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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

kas dešimtas jų žuvo ne sa
vo žemėje. <

II Pas. Kare virš 1 mil. 
kanadiečių išvyko į mūšius . 
Arti 42. 000 buvo užmušti.

10. 000 lėktuvų buvo 
skridę iš Kanados į Angliją, 
kuri tada dar vieniša kovojo 
prieš hitlerininkų nacių už - 
suktą karo mašiną. Daugelis

• kanadiečių tarnavo ir Pre - 
kybos Laivyne ir Laivų Kel - 
tuvų Įgulose.

Kanados sostinėje Ottawo - 
je vyko įspūdingos iškilmės, 
kuriose dalyvavo virš 100. 
dar I-ojo Pasaulinio Karo , 
kuris "turėjo užbaigti visus 
karus", veteranų.

Naujųjų Demokratų atsto - 
vas Arnold Pejters pastebėjo, 
kad ši diena ( Remembrance 
Day ) " primena jauniems

SEPTINTĄ KARTĄ - 
DRAPEAU

, Jean Drapeau pirmą kartą 
Montrealio istorijoje,laimė
jo 7-ąjį kartą mero postą. Jo 
pagrindinis konkurentas, Virš 
Serge Joyal, surinko tik 25% 
balsų, Guy Dupuettė, j Mont
realio Piliečių Grupės atsto
vas surinko tik 12.5%. Tokiu 
būdu opocizijoje iš 18 buvu
sių vietų šį kartą bus tik 2 , 
nežiūrint, kad Drapeau buvo 
klausinėjamas, kritikuoja
mas Malouf Komisijos, tyri
nėjant net 1000 kartų pakilu
sias Olimpinių Žaidynių iš
laidas. Jo administracija bu
vo pakartotinai visų liudi
ninkų apkaltinta už nesuge - 
bėjimą tvarkyti tokių gran - 
diozinių projektų, kaip Žai - 
dynės. Bet Drapeau nuopelnai 
atrodo, ats t vėrė jo diktato-! žmonėms, kad sudėtos gyvy- 
riškumą ir jis tapo vėl iš
rinktas, nes, kaip savo kalbo
je pasakė:" Žmonės žino, kač 

~ mes davėme savo geriausius 
sugebėjimus ir pastangas"

PAGERBTI
ŽUVUSIEJI KARUOSE

Kiekvienais metais, vie
nuolikto mėnesio 11 dieną, 11 
v. r. Kanada susikaupimo 
minute,iškllmingpmis cere
monijomis ir raudonų aguo - 
nų vainikais, bei ženkleliais 
atlapuose, prisimena ir pa
gerbia karius, kritusius ka - 
ro laukuose.

Per I-ąjį Pasaulinį Karą 
.Kanada pasiuntė į užjūrį 424.
589 karius ir daugiau .negu

bių aukos buvo ir yra tam , 
kad Kanada išliktų laisvu 
kraštu”.

Bankai ir valstybinės įs
taigos tą dieną buvo uždary
tos. Raudonos aguonėlės 
ženklas puošė beveik kiek
vieno sutikto gatvėje, ypač 
vyresnio amžiaus asmens.ar 
europiečių kilmės, atlapą. 
Rečiau- jaunesniųjų. . .

KAS LAUKIA IRANO?
Irano ateitis atrodo tamsi 

ir neaiški :streikai aerodro
muose. nacionalizuotose aly
vos rafinerijose (kraštas pra
randa apie 60 mil. dolerių į 
dieną), taip pat gali sukelti 
žibalo trūkumą Japonijoje,
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Izraelyje, V. Europoje ir 
šiek tiek JAV-se. Streikuoja 
ir apie 400. 000 mokytojų.

Nors šachas pažadėjo 
laisvus rinkimus birželio 
mėn. , davė leidimą formt 
tis naujoms politinėms pa* - 
tijoms. prilaikė slaptosios 
saugumo policijos veiklą ir 
prigriebė žinomus buvusius 
vyriausybės tarnautojus ir 
biznierius už išnaudojimus » 
neramumai plečiasi ir tik 
kariuomenė atrodo palaiko 
šachą.

Didžiausią neramumą ke - 
lia fanatikų musulmonų gru - 
pės,kurios priešinasi šacho 
krašto modernizavimui. Ki - 
ti yra kairieji. Be to, susi - 
metusios ekstremistų kairių 
ir dešiniųjų grupės priside
da prie kurstymų ir destruk
cijos.

Daugelis Vakarų specia
listų įsitikinę, kad vienintėlė 
viltis numalšinti neramumus 
yra, jog šachas pasitrauktų 
ir užleistų sostą sūnui.

Maskva oficialiai irgi no
rėtų, kad Irane padėtis stabi
lizuotus!. Iš Irano apie 1O 
bil. kūb. metrų alyvos nuke ,4 
liauja į pietinę Sov. Sąjungos 
dalį, maitindama industri
nius ir karinius įrengimu^.
PAGAUTI DU
SOVIETŲ, ŠNIPAI

Neseniai buvo teisiami 
du Jungtinių Tautų tarnauto-tarimų vykdymas, Pasaulio 
jai Valdlk Enger 39 m., Ir Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Rudolf Chernyajev, 43 m., ruoša.
už šnipinėjimą sovietams Apžvelgus White Plains

Šie rusų tarnautojai buvo konferencijos numatytus už- 
nutetstl 50 m. kalėjimo davinius, nusistatyta juos 
bausme, kuri, anot teisėjo, vykdyti, bendrai susitarus , 
padės atgrąslntl kitus nuo ar apie atskirai atliekamus 
tokio darbo. darbus vienas kitą palnfor-

Šnlpal nutarė apeliuoti Ir mavus.Pasaulio Lietuvių B- 
buvo perduoti Sovietų amba- nės V-ojo Seimo politinio 
sadorlaus A.Dobrynln’o žl - pobūdžio įpareigojimai nu- 
nlon, kuris garantavo raštu matyta vykdyti bendromis 
teismui, kad jiedu bus pasl-pastangomis, ypač derinant 
ruošę klekvlehatn naujam Lietuvos laisvinimo reikalą 
pakvietimui Į teismą. Ir jos atstovavimą už Lletu-

Telsėjas leido jiems būti vos ribų. VLIKas pasižadėjo 
tik Bronx, kur jie gyvena Ir moraliai remtlPasaullo Lle- 
uždraudė vykti Į aerodromus tuvių Jaunimo IV-ąjį Kong - 
uostus arĮSovletų Konsulatą resą,kurio finansinį užnuga- 
New Yorke, > rį sudaro Pasaulio Lietuvių

Abu šnipai laikėsi stoiškai Bendruomenė.
teisme,paskelbus nutarimą. Pasitarimas vyko nuošlr- 

Telsėjas kritikavo JTau- daus atvirumo, pasitikėjimo , 
tų organlžaclją už nepakan
kamą peržiūrą savo tarnau
tojų ir už nesirūpinimą,kad 
jie pernaudoja JAV vaišin
gumą.

BENDRUOMENYBĖS5
TARĖSI VLIKAS IR PLB

Vyriausio Lietuvos įš
ils vlnlmo Komiteto Ir Pa

saulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos 1978 m. rugsė
jo 30 di sus įtiko Clevelande, 
apžvelgti okupuotos Lietuvos 
dabartinės padėties,paslln - 
formuoti apie paskirai vyk
domus Lietuvos laisvinimo 
darbus*, aptarti mūsų tautos 
laisvei Ir Lietuvos nepri
klausomybei laisvųjų lietuvių 
pašvenčiamų pastangų Ir jų 
darnos. Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui 
atstovavo p-kas dr.Kęstutis 
Valiūnas, vlcep-kal dr.Bro
nius Nemlckas Ir Jurgis Va
laitis, sekr. Bronius Blellu- 
kas,Pasaulio Lietuvių B-nel 
-p-kas Vytautas Kamantas , 
vykdomasis vlcep-kas Vac
lovas Kleiza, sekretorė Dai
na Kojelytė, protokolų sękre- 
tor. Antanas Juodvalkis Ir 
PLB V-bos- atstovas VLDKe 
Kazys Jankūnas.

Pirmininkams Išdėsčius 
savo organizacijų numato
mus 'uždavinius Ir atlieka
mus darbus, svarstyta tokio 
turinio dienotvarkė: White 
Plains konferencijos nutari
mų nunatytl darbai, ' Pasau
lio Lietuvių B-ės Seimo nu-

jus Ir prašyti juos supažin
dinti mokinius su Lietuvos 
laisvės Idėja Ir su Vyrausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu;

7/ Nutarė paskelbti Eltos 
Informacijose Tautos Fondo 
narių- organizacijų sąrašą, 
kviesdami Ir kitas prganlza- 
ctjas pasekti šiuo pavyzdžiu, 
tapti Tautos Fondo nariais , 
tuo būdu Įsijungiant savo Į- 
taka į laisvinimo organlza- 
olją.
SKLINDA KRONIKŲ TOMai

Liet. Kat. Bažnyčios Kro
nikoms leisti sąjunga, išlei
dusi Kronikų ketvirtą tomą 
lietuvių kalba, netrukus iš
leis tomą anglų ir lietuvių 
kalbomis. Kronikų tomus 
stengiamasi Įvesti į miestų 
universitetų bibliotekas. Ku
nigų Vienybė jau išleido kun.

darbo darnos Ir viltingos 
kloties dvasioje.
TARYBOS IR VALDYBOS 
POSĖDIS

Tautos Fondo Tarybos

jo

Ir

NL SPAUDOS VAKARO .PROGRAMOJE DALYVAVUSIŲ "ATŽALYNO" GRUPĖS ŠOKĖJU DALIS., SU AKORDEONISTAIS E. Lukošium ir A. Biskyte.
z-—'x Nuotraukos S. Varankos.
' Lietuvos \ 
nacionalinė \ 
M.Mažvydo I

Valdybos 1978 m.rugsėjo 22 
d.‘ įvykusiam bendrame po- 
posėdžlul pirmininkavo Ta
rybos pirm. Jurgis Valaitis. 
Tame posėdyje:

1/ Išklausė V-bos p-ko J. 
Giedraičio pranešimą apie 
Valdybos veiklą;

2/ Išrinko Valdybon Oną 
Strimaitienę vlcep-ke atsto
vybių Ir Įgaliotinių reikalam, 
dėl laiko stokos Iš tų parei
gų pasitraukus Margaritai 
Samatlenel;

3/ Vienbalsiai nutarė:
a/ įsteigti Tautos Fondo 
skyrių Ir pavadinti jį Pa
minkliniu Tautos Fondu, ar
ba Tautos Fondo Laisvės Iž
du. Į jį plauktų aukos Ir tęs - 
tamentlnlal palikimai, kurių 
tik kasmetiniai procentai bū- K. Pugevičiaus parūpintą L 
tų naudojami Vyriausio Lie- KB 21-mos kronikos vertimą 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
veiklai finansuoti, pagrlndlnĮ 
kapitalą paliekant atstatysl- 
mal Lietuvai;
b/ prašyti vlsuomenėsį kad 
pasiūlytų, kuo vardu šį Tau
tos Fondo skyrių pavadinti.
4/Nutarė prašyti, kad , A- 

leksandras Daunys Ir Juozas 
Pažemėnas peržiūrėtų Tau- 1'. Eugenijaus Krlaučellūno 
tos Fondo statutą/jiems tal
kins Romualda Šidlauskienė 
Ir Jurgis Valaitis/;

5/ Nutarė plėsti Tautos 
Fondo Teisinę Tarnybą, Į- 
trauklant Į ją įvairių vieto
vių lietuvių advokatų,kurie 
galėtų patarti, kaip sudaryti 
tinkamus testamentus. Su
rašydami testamentus, jie 
galėtų patarti bent dalį pali
kimo skirti Lietuvos laisvi
nimo reikalams per Tautos 
Fondą. Nutarta kviesti Tau
tos Fondo Telslnėn Tarnybon 
advokatę Mariją Švetkaus- 
klenę Iš Bostono, Mass. Adv. 
M.Švelkausklenė jau yra 
savanoriškai sėkmingai pa
tarnavusi aukotojams Ir 
Tautos Fondui. Prašomi at
siliepti lletuyial advokatai, 
kurte gali šioje srityje pa
dėti lietuviams aukotojams, 
Tautos Fondui Ir Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui. Rašyti reikia šiuo ad
resu: VLIKas, 29 West 57th 
Street, New York, N. Y. Iool9 JAV Lietuvių Jaunimo Są- 
tel:/212/ 752-0099;

6/ Sutarė atsišaukti Į li
tuanistinių mokyklų mokyto-

K B 21-mos kronikos vertimą 
į anglų kalbą.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr.Leono Ir Irenos Krlau

čellūnų šeima savo mlru->^ 
šiam sūnui Ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę EU
GENIJAUS KRIAUČE LIŪNO 
PREMIJĄ.

1OOO dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui , 
geriausiai pasireiškusiam 
raštais/ lietuvių, anglų ar 
kita kalba/, veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jaunimo 
vienetui/ sambūriui, tautinių 
šoklų grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui/, gerlau- 
slal reprezentavusia m lietu
vius Ir Lietuvą vie nerių metų 
bėgyje;
2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys Iklklekvle- 
nerlų metų gruodžio 31 d . 
/pašto antspaudas/;
3. Premljuotlno asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
Įvertinti sudaroma jury ko
misija, kurion po vieną ats
tovą skiria Pasaulio Lietu
vių B-ės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Valdyba Ir

junga, o du atstovus paskirta 
Krlaučellūnų šeima.
4. Jury komisija, aptarusi
asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų 
dauguma Iki sekančių metų 
vasario 15 d. Ir susitaria su 
Krlaučellūnų šeima dėl pre
mijos Įteikimo laiko Ir po - 
būdžlo;
5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nuro
dant tiksliai premijai tinka
mumo motyvus Ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪ
NO PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Tavnee Road, Palos 
Park. UI. 60464, JAV.

•
LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ!

NL-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama ui pusę prenu - 
meratos kainos'. Laukiame 
užsisakymo su pinigais I

1

1



Jutim
U! Lietuvos išlaisvinimą ! U! ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For .liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS KANADOJE 1O-CIO MINĖJIMAS

Spalio 9-sios ' 
Prisiminimas

MontrealyjeĄ. m. spalio m. 
7-8 dienomis Aušros Vartų 
parapijos salėje Ir švento
vėje vyko Iškilmingas Vil
niaus Šaulių Rinktinės Ka
nadoje 1O-les metų nuo jos 
įsteigimo minėjimas.

