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SAVAITINIU IVYKIU

Vatikanas. — Romoje — nuolatinė popiežių buveinė.

televiziją transliuoti mišias 
kiekvieną sekmadienį tiems , 
kurie nepajėgia lankyti baž
nyčios.

Mirė popiežius Jonas-Paulius I-mas, 
tik prieš kelias savaites tapęs pasau
lio katalikų vyriausia galva.

JAV KONGRESAS PRIĖMĖ 
BIUDŽETĄ

Spalio mėnesiu prasideda 
biudžetiniai metai. Abu 
Kongreso Rūmai po ilgų dis
kusijų priėmė 484 bil., sep
tynių šimtų tūkstančių dol . 
biudžetą 1979 metams.
•s Deficitas sieks virš 38 bil 
dolerių, kuris vykstančiai 
infiacijai nepadės.

DRAUGIŠKAS SUSITIKIMAS
JAV prez. Carter'is susi

tiko gen. Grigorenko Plieno 
Pramonės Darbininkų Unijos 
Kongrese. Juodu abu buvo 
svečiai šiame Kongrese. 
Spėjama, kad tokiame drau
giškame susitikime, drau
giškai ir kalbėjo.

I Gen. Grigorenko Prezi
dentui pasisakė, kad turįs 
vilties ir prašąs, kad nebūtų
sumažinta JAV pagalba ne tik ir Bulgarija. 
Ukrainos, bet ir kitų res
publikų laisvės kovotojams .

"DRAUGIŠKUMO" 
SUTARTYS

Sovietų Sąjunga pasirašė 
keletą sutarčių su Etiopijos 
dabartine vyriausybe. Sutar
tys esančios ekonominio ir 
technikinio bendradarbiavi
mo. Abu partneriai jomis 

^džiaugiasi ir viliasi jų sėk
mingumu.

SOMOZA PALEIDŽIA
KALINIUS VARDAN TAIKOS

Nicaragua ieško sprendi - 
mo konfliktuose. Prez.So- 
moza vyriausybė paleido ne
mažą politinių kalinių grupę 
norėdami pradėti tartis dėl 
taikos su savo oponentais, 
kurie to reikalavo.

Nebuvo paleisti įvykdę 
kriminalinius aktus-užpuolę 
sargybas, vartoję terorą,į- 
vykdę žmogžudystes ar ardę 
viešą tvarką.

IKI AUSŲ SKOLOSE
Sovietų Sąjunga ir kiti 

kom. kraštai, kaip praneša
ma iš Washington’o, artėja 
prie skolų ribos ir kai ku - 
rie jų negalės laiku išsimo
kėti, nes jau pasiekė 50 bil . 
dol. skolos. Ypač '' blogoje 
situacijoje esančios Lenkija

LENKIJOS BAŽNYČIA UŽ 
SAVO TEISES

Stipri Lenkijos Katalikų 
Bažnyčia oficialiai pareika
lavo valdančios komunistų 
partijos susiaurinti arba pa
naikinti cenzūrą ir leisti 
Bažnyčiai naudotis komuni- 
kacijos-"mass ;media"-prie- 
monėmis. Šie reikalavimai 
buvo skaitomi visose Lenki
jos bažnyčiose, ypač prašant, 
kad būtų leista per radio ir

PRAKTIŠKI KINIEČIAI
Dvi prekybos specialistų 

grupės iš Kom. Kinijos ruo
šiasi netrukus lankytis Al
bertos provincijoje. Nese
niai 20 dienų Kanadoje pra
leido jų agrikultūrinė grupė, 
besidomėdama žemdirbystės 
metodais Kanadoje.

Viskas gražiai, tvarkingai 
atliekama ir mandagieji o - t ~___
rientalai, gaudami praktiškų gunų, bei kitų Krašto Tarybos 
kasdieniniam gyvenimui pa
gerinti žinių, bent negrąsina 
sunakiniti Vakarus,ir 
palaidoti...

dar

in-
URANIJUS KANADOJE

Frankfurto vokiečių 
dustrinė firma,subsidijuoja
ma Kanados, patvirtino, jog 
rado uranijaus klodus 100 km 
į vakarus nuo Baker Lake.

Ši įstaiga rūpinasi Šiaurės 
Vakarų Teritorijų-Yukon'o, 
Labradoro, Quebec’o, Onta
rio, Manltobos ir Saskatche
wan o tyrinėjimais, ieškant 
uranijaus.

LIBERALAI IR PQ
Paskelbtuose rezultatuose 

apklausinė jant žmones,
daviniai rodo, kad jeigu būtų 
rinkimai šio mėnesio prad
žioje, tai 45.2% kvebekiečių 
balsuotų už liberalus ir 43% 
už PQ.

Daugiau kaip pusė apklaus
tųjų pasisakė, kad patenkinti 
PQ valdžia ir 39% pasisakė , 
kad ne.

LIETUVIU DIENOS

KLB KRAŠTO TARYBOS ANTROJI SESIJA

Pranešame, kad X-sios Jaunimo, Švietimo, Kultu 
Krašto Tarybos Antroji Sesi-rinės ir Politinės veiklas 
ja šaukiama š. m.spalio mėn. simpoziumai.
14 dieną, Toronte, ANAPILIO 
SODYBOJE, 2185 Stavebank 
Rd. , Mississauga,Ont., L5C 
1T3.

Sesijai numatyta tokia dar
botvarkė :
Spalio m. 14 d., 9 v. r. - Re - 
gistracija
PIRMASIS posėdis, 10 v. r.

Šis "Lietuvių Dienų" rugsė
jo numeris skirtas pagerbti 
naujai išrinktą PLB valdytĮOs 
pirmininką inž. Vytautą Ka- 
mantą.Kun. dr. J. Prunskis 
pateikia žinių apie jojo asme
nį,išeitą mokslą ir visuome
ninius darbus. Be to, kun. 
dr. Prunskis pravedė su juo 
pokalbį, kuriame paliesti vi- 

Kanados si aktualūs PLB reikalai bei 
planai, naujoji val

dyba, aptartas kiekvienas tos 
valdybos narys, ir ateities 
klausimai. Žurnalo viršelį 
puošia inž. Vytauto Kamanto 
nuotrauka.

BENDRUOMENYBĖS

1. Atidarymas:
a) Lietuvos Himnas, b) In- 
vokacija, c) Krašto Valdybos 
P-ko žodis, d) Prezidiumo 
sudarymas, e) Mandatų, re
zoliucijų ir nominacijų komi
sijų sudarymas, f) Svečių

6. Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos ir PLJS-os a- 
teities veikla. 7.
lietuviškų šeštadieninių mo- darbai 
kyklų ir aukštesniųjų litua
nistinių kursų rūpesčiai bei 
reikalingos reformos. 8.Ka
nados Lietuvių kultūrinių vie
netų sustiprinimo galimybė 
bei jų vadovų paruošimas a- 
teičiai. 9. Lietuviška kultū
rinė garsinė filmą SPIRIT 
OF AN AMBER PAST(anglų 
kalba). 10. Lietuvos laisvės 
byla bei aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. Referen- 

pristatymas Ir sveikinimai, tai:dr.K. Valiūnas, VLIKo p-
g) Darbotvarkės priėmimas , kas, inž. Vyt. Kamantas ,
h) Praeitos sesijos protoko - PLB-ės p-kas;inž. A. S. Gė
lo priėmimas ^ys, JAV Krašto V- bos

p-kas; J. R. Simanavičius , 
2. Pranešimai: KLB- Krašto V-bos P-kas .
a) Visų Krąšto VHpos pąrei- 11. SumanymaLir pasiūlymai 
. . rr. .» 12^ Rezoliucijų priėmimas

13. Sesijos uždarymas.institucijų, apylinkių pirmi - 
ninku pranešimai ir praeitos 
sesijos protokolas bus iš
siuntinėti iš anksto. Prašome 
juos gerai išstudijuoti na
muose, nes pranešimai nebus 
daromi žodžiu. Apylinkių 
Valdybos pirmininkų prane
šimai žodžiu bus tik labai 
kondensuotoje formoje apie 
apylinkių rūpesčius ir atei
ties veiklos planus.
b) Mandatų ir Revizijos Ko
misijos

3. Diskusijos ir paklausimai 
dėl visų pranešimų eilės 
tvarka

4. 1977 metų Kanados Lietu
vių 24-tos Dienos vietos ir 
laiko nustatymas

5. 1978-1979 m. sąmatos pri
ėmimas

Pietų pertrauka 1. 00 v.
2. 00 v. p. p.

ANTRASIS posėdis k 2.00 
6. 00 v. p. p.

P. S. Kiekvienas Krašto 
Tarybos narys, sutikdamas 
kandidatuoti, savo parašu yra 
pasižadėjęs dalyvauti KLB- 
nės Tarybos suvažiavimuose. 
Tikimės, kad šiais metais 
suvažiavime dalyvaus visi 
Tarybos nariai. Jeigu dėl 
labai svarbių priežasčių ne
galėsit dalyvauti suvažlavi - 
me, prašau pranešti KLB- 
Krašto Valdybai raštu.

Pasibaigus sesijai tą patį 
vakarą, kiekvienas Tarybos 
narys yra prašomas daly
vauti Lietuvos Kankinių(Šv . 
Jono i) parapijos 50-metų įsi
kūrimo Kanadoje sukakties 
minėjime irpokylyje(su me
nine programa), Anapilio di
džiojoje salėje.

Iki 
me

pasimatymo suvažiavi-

KLB
J. R. Slmanavičiuą 

Krašto V-bos P-kas

Muzikas Algis Šimkus 
rašo apie Pasaulio Lietuvių 
Dienas ir apie Penktąją Dai
nų šventę. Primenama XXV- 
toji europinė lietuviškųjų stu
dijų savaitė sėkmingai vykusi 
Vak. Vokietijoje., Poetas Al
fonsas Tyruolls pateikė savo 
naujausius eilėraščius. Ra
šytojas J. Slavėnas, gyvenąs 
Australijoje, pateikė naują 
savo novelę. Ig. Medžiukas 
recenzuoja J. Venclovos kny
gą "Lietuviai žiloj senovėj". 
Duodama nuotrauka lietuviš
ko kryžiaus, pastatyto Onos 
ir Vaclovo sodyboje,esančio
je Vištoje, Ca., Ir kurį pa
darė dailininkas Pr. Gaspo- 
nls.

Anglų kalbos sekcijoje pa
teikiami reportąžai apie Pa
vergtųjų Tautų Savaitę ir pa
duodama prezidento J. Car- 
terio tos savaitės deklaraci
ja. Trumpai primenamas mi
nistro J. Kavecko ir žmonos 
pasitraukimas. Jonas Skirtus 
recenzuoja knygą "Lithuani
ans in Multi-Ethnic Chicago'.’ 
Dr. P. Vileišis pateikia skil
tis, kurios kaltina Sovietų 
Sąjungą, padarytais didžiu
liais nuostoliais lietuvių taur 
tai.

Šios skiltys yra gausiai i- 
liustruotos nuotraukomis • 
"Lietuvių Dlenas"leidžia An
tanas Skirius„ redaguoja Re
dakcinė Kolegija. Metinė

T. V. Stanulis prenumerata $15. 00, atski- 
Sekretorius ras numeris $ 1.50 .

__________

* • nėiinio garbės svečiai Toronte. Iš kairės: KLB Krašto Valdybos pirmininkas J. R. Simanavičius
TautOS Šventės mi plrt TVTnr.vt-A ValnoHionA' T iafn,,r>o f t* i a na 1 xzA vAliflva «n nalvrla ir skautai SU SaVO vėliava

programos dalies atUK J - - - ___________ __________________________________

i, kun. B. Mikalauskas, Lietuvos konsulas dr. J. Zmuldžinas;
akt. Marytė Kalvaitienė; Lietuvos trispalvė vėliava su palyda ir skautai su savo vėliava pamaldose. Nuotraukos Stepo Varankos.

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I
NL-va naujiems skaitytojais 
siuntinėjama ui pusę prenu - 
meratos kainos . Laukiame 
užsisakymo su pinigais !' NIj Spaudos Vakaras Toronte, spalio 28 d
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Spalio Devintoji
Spalis- rudeninis mėnuo, 

. krintantys pageltę lapai, 
trumpėjanti diena,visa gam- 

• ta sukelta melancholišką 
< nuotaiką, nes žinome,kad po
- kelių mėnesių gamta vėl at-
- gims, o su ja ir žmonių nuo- 
f tatKa atjaunės. Tačiau lletu- 
I vlų tautai spalis- jo 9-o j t 
. diena- atnešė liūdesį, kurio

pabaigos Ir Iki ^lol nešima - 
to.

Per 20 nepr tklaus o mynės 
metų šią dieną Lietuvos 
trispalvės pakildavo perriš- 

. tos juodu kaspinu, liūdesio 
ženklan. Liūdės 10 ženklą n, 
nes pietinis Lietuvos kalmy- 

_ nas dar kartą pakartojo 
. klastą, pagrobdamas Lietu

vos sostinę su trečdaliu jos 
ter Itor i jos. Okupuot l 1 letu- 
vlal žiauriai persekiojami: 
neslleldžlantlejl sulenkinami 
kalinami Ir net žudomi . 

.Tikslas vienas- bet kokiu 
būdu lietuvius sunaikinti, tai 
būtų pasiteisinimas, kad tą 

; kraštą užėmė teisėtai, nes 
ten lietuvių nėra. Tai kelių 

} šimtmečių lenkų Išbandyta 
.j politika užgrobtuose kraš

tuose lietuvius sunaikinti Ir 
_ tykot kito kąsnio •„

Fizinis pavergimas,kad Ir 
. sunkiai pakeliamas, nėra 

toks tragiškas,kaip dvasinis. 
, Iš fizinio pavergimo yra vil
tis kada nors išsivaduoti. 
Dvasiniai pavergta tauta ty
liai žūsta. Į Lietuvą lenkų 
atnešta "polska viara” dva
siniai pavergimą neatlald- 

. žlai vykdė Ir tas jiems ne - 
blogai sekėsi. Lietuviai, 

, nors tebekalbėjo lietuviškai, 
, jau nebežinojo, jog jie lie - 
-tuviai. Nebežinojo net, kas 

yra tautybė. Tą liudijo plr- 
. mlejl ateiviai Amerikon: 

klausiami tautybės, atsaky
davo katalikai esą. Kitos 

„tautos lietuvius laikė jau 
• mirusia tauta.

Vis dėl to, Įvyko stebūk- 
. las, ir kaimynų apstulbimas • 

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

U ŽME TIM Ų NE PE RDAUG 
A. Letukas "NL" 33 nr. 

teisina veiksnius užtylėji - 
dėl lietuviams primeta

mų įvairių nepadarytų nusi- 
kaltinimų. Jo teisinimo ra
šinyje yra ir toks sakinys: 
"Jei tie žydeliai priskaičiuo
ja iki 150 tūkstančių lietuvių, 
šaudžiusių žydus, tai tegu jie 
nurodo, kur toji "galvažud- 
žių"masė randasi... "Taigi, 
gerb. Letukai, tokį ir daugelį 
kitokių klausimų žydams ir 
turi kas nors pastatyti. Ne
užtenka paneigti lietuviškoje 
periodikoje, nes jos kitos 
tautos neskaito ir apie to
kius paneigimus nežino. O 
žydai lietuviams tuos kalti
nimus meta įvairiomis kal
bomis ir įvairiomis prlemo- 
2psl.

nėmis: spauda, radio, televi
zija, filmais ir gyvu žodžiu. 
Neatsirandant paneigimų, il
gainiui pasaulis ir bus įti
kintas, kad lietuviai tokie ir 
buvo.

