iš to naudos 
būtų vien tiktai mūsų šalies 
pavergėjams ir niekam dau
giau.

Cta gyvenančiam Ir dar 
susipratusiam lietuviui pa
sakyti, kad galiu apsieiti be

Buffalo, Mich.
Pagal skolos lakštų tai

sykles LN kiekvienais me
tais po rugsėjo 30 d. turi at
mokėti 10 % skolos ir visas 
priklausančias palūkanas. 
Tačiau daug paskolos lakštų 
laikytojų yra pakeitę savo 
adresus, tai LN negali jų 
pasiekti. Dėl to LN V-ba 
prašo norinčius gauti palū
kanas ir atmokamą dalį sko
los kreiptis į LN raštinę ar
ba skambinti tel:533 9030.

LN biblioteka gavo tik iš 
spaudos išėjusią Vlado Juo
deikos knygą Didžioji Iliuzi
ja. LN Biblioteka autoriui

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -—- Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

aiiwanioa
— * Nomt — Gyvybės

S * Automobilių
9 * Komerciniai

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

daugiau negu kitais kartais . 
St. Petkevičienės dėka buvo

Dailės paroda
Rugsėjol8 d. .sekmadienį, 

parapijos salėje vyko dali. 
A.Petrlkonlo Iš Floridos ak
varelių paroda. Įvairaus dy
džio ir turinio paveikslų bu
vo Išstatyta apie 60. Paroda 
vyko maždaug nuo 1O vai. ry
to Iki 1 vai. po pietų. Po 
kiekvienų pamaldų/trijų/ tau
tiečiai gausiai lahkė šią pa
rodą ir dairėsi ką nors nu
pirkti savo kambarių papuo
šimui. Parodą rengė Hamil
tono Liet.Kat. Moterys.

Lietuvių kalba
pamokos du kartu savaitė - 

je suaugusiems vyksta nuo 
rugsėjo 26 d. Scott Parko 
gimnazijoje. Registruotis

galima gauti šiltų ir skanių 
valgių. Jai talkino jos vyras 
ir jaunoji R. Svilienė.

Buvo pravestos lėkščių 
šaudymo pirmenybės ne tikįj 
laike gegužinės, bet ir kitą 
sekmadienį. Laimėtojai 
gaus taures per mūsų zuikių 
balių.

Žvejai pravedė vienos va
landos rungtynes dėl premi
jos. Nugalėtoja tapo D. Bo - 
binienė. Akordeono muzika 
linksmino A. Gudelis. Iki su
temos plevėsavo, šalia Ka - 
nados vėliavos, ir mūsų 
trispalvė. Gražu, kad mūsų 
tautiečia praleidžia sekma
dienio popietę drauge ir taip 
gražiai. Klubo valdyba dė - 
koja šaulėms moterims už 
$25 auką. Valdyba

to laikraščio, kad jis mane 
pasiekta pervėlal, arba, kad

už didelę dovaną dėkoja.
Spaudos Balius-koncertas

GALINGIAUSIAS GINKLAS
Kad Ir kažin klek mes kal- 

bėtumėm.dlskutuotumėm ar
ba net ir ginčytumės dėl sa
vos lietuviškos spaudos rei
kalingumo, -niekados to ne - 
būtų perdaug.

Tą mes visi privalome 
įsisąmoninti, nepamiršti, jei 
nors bent klek sielojamės 
savaja Ir tuo pačiu mūsų 
tautos padėtimi bet kitomis 
lietuviškumo išsaugojimo Ir 
jo tęstinumo problemomis.

Spaudos galybė yra dl- 
džlulė, veiksminga, gal nevl- 
suomet mums tinkamai su
vokiama, dažniausiai todėl, 
kad rimčiau apie tat nepa- 

' galvojame.
Spaudos kaip žinome yra 

■ įvairios: gan skirtingų pa
žiūrų, Ideologinių įsitikinimų 
daugiau ar mažiau palaikau - 

j člų tam tikrų srovių ar gru - 
: plų , pažiūras, jų tikslus bet 
išteklus. Paprastai mes dau
giausiai laikomės prie tokios, 
kuri mums atrodo arčiau 
6 p s I.

jis man atrodo persllpnas - 
tt nėra joks pasiaiškini
mas,tai tik negudrus Išsisu
kinėjimas, paties savęs su
menkinimas .