Pašventinta pirmoji L.Š . 
S-gos Tremtyje Rinktinės 
vėliava, garbingu Lietuvos 
sostinės Vilniaus vardu.

Dalyvavo gausus būrys Iš 
toliau atvykusių brolių Ir se
sių šaulių. Gauta daug svei
kinimų. Iškili meninė prog
rama. Iškilmingos pamaldos 
Aušros Vartų šventovėje .

ėjo dveji metai. Pradžioje 
apjungė 4,o šiuo metu 9 kuo
pas, esančias Kanadoje.

Per tą laikotarpį Rinkti
nės pir mininkais Ir jos būs
tinėmis yra buvę: S. Jokū
baitis-Torontas, Stp. Jaku- 
blckas-Delhi, P. Kanopa-Ha
miltonas Ir nuo 1977 m. pra
džios -J. Šlaučlulls -Montre - 
alls.

Į iškilmingą minėjimo pre
zidiumą buvo pakviesti CV 
vykd. vicep. Švyturio J. Š.Kp. 
pirm. A. Šukys, K.L. B. 
Montreallo A-kės V-bos p - 
kas A. Kllčlus, L.K.Mlndau-

lls, Vlado Putvlo Š.Kp.,M. 
Klzls, Vytljos Jūrų Š. Būrio 
p-kas; P. Bukšnys, Švyturio 
Jūrų Š.Kp.; Br.Kirstukas , 
Neringos Jūrų Š. Kp. ,Vld. 
Ged mintas, Vinco Kudirkos 
Š.Kp.; Ig. Petrauskas, L. K. 
Mindaugo Š.Kp.

Po kuopų vėliavų Įnešimo 
Į sceną, vadovaujant Rinkti
nės Revizijos Komisijos p- 
kul A.Patamsiui, vienos mi
nutės rimtimi buvo pagerbti 
visi už Lietuvos laisvę žuvu
sieji šauliai-šaulės. Minė
jimo invokaclją perskaitė š . 
T ėv. J. Kubilius, SJ.

Vėliavos koto viršūnėlė.

llo Lietuvių Jaunimo S-gos 
Montreallo skyrius, Vytauto 
Didžiojo Šaulių Rinktinė, 
Naujosios Anglijos Šaulių 
Rinktinė, Simo Kudirkos Šau
lių Kuopa, Romo Kalantos 
Šaulių Kuopa, Martyno Jan - 
Rinktinė, Simo Kudirkos, Ro
mo Kalantos, Martyno Jan-

Kaip ankščiau tėvynėje, 
taip ir dabar Išeivijoje'mi
nime Ir prisimename, kaip 
.valstybines, taip Ir tautines 
š ve ntes be l s varbes n lūs mū - 
sų Istorijoje įvyktus.

Viena tų mums svarbių ir 
neužmirštamų dienų- tai 
Spalių 9-ojl- Vilniaus Diena, 
Vyresnieji žino tos datos 
reikšmę Ir pasekmes mūsų 
tautai Ir nepriklausomam 
laikotarpiui. Jaunesnieji 
daugumoje neslgUlna Ir ne
nori gilintis Į mūsų Istoriją, 
tėvynėje tas klausimas ne
keliamas dėl suprantamų 
priežasčių.

Jau Istorinėje- lietuvių - 
lenkų valstybėje šimtmečiais 
lenkai buvo įpratę dominuoti 
Ir vykdyti politines machi
nacijas, kurioms nepajėgė 
atsispirti lietuvių to laiko 
diduomenė Ir daugumoje pa
sidavė vlslsškal lenkų valiai. 
_ Praradome tautai vado
vaujančią bajoriją su mažo
mis Išimtimis,praradome Ir 
mles č lo n l ją. Ka Imas -1 laud Is 
mūsų kaimynams lenkams 
atrodė nesvarbu.

Tie praradimai surišti su 
klasta, pažadais, apgaule. 
Taigi, kai kėlėsi Lenkija po 
I-ojo Pas,Karo, jai atrodė, 
kad tuo pačiu keliu Ir VUnlų 
prisijungti bus visai nesunku, 
o jei paslsektų-lr visą Lie
tuvą. Laime l-nepa vyko. Su
valkų Sutartis- tai jokia su
tartis. Tai lietuvių neapdai
rumo, o lenkų klastos prieš 
kaimyną pasauliui parodymo 
dokumentas. Tai lenkų savo 
tikrojo veido parodymas 
mums lietuviams, mums ati
darymas aklų.

Kad ir karčius Istorijos 
įvykius turime prisiminti, 
kad kartais ateityje galėtu
me Iš jų pasimokinti Ir bu

dėti. Tuo labiau, kad pavo
jai dėl Lietuvos sostinės 
Vilniaus nesibaigė. Jie reiš
kiasi visoje lenkų pasaulio 
Išeivijoje, lenkų tremties vy
riausybėje Ir pačioje dabar
tinėje Lenkijoje. Dygsta 
naujos organizacijos, naujos 
grupės, kurios šaukia, kad 
Vilnius yra neatskiriama 
Lenkijos dalis. Jaunimas 
raginamas Ir skiepijamas 
mylėti Pilsudskio miestą. O 
norėtųsi paklausti,klek lie
tuvių jaunimas žino apie 
Vilnių Ir jo problemą lietu
vių-lenkų santykiuose. Mes 
neturime tiek organizacijų 
ar būrelių, kovojančių dėl 
Vilniaus priklausomumo 
Lietuvai, klek lenkai turi vi
same pasaulyje.

Tlesa-VUnlus dabar ofici
ali Lietuvos TSR s ostinė, bet 
kaip Vilniui, taip Ir visai 
Lietuvai Tarybų socializmas, 
atvežtas .Iš, Mas k yog Stalino 
įsakymu, prižiūrimas Dėka - 
nazovo Ir jų palikuonių rusų 
Ir dabar yra prižiūrima, kad 
Vilnius perdaug nebūtų atlie
tuvintas.

Aišku,ši padėtis negaluti
nė. Įvykiai rieda pirmyn, 
kurdami Istoriją. Netikėtu - 
mų buvo praeityje,bus Ir a- 
teltyje. Būkime pasiruošę. 
Prisiminkime, kad lestkar- 
totų, kas mums skaudu, kad 
Istorijoje nepasikartotų to
kia ar panaši Spalio 9-ojl...'

Mūsų , Vilniaus ' Krašto 
Lietuvių Sąjungos narių, vil
niečių pareiga priminti o vi
sų kitų lietuvių pareiga pri
siminti Ir budėti. Juk Vil
nius visos Lietuvos sostinė.

Bronius Saplys,
V. K. L. S-gos Kanados Krašto 

Valdybos Įgaliotinis

Dldžlal prasmingas š.Tėvo 
Jono Kubiliaus S J pamoks
las. Gražios svečli} Išleistu
vės .

Šeštadienį, spalio 7 d. ,7v . 
v. Aušros Vartų salėje mi
nėjimą atidarė Rinktinės p- 
kas J.Šlaučlulls,trumpai a- 
ptbūdlndamas Rinktinės įsls- 
telglmą 1938 m.per pirmąjį 
Kanados Šaulių Suvažiavimą 
Toronte, jos veiklą Ir atei
ties užsimojimus.

Rinktinės steigimo mintis 
Iškilo 1966 m.per L. K. Min
daugo šaulių kuopos dešimt
mečio minėj Imą Montrealy - 
je. Iki jos realizavimo pra-

go Šaulių Kp. garbės šaulys 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas Tėv. J. Kubilius, SJ, 
Centro V-bos moterų vado
vės pavaduotoja A.Šukienė, 
Vilniaus Šaulių Rinktinės 
moterų vadovė St.Petkevi
čienė, Neringos Jūrų Šaulių 
Kp. garbės šaulys Tėv. J. A - 
ranauskas SJ, Latvių "Dau
guvos Vanagų"organlzacljos 
atstovas J. Vlllls Ir bu
vę Rinktinės pirmininkai Stpx 
Jakublckas Ir P.Kanopa.

Garbės svečiai: A.Šetlkas, 
Povilo Lukšio Š.Kp.p-kas ; 
J.Labucklenė, Maironio Š. 
Kp. moterų vadovė;V.Pečlu-

Vilniaus Saulių Rinktinės Kanadoje vėliava (abi pusės)

Turiningą žodį apie šaulių 
Ideologiją laisvoje Lietuvoje. 
Ir tremtyje kartu jungdamas 
Ir Lietuvos Nepriklausomy
bės laikotarpį kovų bei Spa
lio 9-lOdlenų reikšmę pasa
kė Rinktinės vlcep-kas.D.L. 
K.Gedlmlno Š.Kp.p-kas Ste
pas Jakublckas.

Įspūdingai praėjo Rinktinės 
vėliavos šventinimas. Vė
liavos krikšto tėvais buvo 
pakviesti šaulė solistė Gina 
Čapkausktenė Ir K. L. B . 
Montreallo A-kės pirm.A. 
Kllčlus, Rinktinės moterų 
vadovė St.Petkevičienė, Kū - 
rėjas-savanoris .Vyties Kry
žiaus kavalierius .karininkas 
K. Šltkauskas, PLJ Montre
allo skyriaus atstovė R. Lu- 
koševtčlūtė Ir skautų Gele - 
žlnlo Vilko tunto tuntlnlnkas 
G.Nagys. >

Rinktinės vėliava, jos pa - 
auksuota viršūnė Ir kotas 
buvo uniformuotų šaulių vy
rų Ir' 'moterų palyda tšktl- 

’riilngal pet' visą salę atnešta 
prie scenos. Čia vėliava 
pririšta prie koto Ir įduota 
amžiumi vyriausiam krIkš - 
tatėvlul K.Šttkauskul. Vėlia
vą pašventino garbės šauliai 
Tėv. J.Kubilius ,SJ, Ir Tėv . 
J. Aranauskas, SJ.

Pašventintą vėliavą CV vi
cep. A. Šukys perdavė Rink— 
tlnės p-kul J^ląučlullul, ku
ris Rinktinės vėliavininku 
pakvietė Rinktinės V-bos na
rį, Šaulių Žvaigždės Ordl- 
nokavallerlų V.Sušlnską. Jis 
su sesių šaulių palyda vėllą- 
vą užnešė ant scenos, šalia 
tautinės trispalvės.

Vėliavos Šventinimo Aktą 
perskaitė A.Kllčlus. Vėlia
vos atnešimo ceremonijoms 
vadovavo Ig.Petrauskas.

Minėjimą sveikino raštu : 
Lietuvos Diplomatijos Šefas 
mlnlstr. S. Lozoraitis .Lietu
vos Atstovas D. Britanijai

kaus, Stasio Butkaus, Jono 
Vanagaičio, Juozo Daumanto, 
Šaulių Kuopos; Gen.T.Dau - 
kanto Ir Palangos Jūrų Šau
lių Kuopos, D. L. K. Kęstučio 
Šaulių Kuopa.

Žodžiu sveikino: •
A.Šukys-CV vardu,A.Š,u - 

klenė- CV moterų vadovės 
vardu, P.Bukšnys- Švyturio^ į 
Jūrų Š.Kp., J.Kabucklenė - 
Maironio Š.Kp., Vld.Ged- 
mintas- Dr.Vinco Kudirkos 
Š.Kp., A. Šetlkas- Povilo •' 
Lukšio Š.Kp., Br.Klrstukas- 
Nerlngos Jūrų Š. Kp., Ign . 
Petrauskas- L.K. Mindaugo 
Š. Kp., V. Pečiulis - Vlado 
Putvlo Š.Kp., M.Ktzls -Vy
tljos J.Š. Būrys, P.Kanopa- 
D.L.K. Algirdo Š.Kp. , B. 
Kasperavičius - Ramovėnų 
Montreallo Skyrius, G. Na- 
gys- Skautų Geležinio Vilko 
Tuntas, J. Vlllls - Latvių 
Dauguvos Vanagų organlzac. 
vardu.
’ Minėjimo Iškilmių įiroga’ 
L. K .Mindaugo Šaulių Kuopotį 
neseniai Įstoję nariai soils - 
tė Gina Čapkausktenė Ir M . 
Krankaltls priėmė priesaiką.

Kuopos šauliams: M.Grln- 
kul, A. Račlnskul Ir A. Žiū
kui už pasižymėjimą šaulių 
veikloje buvo Įteikta Šaulių 
Žvaigždės Ordino medaliai , 
kurtuos prisegė CV atstovas 
A. Šukys.

Baigminį minėjimo žodį 
tarė Rinktinės p-kas.Minė
jimas baigtas Lietuvos Him
nu Ir vėliavų Išnešimu.

Meninę programą atliko 
AV Parapijos Choro Vyrų 
Oktetas, kur tų k tek v te na dai
na buvo palydėta Ilgais plo - 
jlmals. Akomponavo Chort , 
dirigentė M. Roch. Jai buvo '•—' 
Įteikta rožių puokštė, o Ok
teto dalnlnlkams- tinkama , 
gerklei suvilgyti dovana.

Choro seniūnui H.Cel- 
toriui Ir solistui A.KeblluF

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

Gerb? "Nepriklausomos 
Lietuvos "Redakcijai 
Jūsų redaguojamame laik

raštyje š. m. rugpiūčio 16 d. 
33 nr. išspausdintas L. K. 
Kūrėjų-Savanorių S-gos ka
rių. Juozapavičiaus Toronto 
Skyriaus vardu "Atsišauki
mas į viso pasaulio lietuviš
ką jaunimą". Šis atsišauki
mas nebuvo svarstomas nei 
Skyriaus Valdybos, nei vi
suotino Skyriaus narių susi
rinkimo. Jis rašytas mums 
nežinomo asmens ir, mato
mai,kad šis nežinomas klas
totojas nepasitikėjo savo au
toritetu ir todėl rado reikalą 
pasinaudoti Kūrėjų-Sa
vanorių Skyriaus vardą.

Labai apgailestaujam, kad 
šis nelemtas ir suklastotas 
atsišaukimas platinamas 
2 p si.

mūsų Skyriaus nario Stasio 
Paciūno, davė pagrindą Ste
ponui Varankai papeikti mū
sų Skyrių už stoką patriotiz
mo. ( Žiūr. Nepriklausomos 
Lietuvos š. m. Spalių 16 d. 41 
nr. 5 psl.).

L. K. Kūrėjų-Savanorių S- 
gos karin. Juozapavičiaus 
Toronto Skyriaus Valdyba 
mano, kad mūsų lietuviškas 
jaunimas yra subrendęs, mo
ka atskirti grūdus nuo pelų 
ir jokių atsišaukimais pamo
kymų nereikalingas.