Jei turime lietuvių ir Lie
tuvą atstovaujančius veiks
nius ir juos dar lėšomis re
miame, tai turime ir teisę 
reikalauti, kad jie lietuvius 
ir Lietuvą visuose reikaluo
se gintų. Nejaugi kiekvienam 
atsitikimui lietuviai turi 
kurti naujas organizacijas ? 
Be to, jei veiksniai vadinasi 
ir laisvinimo veiksniais, tai 
gynimasis nuo tokių užmeti
mų ir turėtų įeiti Į laisvini
mo planą.

Prisimename pirmąjį bol
ševikmetį ir glaudų žydų su

— saujelė aušrininkų ir var
pininkų dar likusius lietu
vius atgaivino’. Bet tai ne
reiškia, kačĮ lietuvių nedrau
gai savu noru lietuvius su
naikinti būtų atsisakę. Jie, 
kur negali pritaikyti fizinės 
jėgos, naudoja klastą- oando 
lietuvius dvasiniai pavergti. 
Tai labai jaučiama išeivijos 
lietuviuose. Užtenka mums 
lietuvius Įkalbta ėja nčlų 
"apaštalų",kad lletuvyoė ne
esminis dalykas ( arba dar 
daugiau, kad lietuviu galima 
būti Ir nemokant lietuvių 
kalbos. Arba dar—"neminė
kite Vilniaus, Ir tuo ųepykln- 
klte lenkų". Tad išeina,’ kad 
bus geriau, jei lenkas HetuvĮ 
pakars nesupykęs. Nemaža 
dalis lietuvių tam tiki Ir tuo 
keliu eina. Tai Ir yra dvasi
nė vergystė.

Lenkai tokius receptus 
perša t ik lietuviams, bet pa
tys saujų nenaudoja. Jie at
virkščiai, savo tautybės ne 
tlkpatys neatslsakp, bet Įky
riai ją bruka lietuviams .Štai 
Vilnius neva Lietuvos sosti
nė, bet ten, šalta rusinimo 
vyksta Intensyvus lenkini
mas’. Tuoj po karo Išvykę 
lenkai Į Lenkiją vėl grįžta, 
ypač inteligentija. Klek ten 
jų knygų Ir laikraščių lei
dyklų, klek lenkiškų mokyk - 
lų ir 1.1.

Spalio devintosios žaizda 
neužgijo, bet dar dau
giau plečiasi, jei pažiūrėsi - 
me,klek teisių turi lietuviai, 
kad Ir Suvalkų Trikampyje , 
bažnyčiose... Užtad, Spalio 
9-oslos nereikia stumti už
marštin, bet ją aktyviau pri
siminti. Aišku, ši žaizda 
daug sumažėtų, jei lietuviai 
pajėgtų pabusti Ir Išeiti Iš 
dvasinės vergijos. Išeivijos 
lietuviams reikėtų dai dau
gelio basanavlčlų Ir kudlr - 
kų, kurie nuolat kartotų:

"Kelk ite, kelk tte, kelk ite J ’ 
J. Kovas

SnuLiii nmns v
Globota L.Š.S.T. Kanados Šauliu, Rinktino - 1500 De Save Ave., Montreal, P. Q.

KANADOS ŠAULIŲ 
RINKTINĖS MOTERŲ 
PARAMA JAUNIMUI

Kanados Šaulių Rinktinės 
moterų vadovės šaulės St. 
Petkevičienės iniciatyva, 
rugplūdio 2Q d. Hamiltono 
Medžiotojų- Žūklauto jų Klu
bo Giedraitis stovykloje bu
vo suruošta gerai pasisekusi 
gegužinė, kurios pelną 51b.. 
85 dol. paskyrė ruoš lamam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui.Jis Įteiktas PLJS 
atstovei ad. j.Kuraitel.

Prie sėkmingo gegužinės 
pravedlmo savo darbais Ir 
aukomis prisidėjo šios se
sės ir broliai šauliai:

A .Petraitlenė, A Švabal- 
tienė, A. Deksnienė, P.Gu- 
tąusklenė, Z. Jonikienė, G. 
Žemaitienė, S. Kanoplenė, P. 
Polgrlmlenė, P. Ai išaus kle - 
nė, jaunuolės -D. Petkevič iū - 
tė, V. Petkevičiūtė, P.Kn- 
vinskaltė. P. Plelaytė, P. 
Pleinytė; P.Kanopa, A.Pa
tamsis, A. Aušrotas, S.Sen
kus,P.Saulius Ir P. Jonikas .

Visiems broliams Ir se
sėms šauliams, Hamiltono 
Giedraičio Klubo vadovybei 
Ir visiems gegužinės daly
viams Kanados Šaulių Rink
tinės Valdyoa nuoširdžiai 
dėkoja.

Prie Šio jungiame sesės 
A. Petrą it lenės smulkesnį 
gegužinės aprašymą;

Prie gegužinės rengimo 
darbų Ir aukomis prts įdėjo 
Šios šaul ių kuopos: DLK Al
girdo Hamiltone,Povilo Luk
šio St.Catnarlnes, jūrų Šau- kingal ir sukeltą graži suma 
llų Baltija Toronte, Vlado 
Putvlo Toronte, jūrų šaul ių 
Neringa Montrealyje, LK 
Mindaugo Montrealyje Ir Ka
nados šaulių Rinktinė.

Gegužlnėn atsilankė sve
čių net iŠ tolimojo Montre- 
alio: Rinktinės plrm-kas J . 
Šlaučlulls, vicep. I. Petraus - 
kas ir sporto vadovas Kas
peravičius.

Gražus oras sut sutraukė 
daug tautiečių IŠ Hamiltono, 
St.Cathar ines .Toronto Ir kt. 
Gegužinė buvo skelbta kaip 
"jaunimo sąskrydis",bet vy
ravo vyresniejl^Iaunimo ga
lėjo būti daugiau, ypač, kad 
parengimas buvo daromas jų 
Kongresui. Gali būti, kad 
jeigu gegužinė būtų buvusi
rengta jaunimo, jų Ir būtų 
buvę daugiau. O gaL datą 
renkant, turėjo būti atsi
žvelgta Į jaunimo stovyklų 
datas, kai jaunimas nėra iš
važinėjęs kitur.

rusais lietuvių naikinime 
bendradarbiavimą. Tik žydų 
nurodymu ir jų aktyviu daly
vavimu lietuviai buvo tre
miami ir vietoje naikinami. 
Dabar ir vieni ir kiti, norė - 
darni savo kruvinas rankas 
užmaskuoti, viską apverčia 
aukštyn kojom ir savo pikta
darybes meta visiems lietu
viams. Aišku, žydams rei
kia tik išsiteisinti, bet ru
sams svarbus ir kita s tiks
las- apšaukti lietuvius žudi
kiška tauta, kad pasaulis jos 
neremtų laisvės ko
vo j e. Tai jiems būtų amži - 
nas užsitikrinimas,kad ne
reikėtų pasitraukti iš Lietu
vos. Todėl ir čia jie vieni 
kitiems reikalingi, ir žydai 
naudojasi lietuvius inkriml-

P. Kanopa, Algirdo šaulių 
kuopos pirmininkas , kurias 
pareigas eina nuo kuopos 
įsteigimo.

Pranešima apie PLJauni
mo Kongresą padarė P.Ku
ras. Trumpai gražiai pakal- 
oėjo Rinktinės pirm. J. Šlau- 
člulls, kviesdamas jaunimą 
jungtis į šaulių eiles. Pers
kaitytas Toronto savanorlų- 
kurėjų atsišaukimas į jauni
mą. Grojant Tautos Himną , 
nuleistos vėliavos.

Po to vyko loterijos trau
kimas, kur buvo galima lai
mėti stambių Ir gerų daiktų. 
Laimikiai buvo suaukoti 
aukščiau minėtų šaulių kuo
pų ir pavienių asmenų. Lo
teriją pravedė Hamiltono 
Kuopos Šaul ės G. Žemaitienė 
Ir St.Kanopleaė.

Piniginę auką davė B.Ste- 
ponavlčlus, kuris sirgo Ir 
gegužinėje negalėjo dalyvau
ti. Rengėjai jam dėkingi už 
gražų pavyzdį.

Gegužinė praėjo tvar -

jaunimo reikalams**, dėka 
rengėjų darbo Ir pastangų , 
kaimyninių Šaulių kuopų Ir 
talkos Ir dalyvavus tųjų ats i- 
lankymo. Ad.

L. K. MINDAUGO SAULIŲ 
KUOPA

Š.m. rugsėjo mėn. 1O d. 
Kuopos Valdyba Aušros Var
tų salėje suruošė Tautos 
Šventės minėjimą, kuris 
Montrealyje buvo jau bevelk 
primirštas.

Minėjimas, nors Ir be y- 
patlngos reklamos bei iški
lios programos, praėjo su 
reikiamu susidomėjimu. Į jį 
atsilankė gražus būrys 
montrealiečių.nežilrlut gra
žaus, viliojančio rudens iš
vykoms palankaus, oro.

Gaila, kad tuo pačiu metu 
Montrealio Jaunimo ansam- 
lls Gintaras, lyg ir užmirš
damas Tautos Šventę,pasi
rinko išvyką į Baltijos sto-
vyklą.

■ — -■ —- Br.Kirstukas, Vi.Sedetka Ir veiklos sukaktį.
nuojančia rusų surežisuota 
medžiaga, kurią jie vadina 
dokumentais.

Tai, jeigu lietuvių veiks
niai prieš tokią klastą nieko I 
nedaro, tai jiems tų užmeti
mų ne tik ne perdaug, bet la-j 
bai per maža. Lietuvių pla-i 
čiojl visuomenė turėtų į tai 
atkreipti rimtą dėmesį ir 
susirūpinti, o ne marinti ir 
leisti save dar daugiau kal
tinti.

Kur prapuolė rinkta me
džiaga per Vilką dr. Jasaičio! 
ir per Altą kun. J.- lįrunskio 
leidiniams? Jei tai ; nebuvo 
visuomenės mulkinimas,no
rėčiau išgirsti tylos prie
žastį. Tas ne man vienam 
į domu,bet girdisi ir daugiau
susirūpinusių asmenų pas! - 
sakymų. I. Š.

St. Catharines

Mlnėjlma trumpu žodžiu 
atidarė Kuopos pirm. Ig. 
Petrauskas.

Įdomią, dienai skirtą, Is
toriniais daviniais paįvai
rintą paskaitą skaitė Kuopos 
garbės Šaulys Aušros Vartų 
parapijos klebonas J.Kubi
lius SJ. Jis Iškėlė mūsųtau- 
ttalus, kultūrinius Ir religi
nius bruožus, ragindamas jų 
neužmiršti ir jais didžiuotis.

Po paskaitos svečias iš 
Chlcagos kun, Alg.Kezys,pa
maldų metu pasakęs gražų 
pamoklslą, salėje parodė tris 
spalvotus garsinius filmus: 
Iš 5-tos Lietuvių Tautinių 
Šoklų Šventės 1975 m., įvy - 
kuslos Chicagoje, apie Pen- 
syl van įjos senosios kartos 
lietuvių gyvenimą ir Simo 
Kudirkos sutikimo iškilmes 
Chicagoje.

Po to, vis l minėjimo daly
viai buvo pavaišinti sesių 
šaulių skaniai paruoštais už
kandžiais Ir kava.

Kuopos moterų vadovei A. 
Sutkaltlenei iš pareigų pas i
traukus, rugp iUČ Co 30 d. po
sėdžio nutarimu, jos vieton 
išrinkta Rūta Žiuklenė.

Taip pat Ir Kuopos sekre
torei N. Bagdžlūnlenel iš ei
tųjų pareigų atsisakius, jos 
pareigas perėmė J.Babraus - 

* kas.
Ryšium su artėjančia 

Rinktinės Švente, Kuopos p- 
ko Iniciatyva, padedant VI. 
Sedeikat, atnaujtata Kuopos 
būstinė.

Vasaros laikotarpiu į 
Kuopą įstojo 9 nauji nariai . 
Kuopos Valdyba ryšium su? pė iš

—o—
Malronlo Kuopa š.m.lap

kričio mėn. 25 d. ,13OFrood 
Rd. .Ukrainiečių salėje ren
gia Lietuvos kariuomenės 
paminėjimą. Programą iš
pildys Volungė-dalnos ,gru- 

. A., , ...s-.-r J Toronto. Iš anksto 
artėjančia šaulių Sąjungos kviečiami atstovai iš visų 
60 metų sukaktimi, veda 
naujų narių verbavimo vajų.

Norintieji įstoti Į L.K. 
Mindaugo Saulių Kuopą,'ma
loniai prašomi kreiptis Į bet 
kurį Kuopos Valdybos narį . 
Ypatingai kviečiamas jau - 
nlmas ir buvę Šaullai-Šaulės, d. Kennebunkporte, Prauclš- 
nepriklausomoje Lietuvoje.

"Ramovėnų" skyriaus p- 
kas P.Kėturka, grįžęs iš li
goninės, sveiksta žmonos 
priežiūroje.

Buvęs aktyvus Kuopos na
rys S. Reutas, dabar pensi
ninkas, papildomai paauko
jo 50 dol. Kanados Šaulių 
Rinktinės Vėliavos Fondui.

Rugsėjo 23 d.Kuopos pirm. 
Ig. Petrauskaul jo 75 m. am
žiaus sukakties proga, R.A . 
Žiūkų namuose buvo suruoš
tos pagerbtu vės. Dalyva
vo per 30 dalyvių,sveikino 
rengėjų vardu A. Mylė.K.Š . 
R i akt įnės p-kas J.Šiaučiulis, 
Neringoj Jūrų Šaulių K-os

Pr.Dikaltls , perskaitė sole - • Neringos Jūrų Šaulių
nlzantul skirtą savo sukurtą Kuopa gruodžio 31 d. Aušros< 
eilėraštį. Buvo įteikta dova- Vartų parapijos salėje ruo- 
nų, sudainuota Ilgiausių Me- šia Naujųjų Metų sutikimą, 
tų. J.Š.

D.L..K. Algirdo Šauliu Kuopos šauliai, iš kairės: M. Borisienė (foto ko
respondentė). St. Petkevič ie n ė (šaulių Rinktinė s Moterų vadovė) ir 
Andrius Petkevičių s..

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Rugsėjo 24 d.,kapų lanky
mo dieną, buvo aplankyti mi
rusieji Kuopos šauliai Ir 
kiekvieno kapas paženklintas 
tautine vėliavėle.

J.ŠiauČiulis

MAIRONIO ŠAULIŲ 
KUOPA

Lumtols Vytautas atšventė 
savo 70 metų amžiaus su
kaktį. Maironio Kuopos Šau
liai ir Šaulės gimtadienio 
dieną jį surado jo gražioje 
vasarvietėje ir pasveikino, 
palinkėdami sulaukti 1OO 
metų. Vytautas yra pavyzdin
gas Maironio Kuopos Šaulys.