Ne tik kas yra rašoma 
šiame savaitraštyje, bet ir 
daug stlpnesnluose už jį lel- 
dlnuose,, jeigu jie garbingai 
stovi mūsų tautos reikalų 
sargyboje-verti ne tik mūsų 
visų dėmesio,supratimo,bet 
Ir nuolatinės pagarbos bei 
paramos. Tai ginklas net Ir 
už atominę bombą galinges
nis. Mes savo gan nelygioje 
gyventi ar mirti šių laikų 
kovoje, deja, galingesnio 
ginklo, kaip spauda, nė netu
rime.

Toronte susibūręs šio sa
vaitraščio rėmėjų būrelis su
energlnga jo vadove J.Skre- 
butėnlene šiam neeiliniam 
pobūviui jau nuo seniau pa
siruošė, susitvarkė Ir skel
bia jums, kad bus gražu, 
linksma, įspūdinga. Todėl 
visi, iš arti Ir toli nuošir
džiai esate kviečiami apsl-

su labai gera programa ruo
šiamas Nepriklausoma Lie
tuva savaitraščiui paremti . 
Balius —koncertas įvyks lap
kričio 5 d. še štadienį į LN - 
se. Programa išpildys ope
ros solistė G. Č apkaus kienė 
ir Montrealio AV Choro Ok
tetas. Rengėjai- Nepriklau
somai Lietuvai remti komi
tetas.

Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo 59-oji metinė sukak
tis bus paminėta Toronto LN 
lapkričio 19 d. Minėjimą 
ruošia Toronto Vi. Putvio 
Šaulių kuopa.
, LN svetainė Lokys prane
ša, kad nuo š.Tu. spalio 11 d. 
svetainėje bus duodami šilti 
ir šalti užkandžiai ir valgiai.

Teatras Aitvaras jau ruo-
šla tris scenos pasirodymus 
- Duobkasiai, Žentelis ir 
Pasimatymas tuoj po Naujų 
Metų. Šiais metais Aitvaras 
pasirodys Alladin Teatre 
Multiculture vaidinime Že
mės Rojus. Teatrui labai 
reikia naujų artistų arba te

lankyti šiame parengime,kur atro talkininkų. Užintere-

"V Bačėnas All Seasons Travel, b d
2224 DUNDAS STREET W_, Visais kelionių reikalais
TORONTO ONTARIO betkur pasaulyje skambinti

______________tel. 533-3531

Oresher-Baraaskas insurance agency utd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446*.

• 3828 Bloor Sr. V/. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudalytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-V4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS .— UŽDARYTA. Pirmadieniais, į 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. j 
vakaro; Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. ’

Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Jonavitiai

Namus tel:533-9030. KYLA KAIP SU MIELĖMS
LN tradicinis metinis ba- Kaip čia seniai rngpiūčio 

liūs šiemet įvyks spalio 29 mėnesį skelbėme PARAMOS 
d. , šeštadienį . BaUų ruošia Kooperatyvo—bankelio Akty- 
LN Moterų Būrelis ir LN vai virš 15 milijonų dolerių .

širdies,palaiko mūsų įsitiki- turėsite progos sueiti su ša-’ suoti skambinkite į Lietuvių. Vyrai. Peršokta 16-sis milijonas ir
nlmus, greičiau mus pasiektą 
reikiamomis Informacijomis 
aprūpina.

Iš tikrųjų tai Ir yra nor
malu, taip Ir privalo būti. 
Tačiau nprlnt plačiau suži
noti, pažinti, žvelgti už savo 
kiemo ribų, mums būtinai 
reikalinga Ir kitokia, įvai
resnė spauda.

Be tos kitos spaudos 
mums nėra tikros gallmybės- 
pažlntl, suprasti, kas vyksta 
ir darosi kitur, pas kitaip 
galvojančius žmones.

Domėjimasis įvairia spau
da tat nėra joks svetimų die
vų ieškojimas, tai tik negin
čijama būtinybė geresniam 
ir platesniam gyvenimo pa
žinimui. Tai būtina kultūri
ninkui arba Ir šiaip daugiau 
susipratusiam piliečiui.

Mums , atitrūkus tems nuo 
savo tautos kamieno , savos 
spaudos egzistencija Ir visi 
kiti su tuo susiję reikalai 
privalo būti labai arti štr-

I

jau dabar — virs 18 milijonų.

REMKIME
L I ET U V I Š K A

S PA U D 4 !