Reiškiame pagarbą. 
Pasirašė:

A. Zubrys,
Skyriaus Pirmininkas 

St. Banells, Iždininkas,
VI. Kazlauskas, 
Sekretorius

1978 m. Lapkričio 6 d.
Toronto

DVIPRASMĖ SĄVOKA
Kartas nuo karto spaudoje 

tenka matyti ir skaityti eili
nių asmenų išsireiškimus, 
kad jei kuo nors blogas lie - 
tuvis-tai jis nebėra Lietu - 
vių Bendruomenės narys.

Vokietijos LB Valdybos 
Informacinis Biuletenis rašo, 
kad nutarta pasiūlyti pašalin
ti iš Lietuvių Bendruomenės 
4 Miesau ap. narius, kuries 
nemoka mokesčių ir nepalai
ko ryšių su apylinke. Atro
do, kad LB nariu turėtų būti 
kiekvienas lietuvis,o jei jie 
nemoka mokesčio ar nepa
laiko ryšių, tai jie, nėra ak - 
tyvūs. bet vis tiek LB asme - 
nyS- H. Gužu-

Montreal, Que.

Rinktinės pirmininkas Juozas 
Šiaučiulis atidaro Šaulių
Rinktinės Kanadoje 10- 
čio minėjimą.

V, Bailokas, Lietuvos Ge
neraliniai konsulai dr. J. 
Žmuldzlnas, A. Simutis, kon- 
sulė J. Daužvardlenė. Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirm. dr.K. Valiūnas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirm. Vyt. Kamantus 
KLB Krašto V-bos pirm.R. 
J. Simanavičius, ALT-os p- 
kas dr.K. Bobelis, SLA var
du P,Dargls,The Baltic Fe
deration In Canada-M.L . 
Heide, Lietuvių Karlų Vete
ranų S-gos Ramovė CV p - 
kas A. Jonaitis, Lietuvos 
Karlų Kūrėjų- Savanorių S- 
gos C V -os pirm. J. Švedas, 
V.Š. Rinktinės kapelionas , 
Aušros Vartų Parapijos Ha
miltone vardų prel. š. J.Ta- 
darauskas, Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos, Kanados 
Krašto V-bos p-kas Stepas 
Varanka Ir St. Catharines 
skyriaus- J.Lelevlčlus;

KLKatallklų Moterų D-ja 
Montreallo skyrius, Montre
allo Lietuvių Žvejotojų-Me - 
d ž loto jų Klubas Nida, Pasau-

už nuolatos parodomą šau
liams prielankumą, Rinkti
nės vardų buvo įteikti Padė
kos Lapai.

Tiek ofIclalląją,tiek me - 
nlnę programą sumaniai Ir 
grakščiai pranešinėjo Ina 
Lukoševlčlūtė Ir Asta K1I- 
člūtė.

Tolimesnę Vakaro eigą 
sklandžiai pravedė A.Mylė . 
Jis kartu su Br. Kirstuku 
pravedė Ir didžiosios loteri
jos laimėjimų trauk!mą.Dall. 
B. Bala šalčio paveikslą lai - 
mėjo L. Jurjonlenė Iš Mont
reallo, Pr. Baltuonlo skulp
tūrą- J. Klrvelaltis Iš Det
roito, Ir. Lukoševičienės go
beleną-J. Petrulis Iš Mont - 
reallo, Kr. Makauskienės 
paveikslą- V.StoČkus Iš To
ronto, G. Montvilienės kili- 
mą- L. Selents Iš Detroito , 
D.StaškevIčlenės tautinę lė
lę- Tėv. J. Kubilius, SJ., 
J.Šlaučlullo medžio . pa
veikslą-J. Stankus Iš Sudbu- 
rlo A. Vassalinsko paveikslą- 
A. Musteikis 'iš Detroito, Lo-
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Anapus Mason Dixie linijos ay manto sHitfe
<J DVI SAVAITĖS TEISMO SALĖJE

PETRAS INDREIKA

jaus žvakėms gaminti, jie 
surado dirbtines trąšas spra
gėjus trūkti medvilnės, che - 
mljos pagalba surasto dirb - 
tlnės medžiagos Ir 1.1. Da
bar parodyk amerikiečiui 
dar neišnaudotus gamtos 
turtų Išteklius, jis tuojau 
pribus su savo technologija 
Ir sugebėjimais, kaip juos 
geriau Išnaudoti žmogaus 
gerbūvio pakėlimui.

Paliekant nuošaliai viso-, 
klas technologjas Ir jos tel - 
k lamas praloblmul galimy
bes, žmonės keliauja Ir ke
liauja, Ir jų nepaklausi, ko - 
k lala sumetimais. Vienus 
vilioja Istorinės vietovės .ki
tus gamtos įvairumai ar net 
pačio žmogaus sugalvoti 
erdvių užkariavimo projek - 
tai, nematyti miestai ar šil
tesnis klimatas.

Mason- Dixie liniją daug 
lengviau pervažiuoti, negu 
lietuviui iš laisvojo pasaulio 
patekti į prabočių sostinę 
Vilnių... Per ją keliauja a - 
merlklečlal.net nežinodami, 
kad peržengia Mason-Dixie 
Uniją.

Patenkame Ir. mes į Hus - 
ton, Texas, į erdvės tyrinėji
mo centrą. Tai NASA /Na
tional Aeronautics and Space 
Administration/, Iš kurio 
žmogaus supratimas apie 
mėnulį Iš pasakų Ir padavi
mų pasaulio buvo perkeltas 
į realų supratimą tik 19b9 
m. liepos 20 d. 1O vai. 56 
mtn., kada Nell Armstrong 
įmynė savo pėdą jo paviršiu
je, sutelkęs garbę ne tik A - 
mertkal, bet Ir visai žmoni
jai. Šiandien NASA yra Iš
augusi į Ištisą mlestą:su 
moderniškomis laborator l - 
jomis, astronautų apmokymo 
priemonėmis. Tai tikras 
smegenų centras, Iš kurto 
duodami įvairūs nurodymai 
astronautams bekeliaujant 
erdvėje,tuo tarpu Cape Ken
nedy, Floridoje yra tik rake
tų paleidimo į erdvę vieta . 
Vis prisimename,kaip NASA 
mus susodindavo prie TV 
aparatų, rodant paveikslus 
apie astronautų nusileidimą 
mėnulyje. Ir kt. Šiandien ji 
atlieka kitus uždavlnlus- 
studljuoja atmosferą, saulės 
energijos panaudojimą ir 
artimuosius mūsų žemelės 
kaimynus—planetas, jų su
dėtį Ir evoliuciją. Surinkti 
moksliniai daviniai apie mė
nulį jau nebepatenklna moks
lininkų: paleistos raketos J 
Marsą, ant kurių dailų išgra
viruotas vardas Lithuania 
/ mat, Los Angeles dirbąs 
vienas lietuvis prie erdvė
laivių dalių, gavo sutikimą 
Iš ' kompanijos, kad būtų Iš
graviruotas šis įrašas .Jį at
liko Manfredas Prlšmantas/. 
Tat sužinojus Maskva tikrai 
apgailestautų,kad pavergtos 
Lietuvos vardas jau žinomas 
marslečlams, nežiūrint Ge - 
ležlnės Užtvaros (Erdvių ty
rinėjimo surinkti daviniai 
žmogų išvedė Iš pasakų pa
saulio Ir sutelkė supratimą, 
kad katkurle dangaus kūnai 
Išspinduliuoja daugiau ra
diacijos, negu atominiai re
aktoriai, beskaldant uranijų 
Ir, atspėjus šios energijos 
šaltinius, būtų Išspręsta,e - 
netgi jos trūkumo problema.

Bekeliaujant per pietvaka
rines valstijas niekur neuž- 
tlkome to lietuviško šiupiniu 
net pagarsėjusioje Louisla- 
noje- tariamojoje jos Švei
carijoje, New Orleans. M tes
tas Išaugęs Mississippi upės 
žiotyse Ir yra vartai į šiau
rinės Amerikos kontinentą , 
savo užimamu plotu lygstąs 
Chtcagal, bet sutalpinąs 516

Šiandieninis pasaulis yra 
padalintas Geležinės Linijos 
J dvi dalis—komuhistinį ir 
laisvąjį, tačiau Šiaurės A 
merikos kontinentas irgi pa
gilintas į taip vadinamos 
Mason—Dixie linijos, kuri 
šiaurines valstijas skiria 
nuo pietinių.,Skiriamoji lini
ja eina tarp Marylando ir 
Pennsylvanijos ir žemiau e- 
sančios valstijos net vadina
mos Dixieland.

Visokios skiriamosios li
nijos atsiranda neramumų ir 
karų metu,lygtai jos atsira
do Europoje po ii-jo Pašau - 
llnlo Karo, o Amerikoje po 
civilinio karo, kurio svar
biausia priežastis- vergijos 
panatklntmas.su kuria nesu
tiko pietinės valstijos. Dixie 
Land vardas išpopuliarėjo 
negrų dainose, kuris buvo 
taikomas Johann Dixie far- 
mal Manhatteno saloje. Jis 
buvęs geraširdis ponas Ir jo 
ūkis bevelk buvęs žemės ro
jumi,kurio Ilgėjosi kitur Iš
siųsti vergai.Per šios salos 
uostą yra perėję daug juodu
kų vergų.Šiandien sala aps - 
tatytadangoraižiais,tarp ku
rių randasi Ir Jungtinių T au
tų Rūmai/juose neužs įmena

mas pavergtos L lėtu vos var
das/. Vergų apdainuotą Ma
son— Dixie liniją šiandien 
lengva pervažiuoti, nes ji jau 
užmiršta—tai ne—Geležinė 
Užtvara, kuria yra aprąlzgę 
komuhlstal pavergtas tautas.

Per ją laisvai keliauja a-r 
merlktečtal paskui besike
liančias į pietvakarius pra
monės įmones-, be Ieškančias 
plėtimu 1st didesnių žemės 
plotų Ir pigesnės darbo jė
gos, Važiuodamas stebiesi, 
kad pietvakarių valstijos dar 
šiandien tebėra retai apgy
vendintos, pro akis pijąs len
ką Ištisi prerijų laukai,ku
rtuose vargiai pamatysi su
menkusį namelį ar dirbamos 
žemės rėžį, lyg anais pir
maisiais kolonistų laikais , 
kada šis žemės paviršius vos 
galėjo Išmaitinti nepilną In
dėnų milijoną. Bet jie gynė 
savo žemę ir buvo pasiryžę 

■susodinti kolonistus atgal į 
laivus Ir pasiųsti , Iš kur jlė 
buvo atplaukę. Tat neįvyko . 
Naujieji kolonistai kartu at
sivežė mokslą, kaip geriau 
Išnaudoti šios gamtos turtus, 
kurie vėliau tapo pagrindu 
ūkiškam klestėjimui. Kada 
jie pritrūko banginių alle- 

te Canada bllletą-J.Drąsutls 
Iš Toronto Ir Loto Cana-i 
da antrą bilietą -E.Klezle- 
Iš Montreallo.

Po skanios šelmlnlnklųpa- 
ruoštos vakarienės, vadovau
jant E. Krasowsklenel, vyko 
mažosios loterijos platini
mas Ir traukimas. Ją tvarkė 
R. A. Žiūkai, Ir talkininkavo 
J. Jukonlenė, -kuri loterijai 
paąukojo vlršlOO d oi. vertės 
lietuvišką tautinę lėlę. Ją 
laimėjo svečias G.Rugienis 
Iš Delhi.

(| Šokiams grojo J. RimeIklo 
Trimitas! Turtingą bufetą 
aptarnavo J. Babrauskas, A. 
Čepulis Ir A. Žiūkas, jr.

Visų dalyvių dėmesį at
kreipė Rinktinės vėliavos 
krikšto motinos St.Petkevi
čienės iškeptas didelis ra
guolis, atvežtas Iš Hamilto
no. Jo kiekvienam dalyviui 
teko paragauti.

Visi grožėjosi V. Ketur- 
klenės meistriškai padaryta 
Rinktinės vėliava, kuri ryš - 
klal Išsiskyrė Iš esančių 
Kuopų vėliavų.

Visą įvykio raidą ftlmoje 
įamžino Br. Kirstukas Ir fo- 
tografas A.Kalvaitis.

Sekmadienį AV šventovėje 
įvyko Iškilmingos pamaldos , 
kuriose pirmą kartą, tarpe 
kitų devynių kuopų vėliavų 
buvo nešama Ir Rinktinės 
Vėliava.

Prie už Lietuvos laisvę 
žuvusiųjų Paminklinės Len - 
tos buvo padėtas gėlių vai
nikas, einama garbės sargy
ba. Uniformuoti šauliai ii* 
Šaulės užpildė didžiąją šven
tovės dalį.

Š. Tėv. J. Kubilius, SJ. .pa
sakė minėjimui ir šauliams 
skirtą pamokslą, iškeldamas 
didžiai vertingą šaulių ide
ologiją^ skirtą Dievui, Tėvy
nei, o tuo pačiu ir artimui.

Atviru ir tiesos žodžiu 
priminė tiems, kuriems ne
berūpi tėvynės meilė, jos 
kančios, brolių ir sesių liki
mas, kad jie kartais yra 
priešingi šauliams, jų pat - 
rlotiškurnu! jr iš tėvynės at
sineštų tradicijų puoselė
jimui, atvirai kovai prieš tė
vynės pavergėjus.

Po pamaldų ir bendrų vi - 
sų šaulių ir dalyvių padarytų 
nuotraukų prie šventovės į- 
ėjimo, salėje vyko svečių iš
leistuvės-pietūs .kuriuos su— 
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maniai pravedė V.Sušinskas.
CV vicep. A. Šukys sa

vo sveikinimo žodyje iškėlė 
Rinktinės atliktus darbus , 
gražų lO-čio surengimą.Lin
kėjo ir toliau nepalūžtamai 
dirbti šauliškame darbe.

Ig. Petrauskas sveikino L.
K. Mindaugo Š. Kp. vardu, A. 
Maskeliūnienė Iš Woijches - 
ter io padeklamavo porą sa
vo kūrybos jumoristinių ei
lėraščių.

Buvo pristatyti ir pagerb
ti "gi mta dienini nkai" Stp . 
Jakubickas, A. Patamsis, A. 
Sutkaitienė, G. Urbanavičiūtė 
ir jos motina Aldona. Jiems 
palinkėta daug laimės ir su
giedota Ilgiausių Metų. Taip 
pat buvo iššaukti iš toliau 
atvykę svečiai ir pristatyti 
publikai.