-o-
Magdutė Stepšytė, Mairo

nio Kuopos narė, sukūrė lie
tuvišką šeimą. Jos vyras 
Gediminas Re me Ik te yra
dainų grupės Pavasario 
Garsai narys. Magdutė dirba 
General ligoninėje,kaip reg.f- 
sesuo, o Gediminas Sudburlo 
regionalinėje policijoje.

Vestuvių dieną jaunuosius, 
atvykusius Į vestuvių pobū
vio salę, pasitiko Kuopos 
šauliai ir šaulės,padaryda
mi Iš tautinių juostų garbės 
vartus, per kuriuos buvo 
įleisti jaunavedžiai Ir jų pa
lydovai. Magdutel Ir Gedt- 

daug laimės Šeimyniniame 
gyvenime.

—o—
Malronlo Kuopos gegužinė 

suruošta M.V.Gudrlunų va
sarvietėje- gerai pavyko. Be 
šaulių, gegužinėje dalyvavo 
daug Sudburlo, keletas Saul- 
Ste- Marle Ir Toronto lietu
vių.

šaulių padalinių. / Smulkes
nės žinios bus skelotamos 
spaudoje/- Juozas Kručas

ŠAULIŲ VEIKLA TRUMPAI
• Naudosios Anglijos

Rinktinė Š. m. rugsėjo 3-4 d.

konų sodyboje, suruošė šau
lių kultūrinį savaltgalį-sto- 
vyklą.

• Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinė Chicagoje Iškilmin
gai paminėjo Tautos šventę 
rugsėjo 1O dieną. Brighton 
Parko lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo atlaikytos 
iškilmingos pamaldos,kuriu 
metu giedojo solistė Kučle- 
nė.

Šauilų Namuose vyko Iš
kilmingas minėjimo aktas . 
Paskaitą skaitė Šaulių S-gos 
pirmininkas K. Mlklovaitls . 
Meninėje dalyje grakščiai 
pasirodė šaulių jaunimo tau-
tlnlų šoklų grupė.

• Gen. T. Daukanto Jūrų 
Šaulių Kuopa rugsėjo 24 d . 
atšventė 15- kos metų savo
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Gaire, apie kurią daugelis 
pašneka, retas laikosi...

BRONYS RAILA
(Tąsa iš praeito numerio)

- Kentėjimų specialistai

o.1 Vieno, ko mums dar tikrai 
oi netrūksta — tai sugebėjimo 

kentėti, liūdėti ir verkti. O 
( kaip mes gražiai mokam kan-
- kinti s, skausmą pergyventi, 

kančią vaizduoti, liūdesį ir 
gedulą išreikšti, kraujų tėk- 
mę regėti stačiai čiurkšlėm

- Šnarančią, gultis į savo tra- 
■> giškos praeities karstus, be

veik religiškai adoruoti už 
vakarykščius sopulius, kurti

e tų adoracijų ritualus. apgle-
1 . doti ašarų heroikos simboli
uką. Mes patys, ko giliau per- 

gyvenam ir jaunuosius skati- 
f:iiam vis neužmiršti, ką iš

kentėjom, tik ne tai, kur 
t nors kiek ką Įaįmėjom. Gal 
tai savetiškas savęs stipri- 

f!nlmas, gal tokia pedagogika 
o .turi gerų pusių. Bet Jei tik 
-j teksai vienintelis- gyvenimo 
-būdas būtų bepalikęs - tai 

labai atsiprašau, man jis 
*2 atrodo šunkelis Į klaikumą.

Kaip tik per du pastaruosius 
savaitgalius buvo progos tu- 

Ą rėti šios rūšies kraštutiniš- 
kai skirtingų pergyvenimų.

Pirmiausiai anas sekma- 
, dienis Čikagoje, kur buvo

- malonu ir naudinga pirmą 
kartąpabūvoti Lietuvių Fron
to Bičiulių specialiame rengi
nyje, skirtam vieno iš mū
sų partizanų didvyriško ko

jotojo pagerbimui sidabri
nės trėmimų sukakties pro
ga. Toje gerai paruoštoje 
programoj mačiau ir girdė
jau tiek ,■ skausmo, liūdesio, 
tiek tragedijosdpminuojančių 
spalvų ir muzikinių * garsų, 
kad ėmiau galvoti r. turbūt mes 
pratinamės, tiesiog treniruo
jamės surasti prasmę , net 
džiaugsmą, net savotišką lai
mę liūdesy ir kančioj ?

Bet kartu apėmė nerimas: 
ar tokia tragiką ir patetika 
neužgoš visų mūsų emocijų, 
kurios, nors brangiausios, 
bet būna ne pačios geriau
sios patarėjos teisingai poli
tikai ar laisvės kovų strate
gijai nuspręsti ? Kai tatai 
svarstoma ir nutarimai da
romi, tuomet aš bijočiau di
džiai susijaudinusių ir pra
gariškai kenčiančių žmonių. 
Kadangi visokiem planavi
mam ir planuotojam derėtų 
vėsios galvos, ne emocijų 
gaisrai I

O dar savaitgalį prieš tai, 
kai ruošiausi skristi Čika
gon, buvau nuvykęs pažiūrė
ti Los Angeles jaunimo šokių 
festivaliuko, kur apie du šim
tai šokėjų išvinguriavo galy
bę visokių kombinacijų - sta
čiai kaip miuzikle, nes tam 
ir patalpos buvo labai geros, 
techniškai turtingos su švie
sų aparatais ir 1.1. Mat, no
rėjom morališkai ir keliais

centais paremti mūsų an
samblio ruošiamą didesnę 
ekskursiją Vakarų Europon - 
deja, dar tik Europon; dar 
ne Lietuvon, Į pionierių sto
vyklas, kaip dabar mūsų 
spauda mėgsta "informuoti" 
(kas, . mano nuomone, irgi 
nebūtų buvę taip baisiai blo
gai, nes iš to didesnė rizika 
būtų tik pionieriams, o ne 
mūsų jaunimui).

-Meni ni o _veįk§ ni o _gaįya_

Su festivaliuku išėjo siurp- 
ryzas, kad galiausiai pasiju
tau ne tiek jį parėmęs, bet 
daugiau, pats paremtas.

Šokėjų, kaip minėjau, būta 
apsčiai, pradedant maždaug 
nuo trejų metų ir baigiant ne 
daugiau 30 metų. Negalėjo 
ten būti techniškų tobulumų 
ar choreografijos šedevrų , 
ir vis dėlto, bendras Įspūdis 
ir poveikis savaip fantastiš
kas. Ir ar patikėtumėt, tai 
nuopelnas vienos moters, 
pradžios mokyklos mokytojos, 
atkaklios ir stiprios žemai
tės. Žinoma, per 30 metų ji 
perleido šimtus besikeičian
čių šokėjų ir dabar džiaugia
si užsiauginusi gerų padėjė
jų, bet gemale - tai jos vie
nos pastangų vaisiai, kurių 
ūgį turėjau laimės stebėti ir 
liudyti per tų dešimtmečių 
bendrą gyvenimą.

Po festivalio, keli Los An
geles ir Berkely universite-

Rašytojas B. Raila

I tų studentai ir mes, vietiniai 
veteranai dalijomės šventės 
įspūdžiais ir prlsipažinom 
vienodai jutę, tą patį išgyve
nę. Kažkas gražaus, sveiko 
ir gaivaus, taip tartum sie
lą pripildo, nuotaiką pakelia, 
pats pasijunti grynesnis ir 
švaresnis, moralė pastiprė- 
ja, viskas atrodo geriau, vil- 
tingiau. Ir mūsų išvada buvo: 
štai kųliūroa-veiksniaįgalia, 
tautinės kūrybos grožis, 
vaidmuo ir prasmė. Ne mil
žiniška, tegu ir smulkutė, 
dar tik sėkla pavasarį, bet 
labai tyra, magiškai burian
ti, šviesi.

Jei kas turės kantrybės 
vartyti mano "Bastūną" ir 
kankintis jo kelių ir šunkelių 
pynėmis, iš anksto atsipra
šysiu už pirmuosius ke tū
rius šimtus puslapių. Sutin
ku, kad čia jus gal vargins 
visokie "asmeniškumai" ir 
ypač tos ožių kautynės ant 
aukšto liepto su garantija a- 
biem nukristi bedugnėn (kaip 
viršelyje sugalvojo , pavaiz
duoti mano bičiulis panevė
žietis šaunus dailininkas 
Algirdas Kurauskas, už ką 
liksiu jam ilgai dėkingas).

Bet paskutinį " Bastūno ' 
puslapių šimtą specialiai ir

p p J j, į Akimirkos 1977-jų Europoje ™
Alfonsas Nakas

'T qso i 4 praeito numerio)

Kokios Vilniuje dominuo
jančios kalbos? Nagi, lietu- 
.vių ir rusų. Ar rusų ir lietu
vių. Net nežinau, kurią tu- 

(riu rašyti pirma. Lietuvių 
kalba gal atrodo dominuojan
ti prieš rusišką todėl, kad 
čia jaučiasi šeimininkais ir 
šneka garsiausiai. Rusai, at
rodo, gal iš kur instrukcijas 
gavę, bent gatvėse arogancir- 

. >jos privengia. Labai mažai 
begirdėjau lenkų kalbą, kuri 
visas dominavo man čia gy
venant 1941-44 metais. Len
kai lyg ir susigyvenę su pa
dėtimi. ir apsiraminę. Lie
tuviškai pramokę arba visiš
kai išmokę ir kalbėti neven - 
gia. Teko naudotis vietiniu 
taksi ( nieko bendro su Intu- 
ristu neturinčiu). Jaunas, gal 
25-30 metų šoferis buvo len
kas. Jis suprato viską, ko 
norime ir stengėsi kalbėti 

Mietuviškai. Silpnokai kalbėjo, 
' bet mes jį irgi supratome;

Vienoje vietoje tai pajuto
me karčiausiai, kas mūsų 
tėvynės tikrieji šeimininkai. 
Ta vieta - Dainava. Kas Dai
nava? Naktinis klubas. Kaž
kur prie Gedimino gatvės , 
tarp Ožeškienės ir Lukiš
kių aikščių ar labai netoli 
vienos iš jų. Atsiprašau rau
donuosius Vilniaus valdovus, 
kad man miesto gatvių ir 
aikščių vardai dar senoviški, 
ne raudoni - Jei būčiau gavęs 
miešto pianą, gal rašydamas 
pasinaudočiau. Bet negavau.

Neaprašinėsiu pastato ir 
Salės- Nieko ten išskirtinai 
ekstravagantiško, nei gramoz 
di ško. E rdvus vestibiulis, 
erdvi salė su estradėle per 
vidurį, dešlniam šone. Ar 
l»?ftX.4

leido vyrus be kaklairaščių, 
negaliu tikrai pasakyti, bet 
greičiausia ne. Aš pats iš 
giminių kaklaraištį pasisko
linau. .. Vietas giminės tu
rėjo rezervuoti iš anksto. 
Nors mums, svečiams, nie
kur mokėti neleido, bet su
žinojome, kad už įėjimą kiek
vienam asmeniui kainuoja po 
du rublius. Paskui, progra
mos ir šokių metu, perkami 
gėrimai. Gėrimus mūsų di
deliai grupei kelius kartus 
nešė stikleliais.

tiek daug rusiškų dainų ne- 
rusiškai publikai, ne rusai 
dainininkai dainavo.

Čia nustebome publikos 
mokėjimu savo jausmus val
dyti. Kelneriai vos spėja ne
šioti naujus padėklus stikle
lių. Svečiai, rodos, gerokai 
įkaitę. Bet ką bedainuotų - 
plojimų visiems numeriams 
vienodai. Užtat ir sužiuro po 
mano entuziastingos reakci
jos anglišką dainą užbaigus.

Kai prasidėjo šokiai, pa
mačiau, kad publika šoka, 
kaip kapitalistiniam pasauly. 
Matyt, televizijos bežiūrint 
susipažįstama su vakariečių 
papročiais. Tik šokių aikšte
lė buvo per ankšta ir primi
nė Chicagos lietuvių balių 
spūstį.

Paryčiui mes pėsti grįžo
me į "Gintarą" dainuodami. 
Mus lydėjo keliolika draugų. 
Prie vieno pastato iš sunk
vežimio pasipylė būrys uni
formuotų vyrų. Visi greit 
dingo tarpvartėje. Ant šali
gatvio liko stovėti viduram
žis karininkas. Ramiai, bet 
griežtai jis rusiškai šūktelė
jo, kad su dainomis per vėlu 
Vienas iš vilniečių atsakė: 
"Jau užbaigėme". Ir žygia-

Programą pradėjo buries- 
kinų numeriu - nepamenu , 
keturių ar šešių merginų 
"baletu", o iš tikrųjų - gra
žių kojų demonstracija. Vi
siškai kaip New Yorke, Ra
dio City, tik sakau kelios 
merginos.Paskui jau vienas 
po kito sekė vokaliniai nu
meriai. Daina po dainos, dai 
na po dainos, solo, duetais, 
kvartetais. Neprisimenu ko
kia tvarka, viena daina lietu
viška. Paskui rusiška, ru
siška, rusiška. Paskui len
kiška, rodos, vokiška, vėl 
rusiška, rusiška, rusiška. 
Kažkada įpinta vėl viena lie
tuviška, ai, ir viena angliš
ka (čia aš plodamas smarkiai vom toliau. Tik už dviejų 
užbaubiau "bravo1. " ir dauge- skersgatvių pradėjom naują 
lis į mane sužiuro) .į Ir vėl 
rusiška, rusiška, rusiška, 
Viskas. Prasidėjo šokiai. 
Kur tik dairėmės, iš kur tik 
mus balsai pasiekė - visur 
lietuviška publika. Progra - 
mos atlikėjai? Atidžiai klau
sant lietuvišką dainą, girdė
jai, kad jie irgi lietuviai. Bet 
budri didžiojo brolio akis se
ka, kad Vilniuje nesireikštų 
"lietuviškas nacionalizmas" 
net tokioj vietoj, kaip nakti
nis klubas. Mudu su Brone 
piktinomės baisiausiai, kam

algimanto skiltis
E T N I K A I

Nelietuviškas tat ž odls,gali laiku Ir vietoje Įrodinėja vl-
net grubokai skambąs, ta - 
člau, norint akcentuoti šios 
temos svarbą,pats sau duodi 
leidimą tą svetimybę palikti 
antraštėje. Tokiu būdu, bent 
klek apraminus tegu Ir ap- 
rambėjustą sąžinę, jau drą
siau artėti Ir prie pačio rei
kalo svarstymo. Tas, taip 
vadinamas, "etnlkų" klausl-i 
mas vis dažniau Iškyla ame
rikinės viešosios opinijos 
forume. Vieni apie tai kalba, 
lygina,kaip apie palaimą,kiti 
gi,tvirtai Įsitikinę,kad tvir
tėjančios etninės grupės 
silpnina kraštą, trukdo nor
malų asimiliacijos procesą , 
neleidžia pilnai susiformuo
ti amerikinei tautai. Patys 
etnlkal, žinoma, nesunkiai 
bando atręmtl tuos ne visada 
tiksliai formuluotus prie
kaištus Ir, priešingai, visai

tikrai skyriau kitom temom— 
maždaug tom, kaip po minė
to jaunimo šokių festivalio. 
Ir tai buvo mano pastanga su 
drąsa ir viltimi kalbėti dau
giau apie mūsų ateitį,ieškoti 
tautinės kūrybos vertybėse 
paguodos irištvermės, su
rasti bendrą tautinį kelią 
mum visiem išlikti. Nes tik 
tuo būdu mes sustiprėsim ir 
vadinamoje politikoje^ ir 
prašviesės regėjimas dar 
tamsiose mūsų tautos likimo 
kryžkelėse.

są tą naudą, kurią gali turė
ti visam kraštui ir tautai, 
Įvairių tautinių grupių skir
tingi Ir turtingi atskirų kul
tūrų Įnašai bendro jon mozal- 
kon.