Lapkričio 5 d., 
ŠeštadienįNEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS 
SPAUDOS VAKARAS

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West,
DIDŽIOJOJE SALĖJE. 1

Meninę progromę atliks sol. GinaČapkauskienė 
ir A. V. Choro vyrų oktetas, • 

akompanuos muzikė M. Roch, visi iš Montrealio.

Veiks baras ir Šilti valgiai 
Geras šokių orkestras 
ir kiti įvairumai

VAKARO PRADŽIA 7 valandų ir po pusvalandžio 
— meninė programa.

BILIETAI po $ 4.00; studentams ir pensininkams *
-$3.00. 'i

LIETUVIŲ. VISUOMENĖ IŠ VISUR SU SVEČIAIS PRAŠOME ATSILANKYTI ’ 

IR PAREMTI “NL” SAVAITRAŠTĮ. y
RENGĖJAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



FILMU PASAULYJE Algirdas Gustaitis KRONIKA
VAIVORYKŠTĖS ŽINIOS

Montrealio - . Vaivorykštė 
vėl pradeda naują dailės 
darbų sezoną. Nuo spalio 11 
d. , antradieniais, 7:30 v. v., 
AV klebonijoje vyks juostų 
audimo, gobelenų Ir rištinių 
kilimų kursai. Juostas austi 
mokina Danutė Staskevičie
nė, gobelenus- Aldona Ci - 
činsklenė, kilimus- Genutė 
Montvilienė. Pirmo semest
ro kursų yra 10, jų kaina - 
$25. Nedelskite,atvykite už
siregistruoti arba telefonuo- 
kite D. Staskevičienei -769- 
1557, arba Ir.Lukoševlčienei 
366-1210.

Montreal; s

mą ir turėjo progos paslgė - 
rėti tautodailės darbais.

Musų Kredito Unijos nariui
A f A JONUI TUMUI 

mirus, jo dukrai Janinai, sūnui Stasiui ir seseriai 
Elenai bei artimiesiems nuoši rdžia_ užuojautą, 
reiškia Montrealio Lietuvių Kredito

Uni jos “Li to” Valdyba

Netikėtai meilę susiradusieji. Iš filmo “Cinderella Liberty" 
— JiTrininka vaidina James Caan ir užeigų mergina - Marsha 
Mason.

Ir štai, “The Iceman Cometh”
Girtuoklių smuklė ir tie 

žmonės nemato jokios atei - 
ties. Jie'žuvę, nes negali sa
vęs kontroliuoti. Jie sėdėda
mi geria, sėdėdami prie sta
lų miega. Pasibudę vėl geria 
ir pasakojasi turėtus pergy
venimus. Vienas iš jų yra iš
silaisvinęs, jis sugrįžta pasi
rodyti draugams, juos vaišina 
ir bando gelbėti. Po visokių 
pasižadėjimų, vos išėję pro 
duris, girtuokliai vėl grįžta 
prie benkos.

Veikalas filmo ekrane ro
domas apie 4 valandas, su 
dviems pertraukoms pasirai- 
vinimui. Direktorius John 
Frankenheimer . Proddseris 
Ely Landau. Vaidina: Hickey
- Lee Marvin, Harry Hope- 
Fredrich March, Larry Sla
de-Robert Ryan, Don Parritt
- Bridges ir kt.

Kūrinys nepritaikytas fil
mui. Autorius jį perdaug iš- 
tęsė. Pokalbiai (dialogai ir 
monologai) dažnai pasime
tantys, be jungties. Jokio 
veiksmo nei intrigos. Pa
grindiniai veikėjai- girtuok
liai, kalbantys parinktais žo-

f Leidimas iki vidurnakčio
Jūrininkas iš ligoninės 

tegavęs leidimą į miestą iš- 
"eiti iki vidurnakčio, prisitai
ko prie saliūno merginos mei- 
leR Ilgainiui įsimyli, nors 
ji jau augina vienuolikos me- 

' tų berniuką —negriuką nuo 
vieno"tėvo" ir laukia kažin

• kokio "tėvo" dar vieno.
Turinys įdomus. gyveni- 

.miškas, bet vengiamas po
puliarinimo. Panašių atve
jų buvo, yra ir bus, ypatin
gai JAV - bių didžiuosiuose 
miestuose . Filme yra gilios 
minties išreikštos be dirb
tinės pompos.

Puiki saliūnų merginos vai
dyba (Marsha Mason). Geras 
ir veikėjas—jūrininkas (James 

' Caan), bei vienuolikmetis 
negriukas (Kirk Calloway)., 
kaip ir Eli Walach.