Ne taip jau lengva buvo at
siskirti, kada iš toliau atvy - 
ke skirstėsi į ilgas kelio
nes. Kiekvienas buvo paly
dėtas " iki pasimatymo se
kančioje šaulių šventėje".

Pažvelgus bendrai į visą 
minėjimą, lieka įspūdis, kad 
jisai praėjo sėkmingai ir 
tvarkingai.

Prie iš toliau atvykusių 
svečių pačių montrealiečių 
galėjo būti žymiai daugiau . 
Negalima galvoti, kad tai at
sitiko iš blogos valios, bet 
gal ypatingai gražus oras 
daugelį išviliojo į gamtą, va
sarviečių uždarinėjimą ir t. 
t.

Rinktinės Valdybos vardu 
tenka tarti nuoširdi padėka
L. K. Mindaugo ir Neringos 
Kuopų . vadovybėms bei vi
siems nariams, kurie nuo
širdžiai ir su šauliška darna 
prisidėjo prie neeilinio įvy
kio šaulių gyvenime.

Visiems priklauso padėkos 
žodis,kurie sveikino raštu ir 
žodžiu.visiems talkininikams 
bei talkininkėms,o ypatingai 
broliams ir sesėms šau - 
iiams,atvykusiems iš toliau.

Didi padėka Aušros Vartų 
Choro Vyrų Oktetui, dirigen
tei M. Rock, dailininkams , 
menininkams .paaukojusiems 
savo kūrinius didžiajai lote
rijai ir visiems mažosios 
loterijos aukotojams; svei - 
kinimų-skelbimų davėjams 
ir visiems dalyviams, atsi
lankiusiems Vilniaus Šaulių 
Rinktinės lO-čio minėjime.

J. Š. 

bažnyčių, 3700 restoranų Ir 
turįs 41 amžino poilsio vietą 
-kapines. Jis yra d£azo mu
zikos gimtinė,kurios rėkian
tieji garsai, atsimušę į In
ternational T radę dangoraižį 
įkyriai krenta į drumzlinas 
Mississippi vandens bangas^ 
kiti nušlluožla pagal ver
kiančių gluosnių viršūnes Ir 
dingsta Metalre kapinių 
mauzoliejuose. Mississippi 

.upė,prasidėjusi Itasca eže
re, Mm. Ir vandenis nešusi 
3760 km. Ūgio kelią dingsta 
Meksikos įlankoje.Savo di
dumu ji yra 7-oji pasaulyje. 
Neveltui Algonklnų giminės 
Indėnai ją praminė "vandenų 
tėvu". Prancūzas Robert 
Cavalier de La Salle 1682m. 
atvykęs Iš jos aukštupio, vi
są jos baseiną maždaug 2. 
500.000 km?* plotą pas - 
kelbėPrancūzljos karaliaus 
Liudviko XIVnuosavybe, pa
vadindamas "Louisiana" T Ik 
1803 m. JAV Louislaną nu
pirko Iš Prancūzijos už 15 
mil, dolerių, šią teritoriją 
padalino į atskiras valstijas: 
Arkansas,Missouri, Iowa.

Louislaną pardavė Napole
onas, nes pristigo pinigų 
vėsti karui su Anglija. Be 
to, prancūzams buvo labai 
įgrisęs nuolatinis karas su 
Indėnais—nacėzals Ir člka- 
S o jais. Žinome, kad Napo
leonas didžiausios garbės 
pasiekė per nuolatinius ka
rus Ir nesuvaldomą norą 
pertvarkyti tuometinę Eu
ropą, sužadindamas žmonių 
troškimą laisvės Ir 1.1. Ne - 
tiesioginiai Ir lietuviai 
prisidėjo prie grei
tesnio Louislanos 
pardavimo. Mat,, žlugus 
Lietuvos-Lenkijos valstybei 
Ir ją 1795 m. pasidalinus, 
L lėtu vos patr lota l, ats įdūrę 
tremtyje, Ieškojo paramos 
prarastai nepriklau
somybei atstatyti. 
Kunigaikštis Ogins - 
kis, kaip emigrantų atsto - 
vas Turkijoje, kreipės lį 
Napoleoną, prašyda - 
mas pagalbos . Napole
onas, paskaitęs jo laišką , 
būk tai pasakęs:- kaimynų 
sutriuškinta valstybė gali 
tik su ginklu rankoje atgau 
ti laisvę. Jo žodžiai paska - 
tino organizuoti lenkų-lie
tuvių legljonus. Laimėtas 
karas su Prūsija /18O7/dar 
labiau pažadino viltis atgau
ti nepriklausomybę,o jauni
mą šlietis prie Napoleono 
Ir jį remti, o ypač prasidė
jus karui /1812/ su Rusija. 
Napoleonui įžengus į Vilnių 
jis buvo sutiktas,kaip Išva
duotojas, nežiūrint, kad jis 
Ir .nepaslsakė Lietuvos a- 
teltles reikalu. Buvosuda - 
ryta šiokia tokia Lietuvos 
vyriausybė, Ir Napoleonui 
pralaimėjus karą Ir jam 
traukiantis, tariamoji Lie
tuvos vyriausybė jį Ištiki - 
mal lydėjo Iki Drezdeno, tuo 
tarpu Lenkijos konfederaci
jos ponų taryba pasiliko 
Waršuvoje. Lietuvos vy
riausybės nariai paskutinį 
pasitarimą turėjo 1813 m. 
Drezdene Ir grįžę, pradėjo 
dar žadinti tautoje laisvės 
troškimą, kuris savanorių 
auka 1918 m.buvo realizuo
tas.

Tai tolima praeitis, ku
rioje Ir lietuviai ska - 
tino Napoleoną Ieškoti 
piniginių Išteklių karo vedi
mui su Rusija Ir net par
duoti Louislaną.

Louisianoje dar tebėra ne- 
IšdUę pirmųjų kolonistų 
prancūziški vardai, nors jau 
suamerlkonlntl, pav., sostinė 
Baton- Rouge, kurią nustel - 
bla savo gajumu New Orle -

Jungtiniu Tautu pastatas New Yorke, 

ans. Tai miestas,kuris ne
miega naktį, čia visada pUna 
jūrininkų, neužsidaro pasi
linksminimo vietos Ir kitos 
patrauklios įdomybės .Mums 
besilankant, į uostą įplaukė 
Sovietų Sąjungos latves kvie
čių pas įkrauti.1 Bahdėmė už1* 
megzti ryšius, bet neprisi
leido.

Ansktybą rytą pažvelgus 
pro langą, matai Išplaukian
čius su gėrybėmis, Ir kaip 
varva gluosnių šakomis rasa, 
lyg apverkiant, kad čia ce
mentinėse dėžėse palaidoti , 
nes jų į žemę įkasti negali
ma- tuoj vanduo. Parkuose 
tūno pražilę Ispaniški ąžuo
lai, Išsikerojusios palmės, 
lyg belaukdamos Mardl-Gras. 
Per saulės nušviestus dan
goraižių stogus ritasi ma
lūnsparniai, gabendami nau
jus turistus Iš Portchartrain 
ežere įrengto aerouosto, ku
riuos New Orleans mielai 
priglaudžia. New Orleans 
buvo pasiryžęs priglausti Ir 
į šv, Elenos salą Ištremtą 
Napoleoną. Mat, New Orle
ans miesto meras Girod pa
siūlė jam prieglaudą, jei tik 
kas jį atvežtų Iš šv.Elenos 
salos...Bet, deja, jo norai 
neišsipildė.

Apie miesto gars lą praeitį 
Ir beslkelčlančiias ant mies
to rotušės stiebo vėliavas 
byloja Louisianos perleidimo 
aktas Ir perleidimo ceremo
nijos, kurios įamžintos ka
tedroje, tebeturinčioje ka
rališką šv. Liudviko vardą.

Jos presbiterijoje tebes-_ 
tovl ta pati Amerikos 
žvaigždėtoji vėliava, kurią 
pas tat ė p Ir masts jos guber
natorius. . Išėjus Iš katedros, 
atsiduri Piratų gatvėn, kur 
pardavinėjamos prancūziš
kos "belgnets"bulkutės..‘Pro 
šalį slenka judrios mašinos, 
o paimlų pavėsyje tūno pra
eičiai priminti, įvairūs pa - 
mlnklal. Toliau įvairių 
krypčių greitkelių sankryžos, 
cementinių kolonų miškas ar 
Išlikusios turtuolių vilos .ku
rias aptarnaudavo vergai. Jų 
dvasios pasireiškiančios vai
duoklių pavidale net Ir da
bar. ..

Ir vėl, po, maždaug 15 metų kušlųjų teismo procedūrai , 
pertraukos, teko būti pašauk
tam, taip vadinamos įJury 
teisėjų komisijos narių tar
pam Jei pirmąjį kartą rei
kėjo visą mėnesį dalyvauti 
didmiesčio kriminalinio 
teismo sprendimuose,tai šį 
kartą užtruko pilnas dvi sa
vaites apskrities teisme se
kant ar sprendžiant krimi - 
nalines ar civilinio pro - 
ceso bylas.

Nemaža dalis mūsiškių 
gana skeptiškai žvelgia ir 
priešiškai nusistatę prisie-

galvodami, kaip eiliniai pi
liečiai gali tapti teisėjais, ar 
ką ten kiekvienas gali nu
simanyti juridiniais klausi - 
mals. Tačiau praktiškai, jau 
du kart turėjus progą susi
pažinti su ta pilnai veikian - 
čia ir plačiai priimta siste
ma, įstengi įžvelgti ir eilę 
privalumų, gerokai nutolusių 
nuo bendrųjų peši raistinių 
nuotaikų.

Teismo salėje pirminin
kaujantis teisėjas ir toliau 
liekasi pirminis ir pagrindi
nis veikiančių įstatymų in
terpretatorius. Pagrindinis 
vaidmuo tenka prokuratūrai 
ir gynybai, gi jury nariai po 
priesaika yra įpareigoti be 
jokio ankstesnio nusistatymo^ 
simpatijų ar antipatijų,uoliai 
sekti teismo eigą ir išvadas 
daryti tik iš medžiagos,gau
tos ir pristatytos čia pat, vi
so proceso metu. Valstybi
nio kaltintojo pareiga yra į- 
rodįyti kaltę. Kol kaltinimas 
nėra įrodytas teismo salėje 
niekas negali būti laikomas 
ar apšauktas kaltu. Liudi
ninkų parodymai (po priesai
ka), ekspertų nuomonės, kal
tinamoji ir inkriminuojanti 
medžiaga, pagaliau ir pačio 
teisėjo įsikišimas(primini1 
mas tokio ar kitokio fakto , 
kas vienu atveju gali būti 
laikoma įrodomuoju kaltėj 
faktoriumi, o kitą kartą ne! 
pagal susidėjusias aplinky- 
bes) , gerokai padeda nuo
monės susidarymui. Ne - 
kreipk dėmesio, ką apie įvy
kį ar nusikaltimą rašė spau
da, girdėjai per radio ar TV, 
bet spręsk iš to, kas buvo 
pristatyta čia pat, teisme.To 
iš tavęs reikalauja ir teisė
jas, ir prokuratūros atstovas 
ir gynybos advokatai. Tiesa, 
būna sunkumų atskirti tikrus ■ 
faktus nuo abejotinų. Liudi
ninkai, nors ir prisiekę, gali 
liudyti nepilną teisybę, kar
tais turi pagrindo abejoti 
kaltinamojo alibi,tačiau kar
tu su kitais Jury nariais (12 
ar 14 kriminalinėje byloje , 
6-civilinėje) atskiro posėd
žio metu gali pasitarti, pa
sikeisti nuomonėmis, pri - 
minti, pastebėti vieną kitą 
detalę ir tuo pačiu padėti 
vienas kitam galutino spren
dimo siekiant.

Visas tas darbas yra dali
nai įdomus, bet ir dalinai ne
ina 1 onus. Susiduri čia su
sunkiomis žmogiškomis 
problemomis,jauti didžią at
sakomybę. Girdi atsitikimus, 
nusikaltimus ir jų pačias', 
smulkiausias detales, kurių 
čia viešai nedrįstum ir pa
kartoti. Įdomu dalinai ir tai, 
kad iš visos eilės girdėtų 
bylų, bent pusę sudarė įvai - 
rūs seksualiniai nusikalti - 
mal- merginos pagrobimas , 
išprievartavimas, vieno as
mens ar grupinius. Žvelgi 
į tuos kaltinamųjų suole sė - 
dinčius, dažniausia jaunus 
asmenis, stebi žiūrovų eilė - 
se esančius jų artimuosius , 
žmonas, ir negali suprasti , 
kas atsitiko su mūsų aplinka, 
morale ir bendra žmogiš - 
kaja savigarba ar savitvarda 
Ne, ne apie juodosios rasės 
individus čia kalbame. Ti - 
kėkite, gyvenamosios aps
krities gyventojų absoliuti - 
nę daugumą sudaro baltieji, 
lygiai toks pat santykis ir 
teismo salėje. Iš dviejų sa
vaičių praleistų teisme pa
aiškėjo, kad ir baltieji pa - 
pildo lygiai tokius pačius nu
sikaltimus, kaip juodieji, nė 
kiek nenusileidžiant pasta - 
riesiems brutalume, žiau - 
rūme ar, kartais, gyvulišku
me. Tai, žinoma, liūdnoka 
atestacija.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

LIETUVIŲ SEIMOS TRADICIJOS
LITHUANIAN FAMILY TRADITIONS

;i Pasirodė nepaprasta knyga- albumas: LIETUVIŲ_ŠEF 
_jMOS TRADICIJOS, Šeimos Kūrimo Vyksmai. Stasys Yla 
-Portfolio- Iliustracijos: Zita Sodeikienė,Irena Mitkutė.

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Chicago* 
Ill. ,1978.