Visas tas reikalas yra pa
kankamai gyvas Ir aktualus 
radio,TV Ir spaudos komen
tatorių ir reporterių straips
niuose. Pritaria ar neigia 
gana gausūs skaitytojai laik
raščių laiškų redakcijai 
skiltyse. Atrodo, bent klek 
judresni ar gausesni yra tie 
balsai, kurie nejaučia per
daug sentimentų atskiroms 
taktinėms grupėms ir jų as
piracijoms. Pačių tautybių 
pas įsakymai bent klek retes
ni, nors netrūksta tikrai Iš
samių ir konstruktyvių pas - 
tabu, reiškiamų tokių ar ki
tokių tautybių centrinių Ir 
vadovaujančių organų. Šioje 
plotmėje ar tik ne patys jud
riausi yra ateiviai iš Vidu
riniosios Ir Rytų Europos 
dalies, Įskaitant pabaltIečių 
gana gerai organizuotą rep - 
rezentaclją. Tačiau, be jo
kios abejonės, efektyviausi, 
dažniausiai Ir, ar tik ne Įti
kinamiausi būtų izraelitiniai 
sluogsnlal. Jie savąją tiesą 
pristato nuosekliai, bekomp- 
romlslnlal Ir, bevelk,profe
sionaliu tikslumu.

Nepaskutlnėj vietoj reiš
kiasi Ir arabų pasaulio ats
kiri ar organizuoti balsai. 
Bet jiems nėra lengva ats
verti planingą sionistų akci
ją*

Priekaištauja vieni ki
tiems turkai, armėnai, grai
kai, albanai. Visi jie save
laiko amerikiečiais, lygiai, 
kaip Ir kroatai, serbai, čekai,.{.dieną vaikščiojo aplinjcmane visi..su visais ir;j vęj-kėme.

^ąnkas eų& flugaępa^&nę.tęs i^ąį^g?Eį^ię4\-yąj5Qną, įbuvo Slovakai.--Visų tlkslas^įro * 
,j|r, dūsavo: kaip s pasenai,................................ .......
kaip tu pasenai... Sergan
čioji sesuo Bronę glostė ir 
šnabždėjo:kaip tu pasikeitei, 
kaip tu pasikeitei. . . Bronė 
Lietuvą paliko aštuoniolikos, 
o aš - 23-jų. Jų vyresnieji 
vaikai dabar per trisdešimtį 
peržengę ir turi savo vaikus 
pradžios mokyklose. Bet jos 
sesuo ir mano brolis kažko
dėl norėtų matyti mus jau -

• nesnius už savo vaikus -Mes 
susitikimui buvome pasiruo
šę. Nei vienas mums neatro
dė per senas, o kai kurie ge
rokai per jauni. Tie, kurie 
Lietuvoje dar nebuvote, bet 
važiuosite, pasiruoškite gi
mines sutikti ne tokius, ko
kius palikote. Kitaip - labai 
nusivilsite.ir paruoškite kiek 
galėdami jūsų f belaukiančius 
artimuosius. Antraip - juos 
labai nuliūdinsite.

. jygiąi vidurnąktis^Traukinys i. 
pajudėjo gal tris minutes pa
vėlavęs, bene 0:02 po vidur
nakčio, tad tik ką prasidėjusi 
1977 metų liepos 30-ji diena. 
Po pirmojo budėtojo švilpuko, 
vyrai peręne užtraukė "Ant 
kalno mūrai". Kodėl šitą? 
Turbūt daina, vienam iš jų į 
galvą atsitiktinai šovusi. Ne
sutarė. Antram posme pasi
metė. Vėl pradėjo: "Kelkis, 
kelkis, motinėle, žadink sa
vo duk-ru-žė-lę. .. " Toldami 
akimis gaudėme ašarotus vei
dus, siuntėme bučinius, šau
kėme "mes jus mylim" ir "iki 
pasimatymo." Peronas užsi- . 
baigė. Šviesos užgęso. Per 
it darą perono langą pūtė I 
svarbus vėjas.

lietuvišką dainą. Tai tą nak 
tį truputį "peranksti" į "Gin
tarą" sugrįžome. Bet jau mi
nėjau. ..

Vargas tiems, kurių laik
rodis sustojo 1944-jų vasarą. 
Vienas tokių buvo mano vy
resnysis brolis. Viena tokių 
buvo Bronės sergančioji se
suo. Mano brolis pirmąją

Atsisveikinimui susirinko
me prie "Gintaro". Stovinia
vome būreliais. Atsisveikin
dami kalbėjom žodžius, kurie 
nieko nereiškia. Kaip minė
jau anksčiau, Įvyko trys ba
liai. Du mieste, o trečiasis 
- pačiam " Gintare", resto
rane. Jau tiek perdien val
gius ir gerus ant sustumtų 
stalų atsirado keli buteliai 
vodkos, konjako ir užkanda. 
Nebe viską prisimenu, ką su 
kuo ten kalbėjau. Prisimenu 
tik, kad vėl ir vėl širdį su 
skausdavo, kai reikėjo pa
žvelgti į laikrodį ir pajusti, 
jog vidurnaktis - mūsų išvy
kimo valanda artėja, artėja.

Apie pusę dvyliktos pajudė
jom. Vėl, mes svečiai ėjom 
tuščiomis rankomis, o gimi
nių atžalynas nešė kiek pa- 
lengvėjuslus lagaminus. Ir 
vėl rezervuotos miegamųjų 
kušetės. Susikrovę išlipom Į 
peroną. Dabar prasidėjo 
"graudūs verksmai". Dabar 
tai buvo ašarų. Bučiavomės
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Vilnių ir Lietuvą palikus, 
o po poros dienų ir iš Varšu
vos išskridus, dar buvo ke
liauta po Vakarų Europą pus
ketvirtos savaitės.

Iš kelionės grįžęs, ilgai 
neturėjau laiko įspūdžių ra
šymui. Vis dėlto, 1977 me
tų vėlų rudenį rašyti pradė - 
jau ir iki gruodžio 28 užbai
giau. Išėjo ilgokas, 145 ma
šinraščio puslapių rašinys. 
Kai NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS redaktorius mano ra
šiniu susidomėjo, buvo jau 
1978-jų gegužė. Skelbti 1977 
metų vasaros įspūdžius 1978 
metų rudenį ir žiemą jokiu 
būdu nebesutikau. Redakto
riui pakartotinai prašant, a- 
tidaviau išspausdinti tik pir
muosius 60 puslapių. Su pa
staruoju tęsiniu įspūdžių 
spausdinimą nutraukiu.

■ * Alfonsas Nakas

dytl amerikinė l visuomenei 
savąją tiesą ir, mažiau ar 
daugiau, juodyti oponentų pu
sę. Vadinasi, yra tam tik - 
ros vidinės nesantaikos 
ženklų amerikinėje visuo
menėje. Visa tai,kaip vieti
niai sako , atsinešta iš "old 
country". Tos problemos, 
kai kurioms tautybėms Itin 
gilios, nelabai palankiai ver
tinamos amerikinės visuo
menės daugumos.

Stipri Ir efektyviai besi
reiškianti graikų spaudimo 
grupė, sugebėjo paveikti 
JAV Kongreso narius prieš 
Turki ją,kur lai buvo nutrauk
ti kreditai ir karinė pagalba. 
Tuoj savo ruožtu uždarė eilę 
amerikinių karinių bei ste - 
bėjlmo bazių savo teritori
joje, Sovletljos pasieny. Pa
dėtis po eilės metųttk dabar 
bent klek pakito, pagaliau, 
Kongresui leidus, šutam tik
romis sąlygomis atstatyti 
Turkijai skirtas lėšas .Vadi
nasi, amerikiečiai graikai 
pajėgė gana efektyviai su
silpninti NATO apsauginį 
pakraštį Turkijos teritorijoj 
vien dėl lokalinių ten nesu
tarimų Ir ginčų tarp Graiki
jos ir Turkijos. Šiuo atveju, 
Išties, kyla eilė abejonių ar 
klaus Imu, kam gi, pagaliau, 
tarnauja atskirų etninių 
grupių nesutarimai, perke
liami amerlklnėn polltlkon ? 
Dažniausia, visos tos besi
ginčijančios šalys tiki, kad 
tik jų užimtoji ar ginamo
ji pozicija geriausiai pasi
tarnauja visoms Jungtinėms 
Valstybėms. Bet ar tai tiesa 
kiekvienu atveju? Žydų, ara - 
bų, graikų- turkų problemos 
Ir ginčai, spaudimo įtakoje , 
perkeliami globalinio mąsto 
sprendimams, būtinai vėl - 
ktant visą amerikinę užsie
nio retkalųpollttką. Vadina
si, etnlkų balsas Įgauna Ir 
svorį Ir reikšmę.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
SS-OJO SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMUI 

PASIBAIGUS

Šįmet SANTARA-ŠVIESA 
savo 25-mėtį veiklos atžymė 
jo ypatingai kondensuota, į - 
vairia, turininga programa , 
dideliu dalyvių entuziazmu, 
dalyvavimu.

Šio suvažiavimo išvadas , 
gal geriausiai, kondensuo- 
čiausiai išreiškė Valdas A- 
damkus savo uždarymo žo
dyje:

Pradėdamas kelias savą
sias mintis šiam atžymė - 
tinam suvažiavimui besibai
giant, negaliu atsikratyti 
minties "o vistik šis 
sąjūdis, net ir šią 25 
-ąją sukaktį minėda
mas, išliko ištikimas 
pats sau.** Kaip būdinga, 

"dvidešimtpenkmetį nelydė
jo ugniniai šūkiai, maršo 
garsai,s pa r n uo t i savęs 
liaupsinimai. Jo vietoj 
mano supratimu, dar vienas 
darbingas sąskrydis.

Kaip ten bebūtų, 25 me
tai buvo brandūs; su kiek

vienais metais augome. Ir 
augome užsibrėžto i- 
dealo ribose:puošė- 
lėjant lietuvybę, gi
nant žmogiškojo 1- 
dentiteto principą; 
gi nant,ugdant ir pro
paguojant asmeninės 
kūrybos ir išsireiš
kimo laisvę.

Kai aš žvelgiu atgal, ma
tau, kad mes savo idėjomis 
ir darbais lietuviškame gy
venime pralaužėme nemažai 
ledų. Sąjūdis lietuviškame 
gyvenime savo pažiūra ir 
veržlumu pasistūmėjo į 
priekį tokiais šuoliais, kad 
nekartą likome nesuprasti, 
apšaukti, tačiau, tai gal ir 
buvo mūsų stiprybė. Šiandien 
daug kas savosios Bendruo
menės jau prisiimta, už ką 
prieš daugelį metų buvo 
me plakami.

Su tam tikru pasididžiavi
mu žvelgiu į 25-rius brend
žius metus, ir , tuo pačiu 
žvelgiu į priekį,trokšdamas, 
kad sekantis laikotarpis būtų 
dar pilnesnis, nes turimą 
gyvybiškumą juk papildo 
gyvenimo patirtis. Ir ši sin
tezė turi būti kelrodžiu mū
sų sekančiai veiklai.

Aš vakar vakare,organi
zacinio darbo -posėdyje paju
tau, kad mes esame pasiruo
šę vėl pradėti versti naujus 
arimus, už kuriuos tikriau
siai gausime pylos, b e t aš 
sveikinu tą ryžtą.

Noriu, lead išliktume atvi
ri kūrybiniam nemeluotam 
žodžiui, tikrai laisvei, ugdant 
savajai tautai tvirtas asme - 
nybes- tas pateisins mūsų 
visų pastangas, sutelktas 
Santaros-Šviesos Federaci
joje.
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į Jau ir visai šviesu - tyras. Staiga nuaidėjo tarp miško 
i medžių kulkosvaidžio šūviai, o tūkstantinė tremtinių ml-i 
; nla,lyg viena didelė spyruoklė,su aidinčiais šūviais pašo- 
|ko ant kojų, Ir visi, visu kūnu drebėdami Iš Išgąsčio Ir šaP 
jčto,baimingai žvalgėsi vienas į kitą,kol pagaliau suprato, 
*kad tai buvo ženklas kelt. Išsiblaškę, nežinodami ką veikti, 
■ stovėjo vieni su panarintomis ant krūtinių galvomis, kiti 
■skųsdamiesi minėjo Viešpaties vadrą,treti trynė nuo 
Jdrėgęnės Ir šalčio sustingusias rankas, nuo čekistų stovyk
los prie mūsų kolonos artėjo kolonos komisaras. Priėjęs 
i arčiau, garsiai suriko:

-Moterys’. Išeiti kairėn, gyvai’.
Visos kolonoje buvusios moterys nuleistomis galvo - 

| mis skubėjo į čekisto nurodytą vietą.
Išgirdusi tai Vanda,kurios veide pasirodė gilaus nu- 

i's įminimo šešėlis, o Iš aklų Iškrito dvi didelės ašaros, Iš
tiesė savo ranką Ir, nuoširdžiai spausdama manąją, Išta
rė: *

į - Sudiev’. - tyliai pridurdama, - jau amžinai...
Po to skubiais žingsniais nuėjo prie jau susirinkusios 

! moteriį grupės, pus laukely dar skubiai atsisuko, jos tšdžlu- 
! vusl,kaulėta ranka atsisveikinimo ženklan keletą kartų su- 
; mosikavo ore, o keli pirštai prisiglaudė prie jos lūpų...

- Gyviau, gyviau, jūs prostitutės’.- žiauriai badydamas 
; nagano vamzdžiu .stumdė čekistas,savotiškai rtktuoda - 
mas moteris. - O ko tu ten nuleidai snapą?’.- rėkė prl - 
puolęs prie vienos apysenės moters nagano vamzdžiu dur
damas jai į pasmakrę,kad moteris smarkiu judesiu gal - 
vą atmetė net ant pečių. - O ko tu ten į krūvą suslrletel?’. 
-puolė jis kitą vidutinio amžiaus moterį,keliu splrda - 
mas jai į strėnas,kad ji tuč tuojau Išsitiesė ant žemės 
knlubščla. Prįpuolęs,dar keletą kartų smarkiai apspardė 
gulinčios šonus,bet greta stovėjusios kitos moterys padė
jo jai atsikelti. Bet jau nei ašarų, nei skundų, nei mušamų 
Ir. spardomų moterų,kaip pirmiau, nesigirdėjo.