Filmą pagamino ir jai va
dovavo Mark Rydell, Paga - 
minta pagal to vardo roma
ną. parašytą Vilmos Zsigm- 
onti, A. S. C.

Filmas gerai išbalansuo - 
tas, atliktas be priekaištų 
Tik suaugusiems, spalvotas.

BALTIC WOODWORK
— K. Leknickos 

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

Tel. (801) 242-1301.

AUKSINIO AMŽIAUS 
KLUBAS

Svarbus visų narių susi
rinkimas. kuriame dalyvaus 
ir valdžios atstovas, bus 19 
d. spalio 1 vai. p. p. nulatinė- 
je būveineje. Visi sparčiai 
ruošiasi b a^urui spalio 
29-30 d. d. Daug įdomių da
lykų yra sukurta ir paga
minta.

DAUG BUVO NUVYKĘ. Į j 
LONDONĄ

Į šią Kanados Lietuvių Die-I 
ną Londone buvo nuvykę daug 
lietuvių iš IV ontrealio ir apy
linkės. Pradedant Aušros Var
tų Choru, choristų šeimų na
riais ir kitais, kurie vyko au
tobusu. Bet daug buvo nuvykę 
automobiliais, nežiūrint kad 
šeštadienį kelionė buvo labai 
bloga. Lietus su vėju vargino 
vairuotojus iki pat Londono, 
bet. laimingi jautėsi grįždami 
namo kai pirmadienis buvo 
gražiai saulėtas.

SLA 123 Kuopos pirmininkui
A ' A STEPONUI KĘSGAILAI mirus, žmonai Joanai, 
broliui Antanui Kanadoje, broliams — Leonui ir Vladui 
ir seserims — Genei ir Onai Lietuvoje, reiškia nuoširdžią 
užuojautą -

SLA 123 Kuopa

Mūsų Kredito Unijos nariui 
A t A

STEPONUI KĘSGAILAI 
mirus, jo žmonai Joanai, broliui Antanui ir 
artimiesiems nuoširdžiat užuojautą, reiškia 

Montrealio Lietuviu Kredito 
Unijos 'Lito" Valdyba

a Dr. Juozas Senikas buvo 
išvykęs kelioms savaitėms 
atostogų į JAV-bes. Jis dir
ba St. Jean, P. Q. keliose li
goninėse ir turi privatų pri - 
ėmimo kabinetą St-. Jaąues 
St. Jo sūnus irgi medicinos 
daktaras turi atskirą kabine
tą, duktė daktarė dirba Royal 
Viktoria ligoninėje Montrea - 
lyje ir 
dijuoja

AfA STEPONUI KĘSGAILAI mirus, 
jo žmoną JOANĄ, brolį ANT ANĄ ir jo artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Milda ir Augustinas Kuolai

• į Lietuvių Tautodailės 
Instituto suvažiavimą Klngs- 
tone pas dail. Ą. ir A. Tamo
šaičius iš Montrealio buvo 
nuvykusios: A. Čičinskienė.A, 
Kuncevičienė,' D. Staskevi
čienė ir B. Nagienė. Auto
mobiliu vežė V. Kačergis. ku
ris įdėmiai sekė susirinki -

SENAM PAŽĮSTAMU!

STEPONUI KĘSGAILAI 
NETIKĖTAI MIRUS, JO ŽMONĄ JOANA BEI 
KITUS ARTIMUOSIUS, SU GAILIU 
NUOŠIRDUMU UŽJAUČIAME -

Dr. Juozas Senikas 
su šeima

St. Jean, P.Q.

džiais ir sakiniais. Jie nėra 
prasti: generolas, kapitonas, 
policijos leitenantas, gabus 
studentas ir kt. Juos globo- 
ja"gubernatorius". Kažkokiu 
badu visi, nespėję išsiblai- 
vintl, vėl pasigeria. Trūks
ta įtikinimo. Vėliau išryškė
ja gera mintis, kurią galima 
išvesti bent tree daliu veikalą 
sutrumpinus. Ilgiausi dialor- metų 
gai rodo autoriaus: nesugebė—i, 
jimą valdyti teatrinę, juo la- . 
biau filminę auditoriją. Atro
do, autorius bus pasimetęs 
ir suklydęs puslapiuose, ar 
supainiojęs dar daugiau be- j 
taisinėdamas. O filmo gamin
tojai tas pačias klaidas palei- j 
do į ekraną. 1

calgary

ir buvo sunku žmo- [ Hamiltone.
s- Nuoširdžiausia užuojauta

o tau Jonai-Reikia pasakyti, kad Jonas artimiesiems 
buvo labai nuoširdus žmogus ilsėkis ramybėje, 
jį matydavome kiekviename 
lietuviškame parengime ,