Be mecenatų ir leidyklos rėmėjų, ši knyga gavo paramą 
ir iš Illinois Arts Council, a State agenct ir. Lietuvių Fondo, 

p Kalbą lygino Anicetas Tamošaitis, S. J. .vertimais į ang
lių kalbą pasirūpino Saulius Girnius, Kęstutis Girnius, Ni - 
-jolė Gražulienė. Technikinis redaktorius- Petras Aleksa, 
-rinkėjas- Aleksandras Pakalniškis, jn. Meninė priežiūra-
- getras Aleksa ir Vincas Lukas. j \

.q lyade duodami, aptarimai, K AS YRA TRADICIJOS? To - 
liau medžiaga paskirstyta į: '
iPASLRUOŠIMAS VEDYBOMS- Pažintuvės, Piršlybos, Pra - 
žvalgos, Sužadėtuvės, Vakarynos I. Vakarynos II 
VESTUVIŲ APEIGOS- Jaunikio Laukimas, Jaunikio Sutik
tuvės, Išleistuvės Bažnyčion, Svočios Pietūs, Jaunosios 
Vakarienė

XX
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ANTANAS TOLIS

(tęsinys

Staiga Išgirdau sunkius žingsnius.Kažkas eina grio
vio pakraščiu. Praeinant pro šalį, nuo žingsnių įgriuvo

- griovio kraštas Ir apipylė mano galvą žemėmis. Čeklstat
- Kūnas Iš baimės sustingo. Jie, nešdami sunkųjį kulkos 

valdį , atlikusį "Išlaisvinimo" darbą, ėjo pagrioviu Ir 
spardė besipainiojančius po kojomis lavonus.

Netoliese išgirdau nagano šūvius. Tai čekistai,brai
dydami po pavonals užverstą kelią, stropiai tikrino, ar vi
si kaliniai tikrai nebegyvi, o dar judančius pribaigdavo . 
Vėl visą kūną užliejo baimės banga. Stengiuosi visai ne - 

-judėti ir toliau vaidinti lavoną. Keli čekistai artinasi prie 
maięs. Girdžiu, kaip spardo lavonus kojomis arba daužo 

-< galvas buožėmis. Dar rodančius gyvybės ženklus nagano 
šūviu pribaigia.

Kažkur netoliese pasigirdo gailus maldavimas:
' -Pasigailėkit, prlbalklt’. Žarnos lenda pro šonus...

Ilgai prašyti nereikėjo, nes mano ausį pasiekė všvll- 
'plaitls, lyg suplyšusių dumplių atodūsis, Ir maldaujantis 
nutilo. Perplovė gerklę’.

( - Žinai Fedla, būtų gerai,kad daugiau būtų tokių, kaip
tšttas šuo, kuris prašėsl pribaigiamas, tuomet mums po 
Ttą smarvę Ir knistis nereikėtų, - pasakė vienas Iš mano 
■ link einančių čekistų.

Pamažu čekistams atsitolinus, ats įleido mano nežmo- 
I n Iškas įtempimas. Naganų šūviai Ir b laurus čekistų ru- 
* aiški keiksmai vis tolsta Ir tolsta. Po truputį ėmė grįžti 

mano galvojimas,kuriam vietą užleido mane Iki šiol val
dęs gyvuliškas savisaugos Instinktas. Staiga į galvą top
telėjo balsi mintis: čekistai valys nuo lavonų kelią, o tada 
man tikra mirtIs’.Prlsįminiau, kad kelyje, eidamas nuo 
sunkvežimių Iki žudymo vietos, mačiau tankų Ir automašl- 

i nų pėdsakus, todėl šis kelias naudojamas Ir turi būti nu - 
valytas. Vėl naujas pavojus’. Reikia mėginti gelbėtis, nes 

^miškas čia pat, o vakaro tamsa jau baigia nugalėti sam- 
brėšką. Ilgai negalvodamas,kilstelėjau ant manęs gulln- 
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PORTFOLIO
MARČIOS PRIIMTUVĖS- Jaunamartės Išleistuvės, Mar - 
čios Sutiktuvės, Martuotuvės, Sugrįžtuvės
KŪDIKIS NAUJOJ ŠEIMOJ - Laukimas, Gimtuvės, Apgėlai 
Krikštynos I, Krikštynos II, Atkrikštynės, Auklėjimas , 
Ban dymai, Bran dynos

Santrumpos, Literatūra, Išnašos.

Į PORTFOLIO skyrių įeina apie 22 puikūs, per visą pusla
pį piešiniai .vaizduojantieji papročių scenas, nuotaikingi f ir 
stilingi. Be to visoje knygoje.yrą;ei4$ą,ipą^esnXiį iliustra- 
cijų.taip pat meistriškai IšpiįĄytų.fj , , , ...... } 8Ų 

Surinktos kai kurios charakteringos dainos kiekvie 
nai apeigai.

Anglų kalba vertimai yra kondensuoti, elegantiškai pa
ruošti. Si knyga nepaprasta, liuksusinė dovana ne tik sa 
viems, bet ir kitataučiams draugams, bendradarbiams, o 
ypač būtų naudinga , kad ši knyga atsirastų didžiųjų univer-
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člus lavonus Ir, kažkokios nesuprantamos jėgos padeda - 
mas, žaibu pasileidau į mišką. Staiga prapliupo naganų Ir 
šautuvų šūviai Ir kulkos švilpė man pro galvą Ir šonus, Ir 
savotiškai papsėjo, užkllūdamos už medžiu ir krūmų lapų, 
ir dingdavo miške arba įstrigdavo čia pat į medžių ka- 
mleius. Pastebėjo’. Nekreipdamas į tai jokio dėmesio Ir 
vis dar kulkų nepaliestas, klek įkavlndams vis bėgau 
miško gllumon.

Pabėgėjęs geroką galą staiga, lt žaibo Ištiktas,susto
jau vietoje, pamatęs prieš save mano kameros draugą , 
tautietį, Marijampolės gelžkello stoties tarnautoją Jan - 
kauską. Maiie, visą kruviną, Jankauskas vos bepažlno , 
bet, įsitikinęs,kad tai tikrai aš, nudžiugo. Mudu abu vėl 
leidomės šuoliais miško gllumon. Mūsų užnugary dar gir
dėjosi naganų Ir šautuvų šūviai Ir čekistų rėkavimai . 
Mums greta bėgant, Jankauskas staiga surtko:"O Jėzau’.’’ 
Ir atžagaria ranka nusitvėrė už manos los, bet tuojau pat , 
netekdamas jėgų, mano prilaikomas, Išsitiesė miško sa
manose. Raudoni kraujo burbulai Išsiveržė Iš jo lūpų, o 
veidas apsiniaukė mirties pilkuma. Paklydusl kulka pa - 
taikė jam tiesiog tarp menčių. Prieš užgęstant jo gyvy
bei, jis silpnu švilpiančiu balsu Ištarė:

-Sudiev, mielas broli’. Jei tau Aukščiausias leis dar 
kartą Išvysti mūsų tėvynę, nuvyk į Marijampolę Ir paša - 
kyk mano namiškiams,kad mane nužudė bolševikai...

Skausmo Ir apmaudo ašaros Išsiveržė Iš mano aklų 
Ir sunkiai nukrito ant pageltusio jo veido. Tą pačią aki - 
mirką trūkčiojantis atodūsis Išsprūdo Iš jo krūtinės, Ir jo 
galva nusviro ant mano rankų.

Atsargiai paguldžiau jo galvą į minkštas miško sa-. 
manas, Ištraukiau savo ranką Iš stingstančio jo delno,per
žegnojau tyliai ir atsitolinau, o vėliau pasileidau pilnais 
šuoliais į miško gilumą.

Paėjus geroką galą, mano ausį pasiekė keleto žmonių 
žlngs ilų garsas Ir po jų kojomis lūžtančių šakelių traš - 
kėjlmas. Žaibo greitumu mečlausl į netoliese < esančius 
tankius krūmus, Iš visų pusių gausiai apaugusius papar - 
člals, prisiplojau prie žemės Ir,sulėtinęs alsavimą, lau
kiau Netrukus miško tamsoje pasirodė kelių žmonių silu
etai. Eina, rodos, penki žmonės, o aš tik vienas,todėl ap
miriau vietoje, kad nesukelčlau įtarimo. Jiems arčiau pri
ėjus, stipriai sukandau lūpas,kad nesurtkčtau Iš džiaugs
mo- tai buvo saviškiai, tautiečiai’. Jie buvo Iš .tikro penki, 
taip pat kažkokiu stebuklu Išsigelbėję Iš žudynių: mlnlste- 
rte Giedraitis, kapitonas O. Žd., leitenantas A. Žb.,ūki -

sitetų bibliotekose, nepamirštant ir didžiosios bibliotekos 
Kento Universitete. Tuo atliktume tikrai kultūringą Ir 
lietuviams naudingą darbą. Bendruomenių Kultūros Sky - 
rial turėtų tokiu projektu susidomėti ir kiekvienas paskir
ti bent po porą knygų savo miesto bibliotekoms ar univer
sitetams. b.

Kelios dainos iš LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS:

TAI DIDI DYVAI, DIDI STEBUKLAI,
KAD TRYS MANE NORĖJO:

VIENAS ATBĖGO SMILČIŲ KALfJUŽIU, -
JAM KELUŽĮ PARODŽIAU;

ANTRAS ATBĖGO BĖRU ŽIRGU ŽIU , - 
TO PATI NENORĖJAU;

TREČIAS ATBĖGO JUODU LAIVU ŽIU, - ,
Į TĄ PATI ĮSĖDAU. f

BEPIGU BŪTŲ KAD MANO BŪTŲ
KAD MAN RANKĄ PRIDUOTŲ:

PASISODINČIAU, APSIKABINČIAU, 
MEILIAIS ŽODŽIAIS KALBĖČIAU.

UŽ JŪRŲ MARIŲ, UŽ VANDENĖLIŲ 
BE VĖJO IEVELĖ ŠAKELES LENKĖ, 
BE VĖJO VĖJELIO ŠAKELES LENKĖ, 
BERNYTIS MERGYTĘ JAU PERKALBĖJO .

BERNYTIS MERGYTĘ JAU PERKALBĖJO, 
AUKSO ŽIEDELĮ JAU DOVANOJO, 
TU AUKSO ŽIEDELĮ KASDIEN DĖVĖSI, 
BERNELIO VARDELĮ BEMINAVOSI.

Vaikams:

KUC, KUC, KUC, IŠVAŽIUOJU TURGELIN, 
'j KUC, KUC,KUC, RIESTAINIŲ PIRKTI, ‘ i

KUC, KUC, KUC, KRINGELIŲ RINKTIS " ‘° 1 !

VAŽIAVAU PER TILTĄ, SU KUBILU MILTŲ, 
TILTAS SUKRUTĖJO, MILTAI IŠBYRĖJO, 
LĖKIT MERGOS SEMTI, O BERNAI LAIŽYTI. ..

ŠUST, ŠUST, VEŽIMĖLĮ ŠUSTl . . .
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nthkas G. Ir technikas S. Dieve,Dieve,kokiu neapsako - 
mu džiaugsmu suplakė mano širdis, juos pamačius*. Ne - 
drįsau netikėtai pasirodyti, kad labai neišgąsdinčiau, nes 
po tokių pergyvenimų,kokius prieš porą valandų patyrėme, 
mūsų visų nervai galėjo Iš išgąsčio trūkti.

- Vyrai, tautiečiai, broliai’. - pusbalsiu šaukiau juos, 
einančius pro šalį, jiems nes įrodydamas.

Išgirdę mano balsą lyg Iš po žemės, jie kaip stabai 
sustojo vietoje, nukreipdami galvas mano pusėn ir su nus
tebimu žvalgydamiesi tarp savęs.

-Kur esi? Ir kas tau yra? Ar sužeistas? -*paklausė 
leitenantas A.Žb.

Negalėdamas Ilgiau Iškęsti, stalgiu šuoliu Iššokau iš 
krūmų Ir atsidūriau prieš juos.

- O Viešpatie Aukščiausias’. - suriko jie vienbalsiai , 
pamatę mane gyvą, Ir su džiaugsmo ašaromis akyse puo - 
lėmė vienas kitiems į glėbius, Ir aš netikėjau ne tik savo 
akimis, bet Ir rankoms, kad jomis laikau apkabinęs dar 
gyvus tautiečių kūnus.

- Kas su tavim? Tu sužeistas?’. - persigandusiu bal
su klausė mane kapitonas O. Zd., čiupinėdamas šlapius , 
kruvinus mano marškinius Ir krūtinę.

-Ne’.- užginčijau Ir trumpai papasakojau savo Išsigel
bėjimą Ir sužinojau jų laimę. Pas įrodo, kad varant kali
nius į žudynių vietą, jie stengėsi likti paskutiniais Ir, tU 
prasidėjus šaudymui, metėsi į pakelės griovį Ir šliaužė juc 
atgal. Neapsakomai jų laimei, su tuo grioviu jungėsi kitas 
grlovls.eln ntls per pievos kampą miško link. Vienas po 
kito jie metėsi Į tą lauko griovį Ir prišliaužė prie pat miš
ko, o čia aukšta žole įšliaužė į pirmuosius krūmus.

Skubiai ėjome tolyn, nė negalvodami, kodcl pietų kryp
timi einame. Mano peties ranka pas įrėmęs, vos vilko sa - 
vo žaizdotas kojas mlnlsterls Giedraitis,sunkiai įkvėpda
mas Ir Iškvėpdamas orą. Jautėsi jau visai bejėgis.

Miško tankynė truputį praretėjo. Tai šen, tai ten gu - 
Įėjo jau visai supuvę išvirtę medžiai. Tik ūmai Iš vieno 
storo medžio iššoko su atkištu šautuvu čekistas. Sustln - 
gome Išgąsčio apimti. Staiga pasigirdo Iš kelių metrų ats
tumo mus apkurtinęs Ir apakinęs šūvis.

Kiekvienas rodos jautėme savo krūtinėse įstrigusią _ 
kulką, bet tai buvo tik žaibiškai trumpą akimirką. Paju
tau, kad ant mano peties gulėjusios mlnlsterlo Giedrai - 
člo rankos pirštai konvuls Ingai sus gniaužė, lyg ktbdaml
nagais Į mano petį, bet tuojau pat bejėgiškai nušliaužė 
šonu Ir ranka sudribo greta parkrltuslo jo kūno.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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.Catharines
GRAŽIOS PAGERBTU VĖS
Pagerbtas Juozas Šarap- 

nickas sulaukęs 65 metų su - 
kaktį. Pagerbtas kaip nuo se
niai dirbąs ir kovojąs už Lie
tuvos išsilaisvinimą iš sovie
tinio okupanto. Pagerbimas 
Įvyko šių metų rugsėjo 23 d. 
Heidelbergo salėje.