Pagaliau šiaip taip "surikiuotas" moteris nuvarė če
kistų stovyklos link tr klek atokiau nuo jos įsakė sėstis tr 
nes Ižvalgytl.
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Baigiant, ir dėkojant jums 
visiems už tą didelį darbą, 
kurį visi dirbate- noriu Al - 
mos ir savo vardu pakviesti

visus sekančiais metais vėl 
rinktis šioje pačioje vietoje 
ir tuo pačiu laiku į 26-ąjį 
SUVAŽIAVIMĄ .

Iš: Ieva Simonaitytė
I

- Okas ją atkas...Ne, kas ją atlaidos? Juk ji pati 
negalės iš žemės Išlįsti? - parūpo Evlkel.

- Nekaloėkime apte tai, - jau Ima kratytis mergaitės 
Jaudžemleuė. - Tai jau dievo reikalai.

- Ak, taip...
Na, kaip ten bebūtų, bet Ėvlkė tyliai džiaugiasi, kad 

mamuKu auras Išsipildė: "Ak,kad tik galėčiau vieną kartą 
numirti"’. - ji dažnai sakydavo. Mergaitė manydavo, kad 
ji Iš piktumo taip sako, norėdama pagąsdinti arba juoka’is, 
dėl to ,kad vaikai jai teduodavo ramyoės. O, pasirodo, vi
sai ne.

Tiktai viena neaišku: kodėl Ir mama, Ir motina, ir te
ta Dūdjonlenė Ir Madllkė,kodėl jie visi verkia. Argi jie 
pavydi mamukul tu,ko mamukas pati norėjo? Rasi Ir ne - 
pavydi, bet jie bene nori, Kad mamukas Ir toliau kankintųsi. 
O juk ji kankinosi. Juk ji ne be reikalo Šaukė:"Jėzau , Jė
zau’."

O gal jie nežino, ką Jaudže mlo mamukas žino, būtent , 
kad mamukas vėl prisikels. O kaip prisikels- tai jau die
vo reikalas, čia žmdnėms nėra ko rūpintis - taip ji sakė .< 
Kaži, ar, kai ji prls įkels, jai vėl koją skaudės ?...

Ir tą dieną,kai buvo palaidota mamukas, visi žmonės 
grįžo nuo kapų atgal, sėdo už stalo ir ėmė valgyti Šerme
nis. O Šermenims bu^o ir pyrago, ir mėsos, ir geltono sū
rio ir dar Šio to.

Ir dabar, gerai pavalgę, niekas nebeverkė. Dėuė papa 
iŠ kažkur ištraukė butelkę, sakė, kad reikia pa va'pavaišinti 
duobkasius. O duobkasiai ouvo:PoŽlngls, Martynas Jaud - 
žemls, Mikalauskis Ir dar vienas,kurio Evikė nepažino.

Teta mama taip pat ištraukė iš lovos kampo uubutel- 
kutę. Butelkutėje buvo kažkas tokio raudono. Ir į pirma 
mama, paskui teta Dūdjonlenė, paskui Madllkė,paskui mo
tina lenkė butelkų Ir nurijo po gurkšnį. Po mažą gi gurkš- 
nluką. Madllkė sakė,kad tokio skanaus vyšninio ji t savo 
amžiuje dar nebuvo ragavusi. Anelė blškį paragavo ir už
sikosėjo. Ėvlkė taip pat prašė visai visai ašarėlę:

- Mažą, mažą oiškelluką.
Tačiau teta mama pasakė, kad valkams negalima:
-Ola ne bažnyčios vynas.
Ėvikė labai pasipiktino. Jai iššoko ašaros iš aklų. Bet 

ji jų niekam neparodė. Ji nusisuko Ir pikta nuėjo.

XX
"Surikiavęs" moteris, čekistų komisaras artinosi prie 

vyrų. Klek įmanydami, stengėmės Išvengti čeklstlškų 
"rikiavimo " metodų, todėl, todėl,kol moteris jau gerokai 
"aprtklavęs" komisaras ėjo į mus, mes patys stengėmės 
sustoti Ir pasiruošti tolimesnei kelionei,pakeldami Ir pas
tatydami šalia dar nespėjusius atsigauti likimo draugus.

Tačiau žiaurumu Iki kaulų persisunkęs čekistas, nar
dydamas skersai ir išilgai nukankintų Ir bejėgių kalinių 
kolonos,grasinamai mojuodamas naganu, ieškojo susirikia
vimo "netikslumų" Ir jų be abejo, rado. Vienas laikė gal - 
vą per aukštai, kitas per žemai, vienas buvo per daug su
linkęs, kitas, nenusilaikydamas ant kojų,svirduliavo. Visi 
čekisto rasti "netikslumai" buvo Išlyginami nagano kriau
nų smūgiais į galvą arba "atletiškais" spardymais.Nors 
visiems kaliniams, pajutus lems ant savo galvų plieninių' 
nagano kriaunų kietumą pažaliuodavo akyse ir pakirsdavo 
kojas, bet kažkodėl nė vienas nealktelėjo. Atrodo, mūsų 
kūnai nuo nuolatinių mušimų Ir kankinimo tiek surambėjo, 
kad net didžiausio skausmo perkentlmut dabar jau pakanka 
tik stipriau sukąsti dantis.. •

Pagaliau "surikiavimas" baigtas. Koloną Iš abiejų 
pusių apstojo varovų voros, Ir jau žygiavome sėdinčiųjų 
moterų link. Staiga, matyt Iš bado jau visai netekęs jėgų, 
griuvo ant žemės vtenas kalinys, ėjęs visai Iš krašto. Iš 
jo burnos veržėsi baltos putos. Tai pamatęs, kolonos ko
misaras vienu šuoliu prišoko prie gulinčio Ir spardymu 
stengėsi gulintį "atgaivinti" Ir pastatyti ant kojų,bet; tas 
prikėlimo būdas jau nieko negelbėjo. Tuomet jis spardy
damas įritino apalpusį į čia pat esančią balą. Atsidūręs 
šaltame vandenyje,kalinys, matomai atgavo sąmonę, nes 
su didžiausiomis pastangomis bandė atsikelti,bet Ir vėl 
susmukdavo. Galop vargais negalais,svlrdulluodams į vi
sas pasės, atsltojo ant kojų, tik jo galva nesilaikė ant kak 
lo, bet bejėgiai maskatavo ant šlapios krūtinės.

- Ką , balandėli, ar jau dūšia lenda per šonus? -blau
siai šypsodamasis,paklausė čekistas.

-Valgyti noriu... - silpnu šnibždančiu balsu atsakė 
kalinys lyg Iš po žemių.

- Marš į koloną’. - suriko čekistas,koja stumdamas 
bejėgį kalinį kolonos link. - Aš jus tuojau pašersiu’, ko
lona stoki -suriko,kažką sugalvojęs, Ir nuėjo vežimų link. 
Neužilgo grįžo atgal, penkiais duonos kepalėliais nešinas . 
Laikydamas duoną po pažastim, prašneko:

-Tuos penkis duonos kepalėlius duodu jums vis lems 
pusryčiams, Perspėju,kad jie per penktas minutes turi 
būti visų Išsidalinti ir suvalgyti. Duoną padedu štai čia ant 
kelmo, bet prie jos galima prieiti tik mano signalą Išgir

E NDRIKIS

Praėjo žiema su pūgomis ir darganomis. Visko tą žie
mą buvo, taktai nieko malonaus. Motina dirbo dieną naktį . 
Ir pas ūkininkus ėjo - kulti, linų minti ir namie audė. Aš 
atsikeldavau iš lovos dejuodama, trlndavau šeivas, šerda - 
vau paršelį, lesindavau vištas, virdavau pietus. Kartais ir 
be pietų palikdavome, kai nebebūdavo, kaip sakoma, nė sil
kės uodegos spintoj, nes niekaip ir niekaip mums nesutek
davo gals su galu. O man visą žiemą skaudėjo koją. Užtin
davo kelis, pamėlynuodavo. Trindavome, gerai trindavome 
su visbkiais aštriais skysčiais. Bertaitienė žoles sumes - 
davo. Tačiau niekas nepadėjo.

Endrikis pareidavo ir vėl išeidavo "popierių" parneš - 
ti.

Pas Dūdjonius.ir kiek leisdavo skausmai,nueidavau. 
Pabovydavau Marikę, pasisvečiuodavau. O Dūdjonis amži
nai šaipydavosi ir mane mokindavo, ką aš turinti sakyti 
rikiui, tam mano būsimam tėvui.

- Fui, jis niekada nebus mano tėvas, - ginčydavausi. - 
Aš tik vieną tėvą teturiu. Daugiau man nereikia.

- O kai jis vėl sugrįš, tai tu imk ir padainuok jam;

Žemaitis joj, Ūsus kilnoj, 
Ar veins žinoj, Ką jis durnoj.

Ne, aš niekada jam taip ne dainuočiau. Viena, kad ne 
mėgstu nepadorių dainų, o antra... Ei, pabandytum.

( bus daugiau )

NB;
(autorės rašyba žodyje Dievas, palikta autentiška) su mažą
ja "d")

A. Zakarauskaitė Iš Metmenų 34 nr., 1977.
„ Miesto ponios žiūri žemyn į kaimo ponias", aliejus, kolažas
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dus - nagano šūvį.

Kaip alkanų žvėrių, blizgėjo kalinių akys, nukreiptos į 
tuos penkis duonos kepalėlius.-Tuo momentu gal nė vienam 
Iš mūsų į galvą neatėjo, kad į tą duoną atkreipti keli tūks - 
tančlal Išbadėjusių žvilgsnių.

Baigęs kalbėti čekistas padėjo duoną ant kelmo, o 
pats skubiai pasitraukė į šalį. Išbadėję kaliniai, nebepa - 
jėgdaml bado pažaboti, su didžiausius nekantrumu laukė 
signalo. Varovai glaudžiu žiedu apsupo koloną. Pasigir
do nekantriai lauktas signalas. Lyg panteros paskutinėm! 
jėgomis puolė vienas /per kitą mirtinai Išbadėję kaliniai 
prie gulinčios ant kelmo duonos.be atodairos vienas kitą 
mindydami Ir stumdami į šalį, trokšdami bent truputį duo
nos gauti. Šauksmai ir aimanavimai veržėsi Iš į kalną su
virtusios kūnų masės,kuri judėjo lyg milžiniškas skruz - 
dėl ynas. Prabėgo nustatytas "pusryčlavlmo" laikas, o 
duonos nespėjo niekas dar nė trupinėlio paragauti. Praė
jus penktoms minutėms, Iš vežimų tarpo Išbėgo Įsiutęs ko
misaras, blaur lai kol lodamas tr rėkdamas. Kadangi ap-■ 
gulusį kelmą su duona minia kėlė savotiškai didelį triukš
mą, beveuk niekas plūstančio čekisto keiksmų neišgirdo. 
Ilgai nelaukęs, jis ptadėjo leisti vieną po kito nagano šū - 
vlus tiesiai į kaltnlųnasę. Staiga pasigirdo keletas mirti
nų klyksmų, Ir kalinių minta lyg nuo kokios baisenybės, at
šoko nuo duonos,palikdama "pusryčių" vietoje septynis , 
kraujuose paplūdusius draugų lavonus. Kai kurte buvo tik 
mirtinai sužeisti, nes dar silpnai trukčiojo,tačiau pasku - 
t m ės gyvybės žymės greit pašalino komisaro nagano šū
viai Į galvas. Tai buvo pirmieji "pusryčiai" Sovietų ; Są
jungos rojuje...

Balsaus Įspūdžio apimti,kaliniai atrodė lt gyvi lavo r- 
nal, bet "žygis" turi būti tęslams toliau Ir visa koloną 
sujudėjo pirmyn. Beeinant pro ką tik įvykusios tragedijos 
vietą, atrodė,kad kalintai atiduoda paskutinę pagarbą kri
tusioms aukoms Ir bevelk visai nepaliestai duonai,kuri Ir 
liko gulėti ant kelmo.

Saulė sparčiai kopė dangaus skliautu Ir, nors ėjome 
tankiu mišku, jos spinduliai jau sunkė prakaltą Iš mūmūaų 
kūnų. Įkyrusis troškulys, naktį apmalšintas,vėl lyg kokia 
epidemija apėmė visą koloną. Visi stengėsi bent liežuviu 
suvilgyti Iki kraujo sutrūkinėjusias lūpas, Ir atrodė, kad 
visi laižosi po labai skanaus valgio... '

Artėja priešpiečių laikas. Saulė negailestingai svili
na kaulėtus mūsų kūnus, plentas įkaitęs lyg žarijomis iš
barstytas. Rasas, padengtas daugybe žaizdų ir storu dul
ktų sluoksniu, kojas svilinte svilino įkaitę plento akmenys.

(bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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The Re g u I a r In terest Bonds
J ei norite reguliarių metln iu 

p a j am u Is Investavimo j Regular 
In te rest Bond ISmoka auto mattšk ai 
palūkanas kiekvienu metu lapkričio 
mėnesio 1 d.

Jei norite , g allte savo palūkanas 
perneštu tiesiai arba .

s av in g savo^sįįkaitas, p ap rastoj

JEIGU JŪSŲ KANADOS TAUPOMI LAKŠTAI ŠIEMET IŠKEIČIAMI

Dabar laikas.vėl investuoti 
į naujus

Canada Savings Bonds
TRYS LENGVI BŪDAI, KAD PINIGAS JUMS TARNAUTŲ.

formalumai bus jums atlik ti. “S 2 
lakštu sumos perkėlimas i jusu kapitala 
automatiškai pradės veikti nuo lapkričio 
men . 1 die no s.

Tuo pačiu galite padaryti susitarimą^ 
ir uzsirasyti n a u jai 1978/79 Canada Savings 
Bonds serijai. ' Ju s g alite ir vėl investuoti 

visas lak sto pajamas i naujas Serijas.
Taip p at galima pirkti papildomai net 

iki už $ 30.000, nes pirk imas leidžiamas
1978/79 Serijoms.
Taip jusu pinigai puikiai tarnaus 
jums 1

1 Surask ir patikrink 
savo lakštus
Dvi Serijos Canada Savings 

Bonds isk eidamos si rudeni:
1969/70 Serija (S24) priėjusi 

lapkričio 1, 1978.
1968 specialio papildomos . 

(SR) spalio 1, 19 78.
Ziurek “S24“ arba “SR“ 

ženklus priesaislaksto kampe 
S e ri jo s numeri.

2 Sužinok dabartine verte 
savo lakštu

Suėjus terminui, kiek v ie n as “S24 
ar “SR“ lakštu s a v in ink as gauna už juos 
lakėte p a žymėta pinigu suma, plius 
sp e ci alia laksto primoka ir p aluk anas, 
priklausančias šiame mokėjime už

Bta
Jeigu turėtumei koki nors klausima 
s verte jusu turimą lakštu, paklausk 
o banke ar investmente dirbančiųjų.

3 Specialus susitarimas 
palegvina vėl investuoti
Paprastai, nunešk savo “S24“ ir 

“S R“ Seriju Canada Savings Bonds i 
savo banka arba patvir tintam 
išpirkimo agentui. Visi iškeitimo

NAUJI CANADA SAVINGS BONDS SIŪLO DI
Naujos Serijos duoda Įvairu 

pasirinkimą: Reguliariu palok anų 
lakštai Išmokami kasmet, Jungtlnlu 
palūkanų lak štai v ėl Invastuoja 
automatiškai p alų k anas, uždirbdami 
palūkanas ant p alukanų.

apie tai pranešant, perkant naujus 
lakštus. Arba, galite gau ti priklausan
čias p alūkan as č ek lu perpašta.