JONAS TUMAS
Jonas Tumas sulaukęs 78 

metų amžiaus, mirė rugsėjo 
21d. . 1977 m. Palaidotas per skaitydavo lietuvišką spaudą
šv. Kazimiero bažnyčią C<5te Vaikus išmokino lietuviškai 

ne tik kalbėti, bet ir skaity
ti.. Buvo NL laikraščio 
tytoj as ir rėmėjas.

Nuliūdę liko- sūnus 
sys marti Barbara
Junina žentas Juozas Be
nius, anūkė Onutė sesuo 
Elena Kvedarienė Amerikoje 
brolis Antanas, sesuo Sle -

dės Neige kapinėse , šalia 
žmonos, kuri mirė prieš 14

Jonas kilimo iš Ukmergės 
-Sodeikių 1928 m. atvyko į 
Kanadą- Edmontoną laimės 
ieškoti. Kaip kiekvienas tuo 
metu atvykęs, turėjo sunkias 
Įsikūrimo sąlygas, bet būda-

skai-

Stą- 
duktė

Jonas Petrulis

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

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

IEŠKO ŠEIMININKĖS , i
įvirs 70 m. amžiaus vyras nai.vs ieško Į 
irgi vieni šos, nevyresnės tarp 55-65 m.

r “ u | bams,
mas jaunt.s ir energingas fanija Virbickienė Lietuvoje,( skambinti 733-7016.
pagyvenęs 2 metus Edmon- pusbrolis Vytautas Blauzdis | (Galimo kalbėti ir lietu.

tone, persikėlė į Montrealį , 
kur buvo gal didžiausia lie
tuvių kolonija. Čia gavo ge
resnį darbą ir čia susipaži
no su Atalija Skorolskaite iš 
K o v a r s ko , kurią įvedęs 
1935 m. , užaug no sūnų ir 
dukterį, išleido juos į moks- TEL. 525-8971.

kelnėms
Highland Auto Body

Tel. 3 66-7281611 Lafleur Ave., LaSalle.

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

L

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS (Body) TAIS YMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

ony. 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.
PORTRETAI, vedybos - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS °RCGOS

Savininkai V. Šulinskas & San tel. 389-057 7.

7 psl.1977. X. 13

1

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriausio* patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

‘Richard1, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgi 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai 

364-1470

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

iskos moderniems namams ! 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

=on/”5e..e7661 A g f R A |_ g 
495-90e AVĖ 

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

7 6 6—26 67.



NL REIKALAI

tai

iš pasistatyto namelio kažko
kius rūmus nepadarysime . 
Bet, kad jo remontu rūpina
mės, tai kartu keliame jo 
vertę ir patogumus dirban
tiems. Vienas verslininkas 
J. B. išėmęs iš kišenės 100 

pinamės ne tik laikraščiu bet 
ir nuosavybės sustiprinimu. 
Mat, jis kaip TRI Realty Ltd. 
verslo savininkas supranta , 
kad doleris Įvestuotas į ne
kilnojamąjį turtą ne tik šiuo 
laiku, bet ir ateityje atneš 
naudą. Tai po tokių gražių , 
konkrečių keletos atsiliepi - 
mų, yra skatinantis reika - 
las pagalvoti apie namo re
monto išbaigimą. Taipgi yra 
vilties sulaukti ir daugiau pa
našių atsiliepimų. NL.

GRAŽUS ATSILITPImAi
Kai rugsėjo mėnesio pra

džioje šioje skiltyje perstaf- 
tėme skaitytojams Bendro - 
vės veiklos ūkiškąją pusę, o 
ypač redakcijos patalpų pa
stato remonto reikalus
jau dabar pradėjo ateiti sva- dolerių duoda jo akcijų pa
tus atsiliepimai. Štai J. Ky-pildymui. Kitas verslininkas 
nas išEdmontono rašo: "pri-Zigmas Didžbalis iš Hamil- 
siunčiu 400 dolerių "NL"bend-tono ištraukia 50 dolerių' ne- 
rovės akcijoms pirkti. Tai va kiek prenumeratai apmo - 
prie mano turimų 10 akc.susi-kėtljbet ir džiaugiasi kadrū- 
darys pilna norma 10 akcijų. 
Tai darau, kad mūsų "NL" 
ir toliau gyvuotų1.'