Sovietams okupavus Lie
tuvą 1940 metais, Juozas bu
vo Ylakių kooperatyvo tar
nautojas. Kartą ateina iš vie
tos kompartijos Stasys Mala- 
kauskis, ėjęs pirmininko pa
reigas, ir duoda įsakymą iš
kelti raudoną vėliavą, kad 
pagerbtų iš Kauno atvykusius 
menininkus. Juozas iškėlė 
prie koopertyvo lietuvišką 
trispalvę dešinėje, o raudo
ną — kairėje. Partietis tai 
pastebėjo ir pareikalvo rau
doną vėliavą perkelti į deši
nę. Juoaas sū Mikalausku 
griežtai susikirto ir tą įspė
jo neliesti vėliavų. Taip ir 
plėvesavo Lietuvos trispalvė 
atvykus "garsiam meno vie - 
netui".

Užtai Juozas greit neteko 
tarnybos ir buvo sekamas 
kaip reakcionierius, liaudies 
priešas, ir dar buožė. Juo
zui teko kaitalioti gyvenvie - 
tęs. Pradėjus organizuotis 
pogrindžiui, jis kartu su K. 
V. .vieni iš pirmųjų užmez
gė ryšį su A. K. ir kitais Ma
žeikių apskrities pogrindžio 
vadais. A. K. buvo komunistų

kReVi 
VE/DRoOž/M

vėl pradeda veikti. Prisidė
jo prie pogrindžio spaudos, 
paruošė žmones kaip laiky
tis vokiečių okupacijos metu.

Nors ir kalbink 
kurTrinksi ratai bėgiuose.

I ‘ripakuptas alel suolą*. 
Niukso motkos suknios*. 
—Lyg prarytas butų kuolas—

Šiaudo skriblius ant akių. 
Galva atmesta pilietis...
Lyg iš daugel butelių 
butų kas kvapus suspietęs...

Dvokia ‘'grožio’’ reikmenim. 
Lupos -- lyg sudraskė . vilką... 
Sėdžiu aš su asmenim, 
ir matau prie bato špilką...

Taip sėdėti nejauku...
Pasažieriai susiraukę... 
Plokštė sušlama lakštu...
Girtas skriblių užsismaukia—

o gatvekaris tetrinksil—“

Kėliau j šviesas akis, 
svajos kažin kur iškilo— 
Čia tetulė — kad užkris, —• 
“Sorry” — (kas iŠ to!...) prabilo!

Mirktelėjo net šviesa! 
žodis ištartas... Nustebo!— 
O kompanija visa 
murkso ir nuo bėgių dreba...

Išlipu juodon naktin.
Vienuma vėl širdj bado... 
Nuo gatvekario šalin! 
Ten visi nustoję žado!

Arėjas Vitkauskas.

Juozo Sarapnicko 65 m. am- 
žįaus sukakties pagerbimo £ 
metu. Jis sėdi kairėje ir 
sol. Anyta Pakalniškytė 
su akompanuotoju 
Douglas Scott.

išaiškintas ir suimtas. Nors 
tardomas bei kankinamas, 
bet kitų sukilėlių neišdavė ii 
tokiu būdu tarp jų ryšis vėl 
buvo atstatytas. A. K. pate
kus į kalėjimą, K. V. liko 
vienintelis ryšininkas su Ma
žeikių apskrities pogrindžio 
vadovybe. "Marytė" - J. Ša- 
rapnickas tampa Ylakių vals
čiuje pogrindžio organizato - 
riumi. Kilus vokiečių-sovietų 
karui, K. V. buvo Įpareigotas 
vadovauti sukilėliams, Juo
zas perėmęs iš komunistų 
kooperatyvą, nuvyksta į slapi 
tą buveinę, bet ten K. V. ne
randa. Nieko nedelsdamas
nuvažiuoja pas kapitoną P. P. 
su kuriuo aptaria esamą pa
dėtį. Nutarta birželio 23 die
ną, 11 vai. mėginti užimti Y-|*?~ ' —1—j--, , . ~ . x, , , 1 Juozas turėdamas gerą var-Ifllriiifl įtari rnc iii nnmnlrn crrii-

I dą bei gyventojų pasitikėji
mą, Mažeikių apskrities po
grindžio vadų buvo prisaik
dintas vadovauti Lūšės apy
linkės pogrindžiui. Pogrin
džio vietovių vadai buvo įpa
reigojami apginkluoti patri- 
jotus lietuvius ir būti pasi- 
ruošusiems bet kuriuo metu 
pagelbėti ūkininkams, jei 
kartais jie būtų užpulti sovie
tų desantininkų.

Karui einant prie galo, Lū
šės būrys, vadovaujamas J. 
Šarapnicko , įsijungia į Že
maičių pulką ir būrį . per
duoda karininko laipsnį . tu
rinčiam asmeniui, pats pa
silikdamas skyrininko parei
gose. Jis su savo skyriumi 
užima poziciją prie Papilėss. 
Silpnai ginkluotam žemaičių tes‘ 
pulkui, kovojančiam prieš 
labai stiprius sovietų dali- ramą profesoriui Steponui 
nius, kova pasirodė persunki. Kaminskui, gyvenusiam Ame - 
Pulkas prie Sedos turėjo di
delių nuostolių žuvusiais ir 
sužeistais ir dėl to gerokai 
pakriko. Tarp tvarkingai iš
silaikiusių būrių buvo ir Juo
zo būrys. Netekus karininko,

'-UuOzasperėmė būrib vadb1-* , ~
vahrinrą lt ‘a'tsitfaukė1 įpa- spaudoje.Renka medžiagą ir 
r "us apkasus prie Bats t y- ieško talkininkų išleisti kny- 
eių. Sovietams artėjant prie gaj apie žemaičių pulką.
Barstyčių, Juozui tenka pada- Žinoma, tai tik trumpa ap- 
ryti sprendimą, kaip išsllai- žvalga šio tautiečio kovos už 
kyti su rankiniais ginklais Lietuvos laisvę, jau neminint 
prieš gausius sovietų tankus 
ir smarkią artileriją. Laimė! 
kritišku momentu, pasirodo 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
leitenantas J. S. ( dabar gy- 
venatis prie Čikagos), kuris 
ir pradeda būriui sėkmingai 
vadovauti. Būrys laimingai 
pasitrukia iš Lietuvos. Ne
seniai sutiktas J. S. aukštai 
iškėlė Juozo ir jo būrio nar-įarnaatas, Pagerbi me dalyva- 
sumą, sumanumą. Jam teko yayo apie 120 žmonių, nes ne
su būrio vyrais gerai susipa- didelė salė daugiau netalpino, 
žinti.nes su jais išsilaikė iki Pagerbimas įvyko puošnio- 
pat išsiskirstymo Austrijoje, gerai paruoštoje aplinkoje, va eiti. Grįžtu prie automo -

Austrijoje Juozas tuoj pat dalyvaujant tautiečiams iš į- 
įsijungia į pirmaeilį lietuvy- vairių vietovių. Ypač žymus 
bės darbą ir jį tęsia iki šios skaičius buvo išz Hamiltono, 
dienos jau St. J Catharinėje. Sveikino visos organizacijos 
Čia, be Įvairių pareigų, trę- įskirlant buvusį vilniečiųsky- 
jus metus iš eilės yra išbu- riaus pirmininką KazįBogušį, 
vęs KLB apylinkės pirminin- kuris savo vardu pasakė gra- 
ku. Bebūdamas suruošė labai žų žodį. Nemaža įteikta do- 
pasisekusią 17 - ją Lietuvių vanų. Koncertinę dalį atliko 
Dieną. Yra buvęs ansamblio 
"Nemunas" p-ku. Dabar yra 
LKVS "Ramovė" pirmininku. 
Dvylikti metai iš eilės yra 
SLA kuopos pirmininku. Nė- lis Liauba. Programą pra - 
ra St. Catharinėje nei vieno vedė ir pagrindinę kalbą pa- 
didėsnio renginio, prie, kurio sakė S. Šetkus. Sukaktuvinln- 
jis neprisidėtų. kui sugiedota "Ilgiausių Me-

Jau nuo seniai platina spau- tų", palinkėta ir ateityje iš- 
dą. Nemažiau kaip už 1000 do- silaikyti geroje sveikatoje ir 
lerlų yra išplatinęs knygų, tvirtai žygiuoti tėvynės lais- 
Savo , laiku suorganizavo pa- vinimo keliu. Kor.

lakius. Dviračiu aplanko gru
pių vyresniuosius,nurodo su 
turimais ginklais priartėti 
prie Ylakių nustatytą valan -

Kova nebuvo sunki, nes 
sovietai ir jų samdiniai jau 
buvo pakrikę. Ylakius uži
mant, tik Juozo broliui Leo
nui buvo sužeista koja. Per
šovė besitraukią kompartijos 
nariai. Ylakius paėmus, Juo
zui pasisekė sučiupti buvusią 
koopertyvo vedėją, aršią 
komunistę Rozaliją Dapkaitę 
-Jakštienę. Juozas perkelia
mas į Lūšės gel. stotį koope
ratyvo skyriaus vedėjo pa
reigoms .

Vokiečiams neduodant Lie
tuvai laisvės, spaudžiant gy-

PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Kalėdinis siuntinys (1978) 2:
— 3 metrai angliškos vilnonės medžiagos su įaudlmu 
"All wool made in England"; — taip pat eilutei,stora 
crimplene medžiaga moteriškai eilutei arba paltui; — 
vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei 
suknelei; — vyriškas arba moteriškas puikus acryle- 
no užsegamas megztinis; — 2 poros geriausių vyriškų 
arba moteriškų kojinių; — 20 angliškų cigarečių; —20 
amerikoįijšJ^^g^^^iį^Tp^ svąr,aš l$ayqs^ųp^lių; —
1 svaras šokoladinių saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
— $209. 00. Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus 
įvairių prekių. Medžiagos -dar galima dadėti 4 metrus, 
3 jardus minko kailio arba kąnors iš žemiau išvardin
tų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

Jeans "Wrangler" arba "Levi Strauss' 
Tų pačių firmų švarkeliai.......................
Vyriškas arba moteriškas megztinis. 
Geresnis megztinis.....................................
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės. . . . 
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės. . . 
Tights (kelnaitės - kojinės)...................................
Crimplene medžiaga suknelei..............................
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei.........
Vilnonė eilutei medž."All wool made in England'55. 00 
Geresnė..................................................................
Geresnė.............................. -....................   .
Vyriški arba moteriški labai geri bateliai 
Dirbtino minko kailis moteriškam paltui. . 
Lietsargis teleskopic.........................................
Vilnonė gėlėta skarelė.............. ........... ..
Nailoniniai marškiniai.......................................
Geresni marškiniai............................................
Įvairūs kalkuliatoriai ir Stetoskopai siunčiami 
pagal susitarimą.

Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų 
siųsti produktų su visomis persiuntimo ir muito 
išlaidomis — $85.00.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $33. 00 
persiuntimo išlaidoms.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.

$ 44.00
48. 00
33. oo
40. 00
6.50
3. 50
5. 00

21. 00
35. 00

65.00 
80. 00 
40. 00 
95. 00 
13' 00
12. 00
13. 00 
20. 00

BALTIC STORES LTD.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent. BRI, 4HB, England. 
Tel. 01-460 2592.

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 
ATEIK PAS MUS. MES GAL 
TAU PADĖTI.

GERTI 
I M E

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

susirenka kiekviena tre<fladlen), NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle. Que.) 8 vai. vak. Susirinkime kalbama 

į' lletuvlikak Jie atviri visiems, teškantiems pagalba*. Atėjęs
posmus — nebusi vienas. Jei nori daugiau Informacijų.'
skambinki

Leonui G. 366.2548 (narni) arba 489.5391 (darbo »•!.).
Joasai S. 6J1. 6834. Henrikai N. 277.7868.

1978.Xi.IS

TEL. 525 - 8971.

Pasirodė
Ruduo Visur... ia.

(Tąsa iš praeito numerio) Rytas buvo niūrus. Sunkūs 
SANDY HOOK PAJŪRYJE švino spalvos debesys slinko 

Penktadienio rytą išvažia- Pažemie. Lyg ir smulkutis 
vau vienas į Sandy Hook pa- 
plūdymį Atlanto 1 pakrašty. 
Tai vienas iš New Jersey 
valstijos neapmokamų pa- 
plūdĮymių. Anksčiau čia bu
vę mūriniai pastatai ir asfal
tu išklotos automobiliams 
statyti aikštės. Praėjusios 
žiemos audra nugriovė pa
status ir smėliu užnešė aikš
tes.

rikoje ir sunkiai susirgusiam 
Savo lėšomis išleido vieną 
iietuvaitęį aukštuosius moks
lus pavergtoje Lietuvoje. Lie
tuvybės reikalams aukoja la
bai duosniai. Plačiai daly
vauja Amerikos ir Kanados

ir to, kad jo trys broliai ta
po nužudyti sovietų. Nežino
mas likimas ir ketvirto, din
gusio Sibiro kalėjimuose.. Da
bar šis tautietis tęsia kovą 
už lietuvybės darbo žydėjimą 
išeivijoje. Visa tai parodo , 
jog Juozui, sulaukusiam 65 
metų amžiaus, labai gražus 
jo pagerbimas yra pilnai už-

lietus krito. Beveik nenorė
jau važiuoti. Bet ką gi aš 
namuose veiksiu, galvojau 
sau? Po krautuves žioplinė
ti neturėjau jokio noro.

Išvažiavau. Pajūry buvo 
vėsoka. Lengva migla gaubė 
jūrą. Buvo jaučiama iš jūros 
į pakrantę nešama drėgmė. 
Dvi jaunos studentų poros iš 
Klevelando su vaikais sten
gėsi džiaugtis pajūriu. Vai
kai ir moterys apsigaubę šil
tais rūbais. Tik vyrai gra
žūs ir stiprūs kaip Apolonai, 
kelnaitėm apsirengę, jautė 
jūros vėsumą ir drėgmę.

Kelios mašinos sustoja a- 
tokiau pajūry. Išlipa pagy
venę ir šiltai apsirengę vy
rai ir moterys. Vaikščioja 
pajūriu ir mėgina juo džiaug
tis. Tačiau jūra nerami ir 
smėlis drėgnas. Bangos dau
žosi į molus ir užpila smėlė
tus pakraščius. Mėginu ir aš 
pasivaikščioti. Užtinku aud
ros suardyto pastato lieka
nas ir smėliu užneštas as
falto aikštes. Kur - ne - kur 
stovi raudonos plastikinės 
kilnojamos išvietės su užra
šais duryse "Pot on the Spot".