The Compound Interest Bond
Jei norite, k a d santaupos augtu, ar 

investuoti ateičiai atbapensijo slalk ui, 
pasirink Compound Interest Bond, Jie 
u zdlrbs palūkanas iš p alukanu po pirmųjų 
investavimo metu garantuota metine norma 
8.90%. Pavyzdžiui, tik per 7 metus — 
$ 100 lakštas bus priaugęs iki $ 181,74.
Užtikrinimas ir išmokami pinigą i

Lak štai reiškia saugia Investacija, 
kurl gali būti Išmokėta grynu pinigu 
bet k&da, kai tik pareikalausite. J

\

Veik dabar
Daugiau kaip 900.000 kanadiečiu 

turi pasiekusiu s termino lakštus. Jei 
esi vienas iš tokiu, nueik i banka,pas 
investaciju agenta, Trust company ar 
Kredito Unijon ir susitark, dėl tolimesnio' 
investavimo i Canada Savings Bonds. 
Viską daryk dabar, nelaukdamas 
spūsties I

DELI PASIRINKIMĄ

Gera nauda
Nauji Canada Savin gs B?nds 

datuoti lapk ličio 1, 1978 jie viduti
niai duoda palūkanų 8*90 % metiniu, 
suėjus terminui 1985 metais. Tai 
kiekvienas naujas lakštas neša 8.50% 
pirmaisiais metais ir 9 % kiekvienais 
sekančiais 6 metais.

Canada Savings Bonds pirkimas 
y ra tap e s virš 3 0 metu tradlcij a, JU„ 
pasirinkimo'vertiė Įrodyta I 

Q.9O
vidurkis palūkanų 
iki termino galo

Pasirinkimo vertė įrodyta
ishib.1 iki-.flvA*

PASAULIO LIETUVIU 
DIENU ATGARSIAI

į gimtą šalelę šventos Lie
tuvos”. ..

Akys klajoja po žmonių 
minias, laiks nuo laiko už- 
kliūdamos ant seniai nema - 

D. N. Baltrukonis. veidų, kurie po tiekos 
metų gerokai pasikeitę. Čia 
pat netoliese plačiai, aukštų

prieglobsty- lietuvių Tauti
nės Kapinės. O klek visokio 
tipo, formos ir dydžio pri - 
sodinta per tą kelioliką metų 
nuo Kapų įsteigimo. Čion 
atkeliauja tautiečiai amži
nam poilsiui ir iš tolimes - 
niųjų Kanados provincijų.

Pamažu nutyla paskutiniai 
giesmių akordai. Mišios 
baigiasi. Vėl sujuda masės 
žmonių ir mašinų sriautas 
atgal—link Toronto, trum - 
pam atsikvėpimui.

Po gerų užkandžių vaišin
gųjų torontiečių prieglobsty
je, skubiai rengiamės pasku
tiniam šio festivalio įvykiui 
- Di cįžiajam Koncertui 
Maple Leaf Gardens. Vėl 
maloni kelionė centrinio To
ronto gatvėmis. Popiečio 
saulutė smagiai pleškina iš 
giedro dangaus.

Artėjame prie šio stadio
no, kuriame metų metais 
vyksta tradicinės kovos tarp 
Montrealio Canadiens ir To
ronto Maple Leafs. Daugel 
kartų teko regėti šio pastato 
vidų tik televizijoje, tačiau , 
savomis akimis tenka maty
ti tik šios šventės metu, čia 
pabuvoti. Čia pat esančios 
automobiliams pastatyti 
aikštės jau kimšte prikimš-, 
tos lietuvių mašinų. Vietos , 
vis dėl to randame. Skuba
me vidun. Ten jau didžiulis 
pastatas ūžia, kaip bičių avi
lys nuo besirenkančių žiūro
vų ir programos atlikėjų . 
Susirandame savuosius cho
rus gan lengvai. Ilguose ko
ridoriuose rikiuojamės iš - 
kilmingai įžangai. Po ilgoko 
laukimo mūsų voros pajuda , 
gaudžiant Estų dūdų orkest
rui įvairius lietuviškus mar
šus. Kiekvienas choras yra 
iškilmingai pranešamas per 
garsiakalbį. Juos pasveikina 
griausmingos žiūrovų katu
tės. Štai ir mūsų eilė. Aiš
kiai girdime " Montrealio 
Aušros Vartų Parapijos 
Choras". Žengiame, sveiki - 
nąmi ilgų griausmingų plo
jimų. Pozicijas užimame 
be jpkių problemų, gerai nu
rodomi mūsų gidų. Iš tų po
zicijų sekėme dar daugelio 
kitų chorų įžangas.

Pagaliau paskutiniai cho
rai užėmė savo vietas. Ilgai 
laukta programa prasidėjo. 
Viskas vyksta pagal vaka
rykščią tvarką, išskyrus į- 
vairių aukštų svečių prista-

_  *** —

LIETUVIAIS ESAME MIS 
GIMĘ, LIETUVIAIS 
NORIME IR 
BUT- . .

— *** _
(Tąsa iš praeito numerio)

Skaidriai šviečiant pava
kario saulutei, Royal York 
būste bangavo tautiečiai 
šimtų šimtais iš visų To
ronto kampų: viešbučių bei 
privačių namų svečių'su 
savo šeimininkais. Apie 5- 
ios didžiulės viešbučio salės 
jau ūžė ir vis pildėsi naujais 
svečiais, kol pasiekė tokią 
kamšatį, kad žmonės sėdi
nėjo ant fotelių priemenėse , 
ai- stovinėjo centrinėse sa
lėse su kokteiliais rankose , 
nekalbant jau apie stalelius ,

kurie buvo gulte užgulti sve
čiais. Čia maišėsi sukosi 
didžiuliame čhaose jaunimas 
bei senimas iš visos Š.Ame
rikos ir kitų kontinentų. Y- 
pač pasireiškė vėl Austrą - 
lijos lietuviai savo augštu 
ūgiu, specifine tarsena ir 
puikia apranga. Damos,ypa
tingai, atvyko pasipuošusios 
šauniomis suknelėmis. Tri
jose salėse ir dar poroj ma
žesnių priesalių bendravo 
masės tautiečių, o didžiulėj 
šokių salėj gaudė šokių or
kestrai nuo karališkų valsų 
lig pačių moderniausių "rock 
and roll". Matei čia puikiai 
nuaugusį jaunimą bei prieš 
virš 30 metų nematytus pa
žįstamus dar iš pirmųjų 
dienų Kanadoje. Dabar vėl 
susirinkome mes čia nors 
šiam trumpam momentui iš

visų kraštų Chicagos, Los 
Angeles, New Yorko,Mont - 
realio, Hamiltono, Floridos, 
New England valstijų, mies
tų ir provincijų. Ar pavyks 
kada ir kur vėl taip visiems 
susitikti- Dievas vienas te - 
žino...

Taip ūžė, širmuliavo jauni 
ir seni lyg ankstyvųjų valan
dėlių. Pamažu iro, kriko, 
mažėjo šios ūžiančios tūks - 
t antinė s masės namolia,nes 
rytoj — sekmadienį laukia gi 
iškilmingos pamaldos Missi
ssauga vietovėj,© po to- Di
dysis Koncertas.

Orai šiam savaitgaliui pa
sitaikė dieviški. Sekmadie - 
nis vėl išaušo saulėtas,nors 
oro pranašai kalbėjo apie 
"scattered showers". Mielų 
torontiškių prietelių maši
nėlė smagiai kerta link 
Mississauga, kur randasi 
Lietuvos Kankinių parapijos 
šventovė su lietuvių Tauti

niais Kapais.
Ten jau 11 vai. , amfiteatro 

formos masyvinio gelžbeto- 
no statiny, pusiau žemėje, 
įrengtame altoriuje vyksta 
iškilmingos mišios. Jas ce*- 
lebruoja keletas aukštų dva
siškių iš katalikų ir protes
tantų bažnyčių. Gieda Čiur
lionio ansamblis, vedamas 
nusipelnusių muzikų A. ir O. 
Mlkulskių. Aukštai ant ma
syvių kuorų išdėstyti gar
siakalbiai perduoda žemai 
vykstančias ceremonijas. O 
žmonių margumėlis! Moterų 
visokiausių spalvų suknelės 
paskaidrina santūresnes vy
rų spalvas. O mašinų—leng
vųjų bei autobusų eilės , ūžė- 
,mę visas randamas vieteles.

Iš požeminio altoriaus 
atskamba čiurlioniečių cho
ro, palydimo liaudies instru
mentų ansamblio giedamų 
giesmių posmai:" Kad grįžtų 
laimingai sesutės ir broliai

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

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

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuqnion A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu- 
yjlkoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366*2548(namę) arba 489*5391 (darbo tel.), 
Joosui $.631. 6834, Henrikui N. 277*7868.

TEL. 525 - 8971.
T. Laurinaitis

on^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL KQ. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

1171. X. 4

LIETUVIŠKA RADIJO 

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Ston»«v;gi«»,1053 Alban.l c,., Duv.moy, P.Q. TEL. >49-8834

medžių, krūmų ir gėlynų (Nukelta į 7psl.)

Sol. Gina Č apkaus ki e nė dainuoja "Mano Protėvių 
Žemė", muz. B. Budriūno kompoziciją, jam 
pačiam diriguojant.

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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Hamilton

a TAIKA

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo s

Vlenintells lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Dorbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo-9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $12000,000.

Ankščiau buvo tik spėllo- 
| jama, kad Želigovskis, už- 
.« ėmęs Vilnių, norėjęs verž - 
4 tis giliau į Lietuvos terito- 
» riją. Dabar yra prieinami 
u archyvuose dokumentai, ku - 
trie aiškiai rodo, kad buvo 
į paruoštas planas užimti ir 
^Kaunui. Apie tai rašo Piotr 

Lossovki,disertacinėje sa
vo knygoje " Stosunki Pols - 
ko-Litėwskie w Latach 1918- 
1920", išleistoje datarttinėjė 
Lenkijoje 1966 m., "Ksląžka 
i Wiedza", leidyklos Varšu
voje.

Gen. Želigovskiui klastin
gai užgrobus Vilnių ir dalį 

/Vilnijos, kad suklaidintų už
sienio stebėtojus ir Lenkijos 
gyventojus, su Varšuvos Pil
sudskio vyriausybės pritari
mu ir pagalba sukūrė naują 
"valstybę”- "Litva Srodko- 
wa" - Vidurinė Lietuva.

‘ Toks Želigovskio elgesys 
su Lietuva, privertė ją per
eiti į karo stovį su Lenkija. 
Užėmus Vilnių, generolas 
išsiuntė į Kauną telegramą 
dėl derybų. Negavęs atsaky
mo, nutarė 1920.10.16 d. pa
naudoti karinę jėgą, kad pri- 

, verstų priimti jo reikalavl- 
j mus.

Užėmus Vilnių, lenkų ka-
riniai daliniai slinko gilyn į 

■ Lietuvos teritoriją. Fronto 
linija išsitiesė iki 100 km . 
Savaitės bėgyje lenkai užė
mė kairiame Neries krante 
Lentvarį,Trakus irRikantus. 
Dešiniame šone Riešę ir 
Nemenčinę.

Tuo laiku Lietuvos štabas 
į kautynes įjungė 3-ją divi
ziją, kuri spalio 18 d. pieti
niame Neries krante užėmė 
kovos pozicijas ir perėjo į 
puolimą,kad atsiimtų Rikan- 
tus. Trakus ir Vilnių. Po 
sunkių kautynių lietuviai bu- 

į vo priversti pasitraukti, pa- 
i likdami nemažą skaičių ka - 
J rių nelaisvėje.
į Nuo to laiko "Litva Srod- 
; kova" dalinai vėl perėmė 1- 
! nlciatyvą į savo rankas. Spa
lio 19 d. Vilniaus 13- tas 
lenkų ulonų pulkas, vadovau
jamas j. pulk.Mscislav But
kiewicz, perėjo Želigovskio 
žinion, prie jo dar prisijun
gė vienas dalinys ulonų iš 
Gardino. Gen. Želigovskis 
panaudojo tuos raitelius lie
tuvių fronto užnugaryje. Pir
mieji mūšiai su lenkų ulo
nais užnugaryje įvyko naktį 
iš spalio 20 į 21 prie Plu
tiškių kaimo. Tie daliniai 
lietuviams padarė nemažai 
žalos. Juodelių kaime paė
mė į nelaisvę 1-os lietu - 
vių divizijos štabą su gen.
6 psl.

“TALKA” 
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

MOKAME UŽ: 
- depozitus (P.C.A.) ... 6%

santaupas ................. %
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 9’/i% 
pensiją fondas .....  g’/i %
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto pask. '10 %

ląstą istorinėje šviesoje 
Generolas Želigovskis užgrobęs Vilnių — kėsinosi 
užimti ir Kauną.

Stepas Varanka 
Nastopka, kuris sykiu buvo
viso Vilniaus fronto vadas, prantl,ką reiškia šios gądy- 
Ten buvo paimtas į nelaisvę 
ir majoras Kopčiukas,kuris 
vėliau liko Lenkijoje. Į ne
laisvę pakliuvo 8 štabo kari
ninkai, 80 karių ir štabo ar
chyvas.

Tas smūgis lietuviams su
darė sunkias sąlygas kovoti . 
Lietuvių daliniai buvo pri
versti trauktis visame fron
te. Želigovskio daliniai pri
artėjo prie Vievio, Širvintų 
ir Giedraičių.

” Tymczasova Komisija 
Rządząca" - Laikinoji Vai - 
dančioji Komisija 1920.10.25 
d. vėl išsiuntė į Kauną teleg
ramą, siūlanti pradėti dery- Hat,kad tr eis- tai ratai ga- 
bas it baigti kovas, statant 
sąlygą, kad lietuvių kariniai 
daliniai 
1920 m.
jos.

Pulk.

būtų atitraukti prie 
demarkacinės lini-

Butkiewicz, apakin
tas savo pirmo pasisekimo , 
vėl pasiūlė savo dalinio žygį 
į lietuvių fronto užnugarį . 
Jis spalio 26 d. prie Gied
raičių perėjo į lietuvių dali
nių užnugarį ir ten užėmė 
keletą vietovių prie Ukmer
gės.

Šį sykį išėjo kitaipdietu- 
viai buvo pasiruošę. Pirmos 
div. pėstininkai ties Giedrai
čiais Želigovskio dalinius 
smarkiai sumušė. Lapkričio 
1 dieną užėmė Giedraičius . 
Ten lenkai buvo panaudoję ir 
aviaciją. Sakoma, buvo už
mušta 11 žmonių ir 13 su
žeista. Tuo reikalu buvo 
įteiktas Tautų Sąjungai skun
das. Dėka Anglijos spaudimo,

(Nukelta į 7 psl.)

Jono Mockaus iš Thunder Bay meniški medžio drožiniai, išstatyti Toronto Lietuvių 
Namuose. Prie stalo G. Adomaitienė, viena iš budėtojų. Nuotrauka St. Dabkaus.