Montrealietis Stasys Pa- 
laitis prisiųsdamas 50 dol. 
čeki rašo: "siunčiu už 7^/78 
metų prenumeratą, o liku
sius galite panaudoti kokiam 
svarui vinių ar galionui dažų 
nupirkti”. Na ir vėl, per Ka
nados Lietuvių Dieną Londo - 
ne sutikti laikraščio skaityto* 
jai asmeniškai teiraujasi apie 
laikraščio būkle. Jie žino, 
kad anais varganais metais

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytoju 
tik už $5.00 metams ’

Prašome iškirpti ir prisiųsti
su virį nurodytu ----------------------------------------------——   j
prenumeratos ' 'Pavardė ir vardas) į

! mokesčiu. ’——‘~------------- i
' Tikslus adresas) ’

1 :: i
1___________________________________________________ _..i

NLPRALFISTINAS 
KONCERTAS
1977 m. spalio 16 d. Auš

ros Vartų Parapijos salėje, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, Montreal,o Skyrius 
rengia estrados dainininkės 
VIOLETOS RAKAUSKAITĖS 
koncertą.

Violeta yra gimusi Kaime. 
Baigusi studijas Vilniaus U- 
te,Kauno vidurinėse mokyk
lose dėstė vokiečių kalbą. 
Dainavo mergaičių choruose 
ir oas įrodydama Naujų Metų

išvakarėse okup. Lietuvos 
televizijoje,Vienas dirigentas
pastebėjo Violetos balsą. Ta
da ir prasidėjo jos estradi
nės muzikos solistės karje - 
ra. Iš viso ji turėjo per 300 
koncertų skirtinguose Pabal
tijo miestuose, Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje. Lietuvoje 
yra išleista 15 jos įdainuotų 
plokštelių. 1975 m. žiemą iš
tekėjusi, persikėlė j Muen- 
cheną,kur ir dabar gyveną.

Dr. J Maližka 
Dantų gydytojas 

— e —
1440 ri<e Ste-Catherine Oitest 

Suite 600

Tel: 866-8235. namų 4 88 - 8528

E SORT MOTEL
( Jonas. Grigelis)

717 South Ocean Boulevard 
Pompano Beach, Florida 33062 

■ Telephone (305) 943 - 3020

DR. V. G1RIUNIENC 
Dantų gydytoja

5330 L’A?io-»Tio>< Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL P.Q.
Tel. 932- 6662; nomų 737- 968 1.

Dr. A.S. popieraitis
B. A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C- Ė.R.C.SJO

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS
■ M et

! M. CUSSON - R. GENPRON
[ PHARMACIENS
1 Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 

Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

■ 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R.išganaitis, ba, bcl

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

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H 3B 2E3 
Tel,(514)B71-1430

ADVOKATAS

J.P. M1LLER,bjl, B.C.L.
168 Nofr. Dama Strapt E. .Suita 265. 

Tai: 866-2063; 866-2064

8 p s I.

Sol. V. Rakauskaitė

Vakaruose yra dainavusi 
Muenchene, Bonnoje, Vasario 
16 Gimnazijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Čikagoje ir To
ronte.

Montrealio Lietuvių Jauni
mas kviečia visą Montrealio 
lietuvių visuomenę išklausyti 
VIOLETOS RAKAUSKAITĖS 
koncerto ir tokiu būdu pa
remti 1979 m. Vokietijoje 
įvykstančio IV Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Kongreso ruo
šos darbus.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, Montrealio Sk.

PARAPIJOS METINE 
VAKARIENĖ

AV metinė vakarienė bus 
lapkričio mėn. 12 d.
» Operuotas Ignas Petraus
kas Reddy Memorial ligoni
nėje.

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac -k Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Solei Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manageriu

IEO GUREKAS

mu montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

mainviile-poirierl
REALTIES

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

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu. 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

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

t;; d.n. baltrukonis
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
TMf Tel: 273-918 1-2-3, Res. 737-0844.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo. 1945 m.

Albertas N O R K E L.l 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A8e9e SL' Toront°' OnL • Tel. 532-3400

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 8% %

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

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

— asmenines 914%
šeštadieniais 9- 1 E nekiln. turto 9 Va %
Sekmadieniais 9.30- 1 :E investacines 10%

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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