Vienoje vietoje smėlėtu pa
kraščiu negaliu praeiti. Jūra 
įsisiūbavo. Keliuosi Į kopas. 
Staiga tarp kopų pastebiu be
simylinčių jaunųjų porą. Jie 
prisidengę antklode. Prie jų 
šono - krepšelis su maistu. 
Dar neatidarytas. Aš einu 
toliau. Tačiau smėliu neleng-

kylanti lietuviška žvaigždė 
Anyta Pakalniškytė, akompo- 
nuojant Douglas Scott. Val
gius palaimino kun. Juvena -

bilia Nuvalau druskine mig - 
la apneštą automobilio langą 
ir važiuoju namo. Pakelyje 
nusiperku porą svarų rūky
tos jūros žuvies.

KONCERTAS LIBERTY 
SALĖJE
Jau atvykus man pas brolį 

jis minėjo, kad dr.. Stukas iš 
New Yorko, Elizabetho lietu
vių salėje rengiąs viešinčių 
JAV Lietuvos solistų koncer
tą. Koncertas Į vyksiąs šeš
tadienį 7 vai. vakaro. Siūlė 
savaitgaliui važiuoti į pajūrį 
ir ten nakvoti. Bet aš nore - 
jau eiti į koncertą. Susita
rėme su juo šeštadienio ry

tą važiuoti Į pajūrį pasimau
dyti, o vakare sugrįžti ir ei
ti į koncertą.

Į salę atėjome prieš septy
nias. Buvo tvankus ir karštas 
vakaras. Atėjome šventadie
niškai apsirengę, nešdami 
švarkus rankose. Numatėme, 
kad daug žmonių negalėtų bū
ti: atostogų laikas, karštas 
oras ir trumpas pranešimas 
per lietuvių radio valandėlę 
dvi dienas prieš koncertą.
Dp.Stukas pristato solistus: 

Vilniaus operos tenorą Ed
mundą Kuodį, Jo .žmoną Jū
ratę - akompaniatorę ir so
listą baritoną Joną Glrljotą. 
E. Kuodis gražus, vidutinio 
ūgio, rausvais skruostais 
šviesiaplaukis 26 - 28 metų 
jaunuolis. Jonas Girijotas gal 
38 - 40 metų, malonių vei
do bruožų, lieknas, aukšto fl
gio, gražios šukuosenos vy
ras. Programos pranešėja p. 
Veblaštienė.

Koncertas truko dvi pilnas 
valandas. Pertrauka 20 ar 
daugiau minučių. Pertrau
kos metu dalyviai nuėjo į ba
rą atvėsti ir alučiu atsigai
vinti.

Pirmoje koncerto dalyje 
abu solistai duetu padainavo 
dabartinių Lietuvos kompozi
torių ir autorių estradines 
dainas.. Gražūs balsai, pui
kus pasiruošimas ir susi dai
navimas. Puikus akompona- 
vimas. Kompozicijose jau
čiama rusų estradinių dainų 
įtaka.

A ntroje koncerto dalyje 
solistai dainavo ir solo ir 
duetu. Čia jau įpinama kele
tas prieškarinių harmonizuo
tų lietuviškų liaudies dainų: 
"Mano pypkė kukavlnė " ir 
"Per Klausučių ulytėlę".

Solistai negailėjo koncer
tui nei dainų, nei pastangų. 
Gera valdyba ir tinkamas 
užsilaikymas scenoje pada
rė koncertą įdomesnį ir ver
tingesnį. Antroje dalyje a- 
komponiatorė paskambino po
rą muzikinių kompozicijų.

Žiūrovų buvo apie porą 
šimtų. Ilgi ir dažni plojimai. 
Po koncerto dalyviai su sve
čiais vaišinosi prie bendro 
stalo iki vėlybos nakties.

(B. d.)

forty. 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - vedybos - krikštynos 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
 ĮVAIRIOS PROGOS

Sol. E. Kuodis ir J. Girijotas su akomp.

fg^ft HBlTj ft *1 LIETUVIŠKA RADIJO BSBUflEXtaKJU PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki 1 2 vai. noktias.

programos vedėjas
l.-Stontevi1053 Albanai c,.. Duvgrnay. P.Q. TEL. 649.8834

PRENUMERATA $ 10.00 mėtom* ir $6.00 pusti

KELEIVIS
636 E 03 137

5 psi.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — “iri $12,000,000.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ 
KUOPOS HAMILTONE
ŽINIOS

Lapkričio 25 ir 26 d. d.
Hamiltone bus minima Ka
riuomenės Šventė. Progra
ma prasidės šeštadienį, lap
kričio 25 d. , 7 v. v. Jaunimo 
Centro salėje. Paskaitą 
skaitys Šaulių Sąjungos CV- 
pirminlnkas Karolis Milko - 
valtis. Meninę dalį atliks 
Aušros Vartų parapijos cho
ras, vadovaujamas muzikės 
Darijos Deksnytės-Powell ir 
G. Breichmanienės vadovau
jama tautinių šokių grupė 
Gyvataras. Šokiams gros J. 
Vaičiaus orkestras. Bus 
staliukų ir smulkių, bet ve ly

i chicagos dangum
kiš Liaudininkų Veiklos buvo platinamas gražua,
{Lapkričio 5 d. Evangelikų Kuopos p-kb Ė. Vėngiansko 
-Reformatų salėje įvyko Či- paruoštas, puikiomis P.Ma

lagos ir apylinkių liaudininkų lėtos nuotraukomis iliust- 
^susirinkimas. Pradžioje buvoruotas leidinys. '
pagerbti nariai inžinieriai :Jo- Akademijojejnešus vėlia- 
kūbas Kregždė ir Juozas Ur - vas.invokaciją sukalbėjo kun. 
belis, sulaukę garbingo 75 me- Borevičius, SJ. Keli Kuopos 
tų amžiaus. Toliau inž. G. šauliai buvo apdovanoti žy- 
Lazauskas pranešė apie menimis. Sveikino visos ei- 
VLIKo ir ALTos veiklą. Pas- lės organizacijų p-kai,jų 
kui kalbėjo ilgametis "Sėjos" tarpe ir Lietuvos gen. kon- 
administratorius inž.Urbelis sulė Daužvardienė. Daugelį 
kadsenoji Varpininkų Leidinių sveikinimų gavo ir raštu.
Fondo Valdyba baigia ruošti Susirinkusiųjų šypsnį su- 
nuo pat pirmo "Sėjos" nr. kėlė, kai net du garbės pre- 
turinį. Susidaro stamboka zidiumo nariai, sveikindami
knyga. Dabartinis VLF val
dybos pirm. Edvardas Bore! 
ša pranešė, kad "Sėja" ir to
liau bus leidžiama. Naujas 
jos nr. yra ruošiamas spau
dai. Sekretorius V. Motušis 
perskaitė liepos 4 d. išvykos 
pas prof. Mackevičių apy
skaitą ir kad šiemet yra likę 
pelno. Kasininkas inž. K.Ka
razija pranešė apie kasos 
stovį. Į valdybą darinktas A. 
Kizlaitis. Inž. Karazija kvie
tė prisidėti prie pensininkų 
toje pačioje salėje rengiamo 
Naujų Metų sutikimo baliaus. 
Susirinkusieji tam mielai pri
tarė.

Pasibaigus susirinkimui, 
valdybos viceplrm-Elena Rū- 
kienė, visus dalyvius pavai
šino kava ir pyragaičiais.

Žymi sukaktis
Š. m. rugsėjo 23-24, d. d. 

gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių 
Kuopa Chicagoje Šaulių Na
muose minėjo savo veiklos 
15 metų suakktį. Ta proga

6 psi

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).............6%
santaupas ...........................8%
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 9 Va % 
pensijų fondas ............ 9’/4%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .11% 
nekiln. turto pask. ........10%

tingų daiktų loterija,gėrimai, 
užkandžiai. Sekmadienį ,lap
kričio 26 d. 11 v. r.. Aušros 
Vartų šventovėje bus atlai
kytos iškilmingos pamaldos 
su "Libera" už žuvusius ka
rius, šaulius ir partizanus . 
Organizacijos kviečiamos 
pamaldose dalyvauti su vė
liavomis. Kariuomenės 
Šventės minėjimą ruošia 
šauliai ir ramovėnai.

• NL laikraščio bendradar
bis Z. Pulianhuskas išvyko į 
Floridą, Jis ten žada pabū - 
voti net iki žiemos švenčių. 
Hamiltoniečiai tikisi skaity
ti šiame laikraštyje jo raši
nius ir iš Floridos.

Kuopą, sumaišė gen, Teodorą 
Daukantą suSlmanu Daukan
tų. . .Taip pat buvo pasigesta 
Klaipėdos Jūrų Šaulių Kuo - 
pos sveikinimo, nors virš 20 
narių dalyvavo minėjime.

Solistė Margarita Mom- 
kienė, akomponuojant muz. 
A.Jurgučiui, puikiai padaina
vo kelias liaudies dainas ii 
porą operų ištraukų. Rašyt. 
A,Baronas paskaitė savo kū
rybos jumoristinių eilėraš - 
čių, linksmai nuteikdamas.

Vaišių metu kiekvienam 
stalui buvo patiekta po bonką 
šampano ir labai gardaus 
maisto. Grojo labai geras 
orkestras. Visi buvo labai 
patenkinti tokiu puikiu pa
rengimu.

Sekmadienį Tėv. Jėzuitų 
koplyčioje buvo atnašautos 
iškilmingos pamaldos, kurių 
metu giedojo sol.M.Mom - 
kienė.

Prie Lietuvos Laisvės Pa
minklo buvo uždegtas auku -

9100 - 9:30 vai. vakaro 
9:00 - 9:30 vai. vakaro 
9; 30 - 10:00 vaL vakaro 
iš WOPA stoties 1490 AM

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

LIETUVOS AIDAI”
Veda Kazė B RA ZDŽIONYTĖ

Veikia : 
Pirma dienia is 
Antradieniais 
Penktadienia is 

•Visos laidos
bn nga. 

Adresas.; 2fi4G West 71-st St.
Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374

t

ILGIEJI RUDENS VAKARAI zaus jaunimo.
Visais laikais taip buvo Ir 'Nepriklausomos Lietuvos" 

gal paliks- kai apmiršta Ir savaitraščio surengtas Spau- 
poŪsTul pasitraukia mus vi- dos Vakaras Šiuose Namuo- 
llojusl gamta, prasideda U- se.kalp Ir buvo tikėtasi,pra- 
glejl rudens-žiemos vakarai ėjo pasigėrėtinai gerai Ir 
Savaime atsiranda daugiau įspūdingai.
laiko, galime tvirčiau vidų- Gausiai susirinkusius du
jiniai susikaupti, plačiau lyvlus Ir vėl savo puikiomis 
apie viską pagalvoti, mesti dainomis žavėjo trys gra- 
žvllgsnį net Ir į anapus mus žūs, visų mylimi Ir mėgiami

MOKA:
9Vi% už 3 m. term, indėlius 
9% už 1 m. term, indėlius 
83/ą% už pensijų ir namų planą = 
8'V/3%. speciali taup. sąsk.

už taupymo s-tas
6vo už čekių s-tas (dep.) = 

AKTYVAI virš 21 mi

gaubiančio horizonto...
Nors skubantieji metai 

nieko nebodami raukšlėmis 
vagoja veidus, kaskartą vis 
sunkesnę naštą Ir ant pečių 
mums kraudami, tačiau pa
vargimo, sustingimo ar į 
juos ką nors panašaus, bent 
šioje kolonijoje,kad Ir labai 
Ieškodamas, dar nerasi.

Džiugu Ir miela darosi 
visą tai stebint. Štai kad Ir 
šį sezoną: čia Ir vėl paleng
va nejučiomis įslsstūbavo, 
tiesiog virte užvirė įvairus , 
margas šios kolonijos orga
nizuotas kultūrinis veikimas.

Visai neseniai čia, Išku
rni ngo mis pa maldo mis, gau - 
slals sveikinimais, prakal
bomis .koncertu Ir banketu 
buvo atšvęsta dar viena įs - 
pudingą Ir neeUlnė sukaktis. 
Tai šv. Jono Krikštytojo, o 
dabar naujai pasivadinusios 
Lietuvos Kankinių Šventovės 
brandi 5O-mečlo sukaktis , 
gražiai jau šio krašto isto
rijon įsirikiavusi.

Šią proga didingą koncer
tą IšpUdė garsieji Europos 
menininkai,smuikininkai Da
nutė Ir Jurl Mazurkevlčlal.

Ši parapija yra pirmutinė 
prieš 50 metų įs įkūrusi,lie-
tuvlška parapija. Kartu bu
vo pagerbtas Ir jos Ilgame
tis klebonas,dabartinio Ana
pilio įsteigėjas kun. Petras 
Ažubalis.

Mums viso to liudininkams 
belieka tik stebėtis Ir gė 
rėtis, juo labiau, kad Iškil
mes vyko naujose, erdviose 
didingose lietuviškojo Ana - 
p tilo patalpose.

Kas metai rengiamoji a- 
te lt įninku, visų,ypač jaunimo 
tarpe populiari "Havajų Va
kar uška", kaip Ir visuomet, 
suvilioja daug Ir ypač gra- 

ras, padėtas vainikas ir su
giedotas Lietuvos Himnas . 
Po piet buvo žuvusių Lietu
vos jūreivių pagerbimas,iš
plaukus į Michi gano ežerą .

S. Paulauskas

Vytauto D Idžtojo Šaulių 
Namai . <

Šaulių Namų priekis yra 
dabar gražiai Išdekoruotas - 
šaulių ženklais Ir Gedimino 
Stulpą Is.

Šaulių Rinktinės Btulete - 
nyje .tačiau nusiskundžiama 
/nr.6/, kad jau dažnokai 
pas įtaiko,jog Rinktinės na
riai, Šaulių Namuose • prie 
baro tarpusavyje ginčijasi, 
užgaulioja vienas antrą ne
padoriais ar pažeminančiais 
žodžiais, pykstasi Ir bare 
kelia triukšmą. Toks elge
sys žemina ne tik pavienio 
šaulio garbę Ir vardą, bet Ir 
meta šešėlį ant visos Šaulių 
Sąjungos. Uždarykite 
barą-lr šaulių Namuo- 
s e bus ta ika .

Šaulių Choras pradėjo sa
vo darbą, dlrlg.Petras Vac- 
bergas prašo, kad turlntfejt 
gerą balsą, įstotų Į chorą . 
Repeticijos vyksta salėje.
LF Metinis Banketas

Lietuvių Fondas spalio 29 
d.surengė savo metinį ban
ketą. Spaudoje Iškilo nepa
sitenkinimas, kodėl nebuvo 
surengta lietuvių salėje? ? ?