MOTIN,
KEPK PYRAGUS

Sakyk tėvai, ką tu manal- 
Jetgu jau pasirengėme tam 
Spaudos Vakaru l-ballul, pa
sikvietėme tiek daug garbin
gų svetelių, taigai Ir su- 
važ tuos, nepas tdldž tuos ?

-Žinoma, žinoma,kad su
važiuos*. Tik dar sakau tau , 
motin- gerai apie save ap
sižiūrėk, aps ik rap štyk, l tr 
kas dar reikta apsIčluplnėk.

Neužmiršk grįčlutės ąslą 
išs išluot l, s mėl tu pabarsty- 
klemelį. O ragaišio ,ar jau 
užminkei? Neapsieisime , 
motln.be to, ir mums šį sykį 
kaip pridera reikta pas Iro- 

- Gerai apie nakvynę pa- 
mįsllnk. Kur juos po to ba - 
liaus suguldyslme.kuom už
klosime, kaip dar pavaišin
sime? Čiupk Ir Išdulkink 
seklyčioje lovas, nes dar nuo 
pernykščio bailaus sujauktos 
tebestovi. K lt tems gal kama
roje prlsels. Gal nepas Ipul- 
kuos, supras, gudrūs ir ma
tys, kad čia Irgi ne kažkokius 
paloclus turime. Žinia,kad 
Iš nieko pradėjome. Anei 
trobos,nei tvoros,nei men - 
klauslo rakando.

- Ale tu tr kvaršini mane 
su savais tauškalais.Matai, 
kad laiko jau nedaug.Šok ant 
kumelės ir nulėk miestelin.

dytl, mielus’švėtellus'prllm- Aš ,tlk. d.abar apslčtuplnėjau 
tl, pavaišinti, su jais pasi
žmonėti.

Tu tik čia, o aš užmesiu 
akį, ko čia mums dar Iš lau- cinamono, tmblro, babkavų 
ko trūksta. A, va, tr prtalml- lapelių. O ant rimtųjų šne- 
nlau:retkla dar pirtį paslkū- kant,ką pats manai? / Argi 
rentl, visiems gražiai Išsl- apsieisime be trejų devyne - 
prausti, Išslvanotl, nagi ttkrIU-? Tai kuom gi visus pa - 
mokyti Inteligentai čionai 
suvažiuos. Ar tu, motin, sū

nės spauda Ir joje dirbantys 
patys šviesiausi žmonės? 
Tai ne Iš kelmo, taip sakant, 
išspirti, o asabos su dokto
ratais, Išprusę, Išsipustę, Is- 
stakutę, visur viską matan
tys , žinantys...

-Gerai jau, gerai, bet ką 
tu, tėvai, galvoji apie tą 
Lleplauklo pervažą, tenai 
tieskaplnaltėmls lauko gale? 
Žiemą vasarą tenai pažliu
gę, vanduo visur telkšo, va
goje nesilaiko, į priekį neina, 
į visus šonus tik pilasi,kun
kuliuoja.

Visko tenai gali būti. Ark

lį įklimpti, svečiai Išgriūti, 1 
o jau tada,tai Dievulėliau tu 
brangiausias...

- Tik tu nekvarkšlnk savo 
neperdrūtos galvos .Ir eis, Ir 
pravažiuos, Ir nesušlaps .Sa
kyk, o kas nepravažiavo? Kas 
anoje pus ėję paliko ant .visa
dos ?

Pakirstu dar glėbį juod-7 
alksninių žabų, užmesiu ant 
pačios vagos,tai kaip kilimu 
visi praeis.Ne tas svečiams 
Ir rūpės. Spauda, pasaulio 
reikalai, politika, žūstantys 
broliai, - štai kas jiems
svarbiausia. Aš jau tau sa
kiau, kad mano reikalus Ir 
palik man.

-O visgi dėlto, jeigu taip 
atsitiktų, įkristų,kas tada ? 
Užsltrauktumėm koronę ant 
viso amželio Ir ant visos gi
minės. Aš Ir mišioms aple- 
ravojau, ir prie šv,Kristupo 
meldžiaus,kad tik kas nepa
kerėtų.

Ir dasltėmlnau.kad nei ma
žiausio mazgelio cukraus 
neturime, nei pipirų, nėra nei 

valšlnslm, kuom uždažyslm, 
pasaldys tm?

Sakau jau, lėk greičiau. 
Pful, brrrr---- ta tavo smlr-
dančlojl.kd ir du sykluper - 
varyta. Išsivalyk nosį Ir už
uosi, sužinosi, kad jinai tik 
šunies kailiu atsiduoda.

Va gl-lėkdamas dar užbėk 
pas Butelkų, - gal nors vieną 
perleis, žinai, matei tokią,kur 
kur su šniūreliu Ir su karū
na. Nuo manęs jam pažadėk , 
- kaip tik vištos pradės dėti, 
pati surinksiu,nuneš tu Ir at
simokėsiu. Tik jau tegul ne
bijo. Dėl spaudos rinktinių 
žmonių, dėl pasaulio šviesos 
Ir talkos, tai jau Dievulėliau 
tu mano, A šaknie nė dar nie
kam nepaliko skolinga. Da- 
sįgyvename ir visiems atsi
teisiame.

- Jeigu jau toks strlokas , 
gailu Ir nulėkti. Tik aš ten 
kamarėlėje dar vis prldabo- 
ju, nes dat- po btskį laša, Ir 
gal dar porą llštrų pr įlašės, - 
na žinai ta, kurtos kvapo tu 
taip nepakenti.

Iki aš dar ten dabosiu,tu 
paduok kumelei pašaro, o po 
to, aš tuoj pat ir šaunu mies
telin

MEDŽIO DROŽINIU 
PARODĖ LĖ

Visuose lietuviškuose i cent
ruose nuolat vyksta įvairios 
parodos, didesnio ir mažes
nio masto. Medžio menas 
(šaknų ar drožinių), paskuti
niu laiku labai madingas ir 
visada susilaukia lankytojų 
dėmesio.

Toronto Lietuvių Namai

A. LUKOŠIUS
Pirmutiniame ir didžiausiame g^ ge g^ ge jgA js 
TORONTO LIETUVIŲ PAKJMVIA 

KREDITO KOOPERATYVE -- -----------------------------------
MOKA:

9i% už 1 m. term. dep.
9 /491 už term, indėlius 3 metų 
8T4%už pensijų ir namų planų 
8% speciali taup. sąsk. 
7’/a % už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 21mjliįonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 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, 
Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814 d
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

* Namų — Gyvybės
Ė A Ze * Automobilių< <r * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais 

_ ___ _ bctkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO . , COO O CO1
mar u* toL 533—3531

---------------------- - - - - --------- 4, *Į—

Dresher-Barmkas insurance agency ltd.,
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3830 Bloor St. WJ (Prie Kiphng ir Six Point Plota) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų ludorytui ir apdraustus (vairius siuntinius iki I93zį svarų 
gryno svorio. Turime davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarr JUĮame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadiemais.' 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro, ieitadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

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

paštu gavo iš Thunder Bay, 
Ont., gražių medžio droži
nių, kuriuos pagamino Jonas 
Mockus Ir atsiuntė tik pažiū
rėti, '^et neparduoti. Jis sa
kes^ 'kol kas esąs tik mėgė
jas i neseniai užsiiminėja 
tos rūšies drožiniais, o kas 
bus toliau - pamatysime. Jo 
menas reiškiasi lietuviškais 
ir čionykščiais -kanadlškais 
motyvais. Šalia vykusiai iš
skaptuoto Kanados simbollo- 
klevo lapo, yra gerai pavyku
si vytis, miško broliai lais
vės nešėjai, knygnešys, var
go mokykla ir įvairūs, lie
tuviškų Juostų raštais . iš
marginti indai.

Nors ši parodėlė nedidelė, 
bet verta dėmesio, nes ir 
mažieji, laiko bėgyje, gali 
tapti didesniais menininkais.

Miela matyti, kad yra 
darbščių tautiečių, kartais iš 
senesnio amžiaus, ku?>e ne- 
dyklnėja skųsdamiesi, ksrd 
nėra kas veikti, bet savo 
laisvalaikį sunaudoja geram 
tikslui, o kartais ir talentą, 
savyje slypintį, atranda.

Jonas Mockus, lavindamas 
toliau savo menišką ranką,

IMA: 

9’z4% už asm. paskolas

91/a% už mortgičius

be abejo, suruoš daug dides
nę parodą, kurioje gal bus 
galima ir įsigyti šio meno 
mėgėjams, jo darbų expona- 
tU» Žiežula

UCSXI LIETUVIU NAMAI
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

LN Valdyba rugsėjo 7 d. 
posėdyje iš Labdaros Fondo1* 
paskyrė skautų stovyklavie
tei Romuva $700, Tautos 
Fondui $200, a. a. E. Bičiūno, 
LN nario šeimai $200.

Varpo choro repeticijos 
vyksta antradieniais, 7:30 y. 
v. Gedimino Pilies Menėje į .

Vladas Katelė pakvies - 
tas LN bibliotekos vedėju. 
Biblioteka atidaryta ketvir
tadieniais 4-5 v. p. p., sek
madieniais 12-1 v. p. p.

Į Svečių Knygą pasirašė:
O. V. Ročiūnai, JAV,Ę. 

Skučas, Chicaga, E. Damb
rauskienė ir J. Birštonienė, 
Stayner, On t. , V. Žemaitis, 
Longlac, Ont. ,V.K. Kerai - 
člai iš Australijos, J. Vile- 
aiškis iš Boston, p. p. Rai
čiaus kai iš Hamiltono.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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motln.be


KLASTA ISTORINĖJE...
(Atkelta iš 6 psl.) 

lenkai buvo priversti susi
laikyti nuo bombardavimo.

Tęsiantis kovoms, Želi
govskis "Vidurinėje Lietu - 
voje" paskelbė 1893-1900 m. 
gimuslems mobilizaciją. 
Generolo "valdžia" pašauk
tiesiems neturėjo nei apran
gos, nei maisto, nei ginklų. 
Nors Lenkijos vyriausybė 
oficialiai buvo išsigynusi to 
klastingo Želigovvskio smur
to, tačiau slaptai visokerio
pai jį rėmė. Gen. Želigovs
kio armijos karininkas, lei
tenantas Grodzkis, kuris

vo vaišinami George vieš
butyje Vilniuje, transportai 
buvo iškraunami Lydoje ir 
pristatomi į airlomis prie
monėmis Želigovskio dali - 
niams. Lenkams į Vilnių 
buvo atsiųsta "16 W" žval
gybinė eskadrilė iš 6 lėktu
vų. Be to, Želigovskiui į 
pagalbą iš Varšuvos buvo 
siunčiami įvairūs specia-, 
lūs daliniai. Spalio 17 d. ge
ležinkelio kuopos leitenantas 
Boleslav Polkovski Lydoje 
buvo pakviestas vieno vy
resnio ' karininko iš Varšu
vos, kuriam buvo pasakyta , 
kad jis "sukiltų" su visa sa
vo kuopa ir išvyktų greitai į 
Vilnių.

NEPADĖJO IR VARŠUVOS 
PARAMA

Nežiūrint didelės Varšu
vos materialinės ir morali
nės paramos, " Litva Sro- 
dkova" vyriausybei, ji vos 
vos laikėsi. Pilsudskio pa
tikėtinis Aleksander Prystor,

Koscialkovski, 2 -ojo sky
riaus Vilniuje viršininkas, 
vėlesnysis Lenkijos minis- 
teris savo pranešime tiesio
giniam viršininkui rašė : 
" Žmonės yra nusivylę, nėra 
jokios tvarkos, kariuomenė 
plėšikauja ir vagia. Provin
cijoje yra anarchija. Padė
tis yra labai kritiška". Tuo 
laiku Vilniuje ėjęs "Czer- 
vony Sztandar" laikraštis 
rašė: " Po trumpų dienų 
džiaugsmo,atėjo pilkos kas
dieninės dienos, ypač po ne
sėkmių lietuvių fronte ir dar 
didesnių tarptautiniame fo - 
rūme. Trūkumas darbo, pi
nigų, prekių ir neviltys at -

perėjo pas lietuvius, pranešė, šaldo ir didžiausiį entuzias- 
kad Varšuvos pagalba yra tą".
teikiama per Vilnių. Naktį ,. (bus daugiau)
kada Entantos karininkai bu

P L DIENU ATGARSIAI. ..
(Atkelta iš 5 psl.) 

tymus bei tai dienai pritai
kytų rezoliucijų skaitymus . 
Didžiulis pastatas širmuliavc 
apie 20. 000 žiūrovų mase . 
Viskas vyksta maždaug va - 
karykštės repeticijos lygyje, 
išskyrus, kad dabar mūsų 
klausosi ir reaguoja dešim
tys tūkstančių žiūrovų. Be 
abejo, mes, programos atli
kėjai, tikriausiai įdėjome 
ekstra pastangų, kad page - 
rintumėm vakarykštį atlikt - 
mą. Užtat publika ne pagal - 
Įėjo savų delnų, atatinkamai 
įvertinant kiekvieną dainą,

Man regis, vyrų choras 
susilaukė ypatingo dėmesio 
su savo 4-iomis dainomis . 
Ypač " Augo sode klevelis" 
atnešė mums choristams ir 
mūsų maestro - A.Mikuls
kiui, daug ilgų plojimų.

Man, kaipo programos da
lyviui, yra gana sunku iš
reikšti tikslią nuomonę apie 
įvairių grupių nuopelnus . 
Manau, žiūrovai patys ge
riausiai išreikš savo įspūd-

vėlesnysis Lenkijos premje
ras, telefonogramoje skun
dėsi majorui K. Switalskiui, 
kad padėtis demoralizuojanti. lžLus.
Kyšiai, suktybės ir intrygos Aišku, užbaigiamoji dalis 
nieko gero nežada. Marian turėjo būti pati įspūdingiau-

J^KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1620.

Apie darbų sąžiningų atlikimo, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366- 2548.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju

>• Vasaros laiku saugojimas
(Storage)

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

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas & San tai. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kol statote,.

KRONIKA Montreal
zacija. Šiuo metu Litas turi 
1797 narius ir $8. 3 milijo
nus aktyvo. Per paskutinius

KREDITO UNIJŲ 
DIENA

penkis metus Litas paaugo 
255 nariais ir $4.1 milijonų

Spalio mėnesio 19 diena aktyvu.
yra Tarptautinė Kredito 
Unijų Diena. Pirmoji kredi
to unija buvo įsteigta Vokie
tijoje 1864 metais, kad par 
dėtų kooperatiniu būdu sko
lininkams, patekusiems į 
lupikų rankas, iš kurių savo 
jėgomis nebegalėdavo iš
sigelbėti. Ši mintis greitai 
išpopuliarėjo ir kooperaty
vai paplito po visą pasaulį . 
Kanadoj pirma kredito uni
ja buvo įsteigta Alphonse 
Desjardins 1900 metais Le
vis mieste. Šiuo metu pa
saulyje yra virš 44. 000 kre
dito unijų su 51 milijonų na
rių. Vien Kanadoj yra 3. 800 
kredito unijų su 8. 4 milijo
nais narių ir beveik 18 bili
jonų dolerių kapitalu. Kana
da gali didžiuotis, kad iš vi
sų kraštų didžiausias nuo
šimtis gyventojų priklauso 
kredito unijoms. Reikia 
džiaugtis, kad ir Kanados 
lietuviai entuziastingai įsi - 
jungė į kredito unijų judėji
mą ir turi net keturias savo 
kredito unijas su 10. 000 na
rių ir virš 50 milijonų do
lerių kapitalo.

Montrealio Lietuvių Kre -I 
dito Unija Litas auga kartu 

Toks didelis augimas, ne 
vien tik Lito atveju, bet ir 
viso sąjūdžio, vyksta todėl, 
kad kredito unijos tikslas 
per šimtmetį išliko demok
ratiškas kooperavimas 
bendrai naudai (savų narių 
valdomoj organizacijoj). Ši 
mintis labai gerai išreikšta 
Kredito Unijų Dienos šūkyje: 
"Kredito unija priklauso tau 
ir man". R- P.

PALIEKA OUEBEC'Ą.
Sunku būtų suskaičiuoti kiek 

montrealiečių lietuvių jaunuo
menės išsikėlė ir vis išsike - 
lia į kitas Kanados ar JAV-bes 
vietoves. Jie netiek pabūgsta 
prancūzų kalbos, nes baigę ar 
bebaigę aukštuosius mokslus 
prancūzų kalbą vartoja, kiek 
rodosi jiems nepriimtina PQ 
partijos doktrina — Bill 101 — 
per jėgą primesti prancūzų 
kalbą.

Šiomis dienomis išsikėlė į 
Chicago dr. L. G. Bendikas. Jis 
baigė mediciną 1970 m. ir at- 
likes 3 metu praktika Mont- 
treal ligoninėje, specializa
vosi ir baigė McGill univer-

su visa kredito unijų organ!-' sitetą kaip akių ligų chirur - 
gas . Jis paliko netik Quebec ą, 
bet ir tėvus LaSallėje persi- 

šia. Čia mišrus choras su 
jau ankščiau minėta mūsų 
pažiba soliste Gina Čap- 
kauskiene, sukėlė daugia
tūkstantinę minią ilgiems 
plojimams, kad teko visą 
Mano Protėvių Žemė pakar
toti. ..

Kiti du dalykai žymiai 
nubluko po tokio nepaprastai 
įspūdingo Ginos Čapkaus- 
kienės pasirodymo.

Meninė programos dalis 
buvo užbaigta mūsų Mažo
sios Lietuvos Himnu-Lietu - 
viais esame mes gimę,lie
tuviais norime ir būt... Tai 
lyg ir buvo visų mūsų prie
saika ir priminimas jauno
sioms kartoms, kad neuž
mirštų, kuo jie yra gimę, 
nesvarbu kur ir kada jie bū
tų begimę.

" Tą garbę gavome užgi
mė, jai ir neturim leist pra
žūt" - sako mums Sauervei- 
nas, šio Himno teksto auto - 
rius.

'’-M?’''’'.'Taipgi, dr. V. Gudaltė pra
dėjo dirbti Kingston© ligoni
nėje, o jos sesutė Kristina 
studijas tęsia Windsor© uni- turėjo nuvykti į Chicago dėl
versitete. Rima Styraitė To- išleistos savo knygos "Lie- 
rontouniversitete med.fakul- tuVoje Sportas" I-mos dalies 
tete ir jos sesutė Dana baigų- ir šiuo metu dėl n-sios lal- 
si moksląMontrealyje persi - dos dalies, kuri netrukus ta
kėlė dirbti į Toronto ir studi— rėš pasirodyti, 
jas tęsti toliau. E dįs Mozūrai - 
tis agronomijos mokslus stu-

Daneta Stankevičiūtė, dijuoja Waterloo universite- _
vyriausioji L. ir V. Stankevi- te, kur ir V. Adomonytė išvy- Jo’šaulių kJopos kaslninkąA. 
čių duktė, Concordia Univer-ko studijas tęsti. Tomas Ži- ~ 
sitete gavo pirmąjį mokslo žys bestudijuojąs teisės moks- 
laipsnį - Bachelor Arts iš po-lus Toronte arba kiek lietuviu 
litinių mokslų. Ji laisvai var- jaunimo yra persikėle į Otta- 
toja net kelias kalbas, lietu vą tarnybose arba dar studi - 
vių, anglų, prancūzų, ispanų jose, 
ir kitas dalinai.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS ......................MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Ouebęc išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing A Hooting kon • r ak K>r i ul 

140-2, AVtNVE - 3SS-03M

C
 Jadvygą Baltuonienę ir jos šeimą, 

BROLIUI VLADUI SELENIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu — 

Jonas Narbutas

I
 Tauriam lietuviui ir didžiam patriotui

VLADUI SELENIUI
amžinam poilsiui iškeliavus, jo žmoną Bronę, 
sūnų Robertą, seseris Viktoriją ir Jadvygą, 
brolį Liudą su šeimomis, visus gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu —

Janina Rukšėnienė 
Los Angele s, Ca. US A. 

PADĖKA

Mano mylimam ir brangiam vyrui GEDIMINUI J. 
RUKŠĖNUI taip netikėtai ir staiga amžinybėn iške
liavus, tariu savo nuoširdžiausią; skausmo bei liū
desio pripildytą padėką visiems Kanadoje gyvenan - 
tiems mūsų giminėms ir prieteliams:

Montrealio Aušros Vartų klebonui dr. J. Kubiliui 
už atlaikytas pirmas Mišias už a. a. Gedimino sielą 
ir pasakytą pamokslą; dukterėčiai Inai Kličienei ir 
sūnėnui Vitoliui Šipeliui už atvažiavimą į šermenis 
— su jumis nesijaučiau, vieniša ir apleista; už at - 
siųstus vainikus, gėles, maldas ir užprašytas Mi
šias; už taip gausias aukas Kanados Lietuvių Fon - 
dui ir rinkėjams p. Br. Štaškevičiui Monrealyje ir 
p. V. Ignaičiui Toronte; p. J. Kęsgailienei atvažiavu
siai ilgesniam laikui dalintis mano sielvartu; jums 
visiems, mano mielieji, giminės ir draugai ūžtą jū
sų neišpasakytai širdingą ir jaudinančią užuojautą 
pareikštą "NL" ir laiškuose esu labai dėkinga.

Jūsų gerumo, bei meilės niekad nepamiršiu.
, Janina Rukšėnienė,

Los Angeles, Ca. USA.

keldamas į Švento Kryžiaus 
ligoninę Marouette Perk.

e Jonas Adomaitis sveika
tos sustiprinimui yra atsi
gulęs į Ligonine ir turėjo o- 
peraciją. Jis šią vasarą bu
vo nuvykęs į Lietuvą. Pasi-

Dr. E. Juodis irgi tik bai
gęs mediciną, susituokė su 
londoniške E. Dragūnevičiūte 
ir išvyko į Calgary karinome- sisekė jam aplankyti savo 
nės dalinį gydytoju, tai neat - artimuosius ir dalį buvusių 
rodo, kad kada grįš į Montre- pažįstamų.
alį. Taipgi, jis su žmona Ma

rija pabaigoje vasaros buvo 
išvykę į Cape Cod vasarvie
tę JAV-se.
• Jonas Narbutas vis dažnai

• Ignui Petrauskui sulauku
siam 75 m. amžiaus, drau
gai šauliai pas L. K. Mindau-

Žiūką suruošė pagerbimo va* 
karionę. Sukaktuvininkas yra 
dabartinis kuopos pirminin 
kas.
• Po sunkios ligos, savo nar- 
muose mirė Petras Rzevuc - 
kas.

M. PHILIPPE IŽZI —_ __

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

...... ......7661 - A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

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

7 6 6-26 67.

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių reguliavimas. Iftorks (Body), taisymas ir 
Jaly mot naujame g ar ola ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitei - 
De LoVerendrye, pre Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365-3364.

7 psl.
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REMKIME 
LIETUVIUKĄ 

SPAUDĄ ! NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

Spalio 28 
šeštadieni ir 1.1.

SPAUDOS VAKARAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street West,

DIDŽIOJOJE SALĖJE.

Meninė programa.
Solistai Vaclovas Verikaitis ir Rimas Strimaitis 
akompanuojant muzikui Jonui Govedai, ir 
tautinių šokių grupė "Atžalynas", va d. S. Leparskienės

VAKARO PRADŽIA 7 valandų,vakaro

BILIETAI po $5.00; studentams ir pensininkams 
- $3.00.

I§ VISUR SU SVEČIAIS ATSILANKYMU

RENGĖJAI

* Veiks baras ir valg ių. bufetcs
* Geras Šokių orkestras
* Karalaitės rinkimas

Lo te rita

LIETUVIU VISUOMENĖ 

PAREISITE “NL” SAVAITRAŠTI.

IP1
T

*129.00
LFKTUVU Į ABI PUSES.
SPECIALI KAINA SKRENDANT Į BAHAMAS, 
BARBADOS, CUBA, JAMAICA, MEXICO.

LIETUVA 1979 m.
REGISTRUOTIS DABAR IŠVYKIMUI — 
gegužės 18 ir 25 d. d.
MES PARUOŠIAME OFICIALIUS IŠKVIETIMO 
LAIŠKUS LANKYTOJAMS IŠ LIETUVOS.

RUOŠKITĖS DABAR 1979-iems metams . 
ADRLA INC. — (Quebec lisetlcee) 
4159 St.Lawrence Blvd., 
Montreal - Tel.844-5292 844-5662

1440 rite Ste-Catherine Oucst 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, nulių 488 - 8528

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas

NAMAI - APARTMENT Al.
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS 
sistema - Sylto Realties Inc.

445 Jeon Tolon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9181 ... R<-s.737-084t

DR. V. G1R10N1ENĖ
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

Montreal.

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; namų 737- 968 I.

R.A.. M.D., C.M.. M.Se.. L.M.C.C-. E.K.C.S.(c'

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS pharmacists!
M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livrą i son grafaite - Free delivery
Skubus ir nok ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. J. ISganaitis, BA, BCL

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

' NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suit. 627, 3 Place Ville Mtrie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514)871-1430

168 Notre Dame Street E. fui te 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064

B psf,

Šioje Stepo Varankos nuo
traukoje. "NL" savaitraščiui 
remti Spaudos Vakaro rengi
mo komiteto pirm. A. Kuolas 
rūpestingai tariasi su sol. V. 
Verikaičiu dėl meninės pro -

gramos ir kairėje Anicetas 
Lukošius laikraščio bendra
darbis daro aptarimo užra - 
šus.

Programa bus gera ir Įdo
mi, dalyvaujant solistams

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mnnageniu 

_______ LEO GURĖKAS__________.

LEONAS GURECKaS 
Solas Manager 

(Lietuvi» atstovas)

GM

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-6391

Plečiame 
komercinio 

draudimo
GALIME APDRAUSTI NET DIDESNĖS APIMTIES 
APARTMENTUS, INDUSTRINIUS, KOMERCINIUS 
PASTATUS,

GALIME APDRAUSTI BEVEIK KIEKVIENOS RŪŠIES 
GAMYBĄ, PATARNAVIMĄ IR PREKYBĄ.

PRAŠOME TEIRAUTIS MUSŲ PASIŪLYMU IR KAINU, 
KURIAS TIKIMĖS RASITE PRIIMTINOMIS.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY inc.
Tel.: 722-3545

Tel: Bus. 482-3460.
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376*3701

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

V. Verikaičiui, R. Strimai
čiui ir muz. J. Govėdai; šoks 
Atžalynas. Iš atsilankiusiųjų 
tarpo bus renkama Vakaro 
Karalaitė

Bilietai:$5, pensininkams 
ir studentams $3, gaunami 
pas Vikt Petraitį 2684 Bloor 
St. , W. , tel:233-4074, Lietu - 
vių Namuose sekmadieniais 
pietų metu ir pas visus bū
relio narius.
PAMALDOS EVANGELIKAMS 

įvyks spalio 15 d. , sekma
dienį 12 vai. St. Jean Lutheran 
Church, Jeanne Mance gatvė
je.

Pamaldas pravesti atvyks 
kun.Trakis iš Chicagos.
DAR NEVĖLU

Paskubėkime atvesti savo 
vaikus,kurie dar to nepada
rėme, Į Lietuvių Šeštadieni
nę Mokyklą! Susigyvenęs su 
lietuviukais,jūsų vaikas tu
rės tikrų draugų, bendrų in
teresų, įdomių pramogų-ko- 
kių kitos mokyklos jam nie
kada neduos. Tai palengvins 
jam būti ir geresniu f lietu
viu. Atvirai kalbant-nepa - 
tingėkime, motinos ir tėvai. 
Atvežkime savo vaiką į 
Cherrier Mokyklą, kur vyks
ta lietuvių pamokos.. Dėsto 
patyrę* sąžiningi, atsidavę 
mūsų vaikams mokytojai. Net

ir Quebec’© valdžia remia to
kį kultūrinį, tautinį užmojį , 
argi mes jo atsisakysime ? 
Galima keliese suslorga - 
nizuoti ir vežti valkus pakai
tomis. Belaukiant galo pa
mokų, galima pasivaikščiot 
po miestą, pasiėmus knygą- 
paskaityti,arba atlikti apsi
pirkimus. Vienu šūviu 2,o 
gal ir trys kiškiai... Taigi, 
ko laukiam?

Pamokos prasideda 9 vai . 
kiekvieną šeštadienį( išsky
rus šventes).
NAUJAGIMIS MŪSŲ 
KOLONIJOJE

Parašome apie ligas, ve
dybas, neretai ir apie mirtį, 
o štai dabar retoka ir links
ma žinia: mūsų kolonija pa
daugėjo vienu lietuviuku:Dai- _ 
na Kerbelytė ir Česio - 
vas Vasiliauskai susilaukė 
pirmagimio sūnelio. Anūku X 
džiaugiasi Kerbelių ir Vaši- 
liauskų šeimos, 
e Iš įdomios keliones po 
Italiją grįžo įMontrealį M. ir 
V. Jonynai, I. ir P. Lukoševi
čiai. Kelionėje išbuvo 3 
savaites.
e Šį savaitgalį didelės iškil
mės Montrealyje, įvyks Ka
nados Šaulių Rinktinės 10-člo 
minėjimas ir vėliavos šven4 
tinimas. ' *

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M69HCi°A89e S* ' Toront°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta =
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
šeštadienia'is 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 -12 

Skyrius ANAPILYJ 
9.30 v

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas ......

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto ..................
investacines

E veikia sekmadieniais - 
.r. iki 1 v.p.p.

83/4%
8’/a%
7’/4%

6%

9’/2%
914%

10%

Nemokama visų narių gyvybės 
asmeninių paskolų, mirties i

drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
invalidumo atvejais — iki $10,000.

rarauuoame Mmerican express Kelionių cckius ir pinigines periaiaas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviam*.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE.H4E 2A8, 
Telefoną*: 766*6827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensiją planas 8.5 %
Term. ind. 1 m. 9 %
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9.5 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ....................................10.5%
Nekiln. turto ............................ 10.0%
Čekių kredito ............................... 12.0%
Investacines nuo .........................10.5%

Nemok, gyvybė* opdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo gegužės 15 Iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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