Bal. Brazdž ion te 

bernužėliai, puikūs mentnln- 
kal-Vaclovas Verįkaltis,Ri
mas Strimaitis Ir Jonas Go- 
vėdas.Šioje kolonijoje popu
liarūs atžalynlečlal taipogi 
pademonstravo lietuviškojo 
šokio meną.

Spaudos Karalaitės gra
žuolės karūna, Iš Jūratės Ir 
Kąstyčlo nuskendus los p U les 
Baltijos jūroje sužvejoti gin
taro karoliai, šį kartą atlte - 
ko Gintaro grupės šokėjai, 
ypatingai gražiai Vidai Ba- 
rakauskaltel. Princesėmis 
tapo šaunios, visiems gerai 
žinomos Vasaros Garsų dai
nininkės atžalynletės Aida 
Dovldaltytė Ir Aldona Blaky
tė.

Šis parengimas pasisekė 
dėka čia įsikūrusio Ir ener - 
glngal veikiančio šiam sa
vaitraščiui padėti rėmėjų 
būrelio. Šiais metais jam 
vadovauja Toronte plačiai 
žinomas didelis spaudos 
mylėtojas, platintojas, Ilga - 
metis jos atstovas šioje ko
lonijoje Augustinas Kuolas .

Čia pat artėja Ir taipogi 
eilėn rikiuojasldar visa vir
tinė puikių renglnlų.Štal kle- 
veland Iečių menininkų-s oi . 
Aldonos Stempužlenės-Šve - 
dlenės Ir muz. komp.Jono 
ŠVedo netrukus šiuose
mudšS įvykstantis koncertas. 
‘ fdbmus Ir naujas Mo
terų Būrelio rengiamas so
lisčių montrealletės kolo
ratūrinio soprano Glnos 
Čapkausklenės Ir Slavos 
Žiemelytės mezzo koncertas.

Čia pat Ir metinis atžaly- 
nlečlų pasirodymas,bazaras, 
loterija, kavutės, pyragai, 
besišypsantys veidai , Ir 1.1.

Šių Namų metinis paren
gimas, į kurį visi nariai bus 
veltui leidžiami, Irgi čia pat.

Tai tik programiniai , 
mums džiaugsmo Ir gero ū- 
po sukeliantys renginiai.Ša
lia to, dargi įvairūs susirin
kimai,pos ėdž lai, pas įtarimai 
paskaitos, diskus įjos.

Visa tai įvyksta dabar- 
tuoj pat. Jeigu tik pažvelg-
Sime pro kitą kampą, nenus
tebkime Išvydę Ir dar visą 
eUę pramatomų Ir jau artė
jančių parengimų, kurie dau
giausiai Ir yra taikomi šitų 
ateinančių Ilgųjų vakarų lai
kotarpiui.

USJ LIETUVIU NAMAI
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

LN Vyrų Choras praneša, 
kad prie jų išvykos į Wor- 
cęster, Mass galima prisi -

Solistai Vaclovas Verikaitis ir Rimas Štrimaitis su 
akompanuotojum muz. J. Govedu. Nuotr. S. Varankos.

Taupyk ir s k o linkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
IMA:

93/i% ui asm. paskolas

9’/2% už mortgičius
''T;

jono dolej-jų
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, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario Į

•r 532-1149 M6P

V Bačėnas All Seasons Travel, b^d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tol. 233-4446 •
• 3830 Bloor St. W. (Prie Kiplmg ir Six Point Plaza) •

I VAI RUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvę, Latvijq, Estijq, Ukrainq, Sov. Sqjungq 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siuntinius iki 193/«i svarų 
gryno svorio. Turime w.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sęžinmgoi ir greitai patarr.iu|ome. ,
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniai*, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro, ieštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. . (

IŠTAIGA Baltic Exporting Co. )
Telefono* LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičibi j

dėti, paskambinus J.Kara- 
siejui 279-9079 arba P.Mu
rauskui 763-6984.

Autobusas išvyksta nuo LN 
lapkričio 24 d. .penktadienį , 
10 v. v. ir iš Worcester- 
sekmadienį 1 v. p. p.
• LN ir Labdaros Fondo iž
dui nuošimčius, priklausan
čius už LN duotas paskolas , 
paaukojo J. Strazdas ir inž. 
H. Lapas, LN V-bos nariai, 
.A. Masys, J. Vaitkus, V. 
Montvila.

Visais kelionių reikalais 
bctkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Nuoširdi padėka. Tuo pa - 
čiupranešama,kad aukos jau 
pasiekė #2. 500 sumą, 
o Iš Moterų Būrelio Valdy
bos pasitraukė Benita Be-; 
darfienė.kuri pakviesta į LN 
V-ba ir Teresė Zaleskienė, 
dėl pasikeitusių darbo sąly - 
gų.

Jų vieton sutiko įeiti Te
resė Bačenienė ir Birutė 
Romeikienė. -
• Pereitą sekmadienį LN 
popietėje dalyvavo ir svečių 
knygoje pasirašė :L.Girinis , 
J.Intas,Pr. Paukštaitis, 'Ne
priklausomos Lietuvos"re - 
daktorius ir P. Juodkojis iš 
Montrealio; B. Mickūnas iš 
Bostono, St. Metelkienė ir T. 
Enskaitienė iš Hamiltono, L. 
Griškonienė iš Sudbury.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

VI. Putvio Šaulių Kuopa LN 
patalpose rengia Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo 60 
metų sukakties paminėjimą.

Minėjimas vyks lapkričio 
25 d. šeštadienį. Paskaitą 
skaitys dipl. teis. M. Šnapš- 
tys iš Detroito. Gros Estų 
Dūdų orkestras.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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| FLORIDA Montreal
Klubo aktualijos

Artėjant žiemai . į St. Pe- 
tersburge grįžta šiaurėje 
viešėję mūsų klubo nariai ir 
gausūs svečiai. Spalio mėn. 
22 d. įvyko Klube žiemos se
zono atidarymas, kuriame 
pasirodė dauguma Klubo me
ninių vienetų. Klubo p-kasKL 
Jurgėla pasveikino visus 
Klubo narius ir svečius.ir 
trumpai priminė ir pagerbė 

-Klubo steigėjus-as, darbuo
tojus ir pirmininkus, kurių 
pastangomis ir darbu Klubas 
išsilaiko ir klesti.

Meninę dalį pradėjo Klubo 
choras, ved. muz. P. Ar mono. 
Choras padainavo keturias 
dainas: Kur bėga Šešupė- 
Sasnausko, Miškų gėlė-Pau- 
lausko, Tykus buvo vakarė- 
lis-Strolios ir Kur giria ža
liuoja- Gudavičiaus. Publiką 
žavėjo choro muzikalinis 
jautrumas ir puiki dikcija • 
Klausytojai nepagailėjo katu
čių ir bisų.

Dail. Jurgis Juodis skai - 
tė savo sukurtas aktualijas 
iš mūsų kolonijos ir Klu
bo gyvenimo.

Sekstetas, ved. Gr. Je- Rd., rengia Lietuvos kariuo- § tų plakatų virš 40 kopijų 
zukaitienės, darniai atliko menės paminėjimą.Programą yra nuslųsta TF Atstovybei, 
B. Budriūno harmonizuotą iš išpildys "Volungė moterų Kanadoje. Tikimės, jog šios 
rytų šalelės ir Bražinsko - dainos grupė iš Toronto. Bend- kopųOg jau pasiekė Ir kitas 
Kai ateis pavasarėlis. ra vakarienė ir šokiai. Bilie "Kanados bei JAV lletuvlšką-

Publikai džiugiai reaguo
jant, dr.B. Zelbienė sąmojin
gai paskaitė savo sukurtus 
kupletus apie vietinius įvy
kius ir žmones.

Pabaigai A. Karnienės va
dovaujama šokių grupė spal
vingai pašoko porą šokių. 
Akordeonu palydėjo P. Ar- 
monas. '

Sceną žaviai dekoravo daiL 
J. Juodis. Programą sekė a- 
pie 330 žmonių.

Pirmininkas padėkojo tal- 
įkininkėms, ruošusioms pie - 
tus, programos vykdytojams 
ir visiems dalyviams.

..........   . ■ ■ .................... -r -■ I ... ................................................ ..........................

J^^KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMŲ REMONTAS

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

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

Tel. 767-6183

JUOZAS GRAŽY 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeFiuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

Highland Auto Body
611 LafleurUve., LaSalle. - Tel. 366-7281

KRONIKA
TAUTOS FONDO ATSTOVY- Visų pirma norime padė- 
BĖS MONTREALIO APYLIN-kotl dali. Alfonsui Vazallns- 
KĖS PRANEŠIMAS IR kul už tokį pulkų plakatą, 
APYSKAITA prisidėjusiam tuo prie aukų

sudbury
"Maironio" kuopos šauliai obalslu: "Tautos Fondas tel-

ir šaulės š. m. lapkričio 25 d. ,kta lėšas Lietuvos Išlalsvl-
ukralniečių salėje, 130 Frood nimul’."

tai jau platinami.

winni
PRANEŠIMAS

Š. m. lapkričio mėn. 25 d. 
7 vai. v. Šv. Kazimiero para
pijos salėje Winnipeg© Apy
linkės Valdyba ruošia 60-ąjį 
Lietuvos Kariuomenės Šven
tės minėjimą- banketą su 
programa, užkandžiais ir 
gėrimais.

Kviečiame visus šiame ju
biliejiniame Kariuomenės 
Šventės minėjime dalyvauti . 
K. L. B. Winnipeg© Apylinkės 

\ Valdyba 

rinkimo vajaus. Tą plakatą 
šiandieną matome visur su 

slas kolonijas.
Turime paminėti, kad 

gerb. Alfonsas Vazallnskas 
tą plakatą nupiešė be jokio 
atlyginimo,paaukodamas sa-. 
v o laiką Ir talentą. Už tai 
jam reiškiame gilią padėką 
Ir pagarbą.

Dabar reikta apsidžiaugti, 
konstatuojant faktą, kad au
kotojų skaičius kaskart auga 
Ir didėja. Tačiau galėtų būti 
Ir daugiau, nes esame vieni 
labiau, kiti gal mažiau,bet; 
vlsdėltp. .neblogai įsikūrę -Up 
galėtume atiduoti nors rųen- 
ką duoklę mūsų mylimos Tė
vynės labui. Būkime patrio
tais’. Smagu pastebėti, • kad 
tautiškos sąmonės liepsnelė 
dar rusena Ir plazdena dau
gelio montre ai Iečių širdyse, 
kad jų krūtinės tebėra jaut- 
tlos vargstančios Tėvynės 
šauksmui.

Visos aukos, plaukiančios 
Tautos Fondą, yra skiria - 
mos nuolatinei kovai už mū-
sų Tėvynės Lietuvos Intere
sus, garsinant pasauliui jos 
vardą, kurį taip aukštai Iš - 
kėlė liepsnose žuvę Kalanta 
Ir kiti, visą Odisėją atlikęs 
Simas Kudirka arba sunkius 
kelius praėję Bražinskai.
r--............................................  — ..................... ■—

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Negalime užmiršti Sibiro 
kankinės Nijolės Sadūnaltės', 
tik neseniai Ilgiems metams 
nuteisto Viktoro Petkaus. O 
kur dar Balys Gajauskas , 
Petras Paula lt ts, Šarūnas 
Žukauskas, O.Makauskattė- 
Pošklenė, O.Pranckūnattė Ir 
daugelis kitų? Jie visi auko
ja tautos laisvei ne kokias 
nors materialines aukas,bet 
patys save, nesigailėdami 
savo asmenybės, sudėdaml 
ant Tautos aukuro savo jau
nus gyvenimus.Tai juk pati 
aukščiausia auka. O kas yra 
mūsų menkos piniginės au
kos, palyginus su anomis’.Tai 
tik menkniekis’. O vlsdėlto , 
pasitaiko mūsų tarpe Ir to
kių taut Iečių,kurie, paprašy
ti aukos Tautos Fondui, vle- . 
toj kad davę nors menką au
ką- Ima net viešai reikšti 
savo priešingus jausmus ir 
abejones dėl mūsų pastangų. 
Jų užkerpėję širdys jau yra 
abejingos Ir kurčios kovo
jančios tautos šauksmui. 
Aišku-“ tokie tautiečiai tik
riausiai neiškeis mūsų gra
žiosios trispalvės Gedimino 
Kalne.

Dar reikėtų gerb. visuo
menei priminti, kad mes tu
rime du Fondus, veikiančius 
mūsų tėvynės labui. Čia no
rime paaiškinti tų dviejų 
Fondųfunkcljas.nes daugelis 
dar neslorlentuojame, kas 
tie Fondai yra Ir neskirtame 
jų vieną nuo kito. Štai jų 
trumpas apibūdinimas:

1/ TAUTOS FONDAS yra 
VLIKo žinioje Ir visos su
rinktos aukos skiriamos ak
tyviai kovai už nepriklauso - 
mą Lietuvą. Jos skirstomos 
į daugelį šakų: finansuojant 
radio transmisijoms,biule
tenių leidimui atsišauki
mams laikraščiuose kitomis 
kalbomis, taipgi gelbėj Imul 
kai, ėjimuos na patekusių ko - 
yptojų bei disidentų Ir-1.1....

2/ KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS yra jau visiškai ki
tokio pobūdžio Ir paskirties. 
Čia suaukoti pinigai yra už
šaldomi Iki nepriklausomy
bės atgavimo. Gaunami dlvl- 
dendal Ir palūkanos už kapi
talą yra skirstoma lietuvy
bės Išlaikymui šiame kraš
te: lietuviškųjų mokyklų kū
rimui Ir Išlaikymui, PLJSą- 
jungal, skautams bei kitoms
lietuviškoms organizacijoms 
paremti.

Abu Fondai yra geri, tik 
reikia aukoti/pagal jūsų pa
sirinkimą/.

(Bus daugiau)

Šauliui MYKOLUI GRINKUI ir jo šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškiame, mirus jo broliui VINCUI 
GRINKUI, Norwood, Mass. USA.

Min L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa 
ir Valdyba

Musų Kredito Unijos nariui
A t'A PRANUI KETURKAI mirus, 

jo žmoną! Vandai, Sūnums Antanui ir Rimui, 
seseriai Viktorijai Daugelavičienei bei kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia — 

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Lito" Valdyba

Mūsų Kredito Unijos nariui
A t A ANDRIUI DAGILIUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia jo šeimai ir 
kitiems artimiesiems —

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" Valdyba

PAD Ė K A
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

A A
VYTAUTAS-ZENONAS KUDŽMA z 

taip netikėtai ir staigiai, 1978 m. rugsėjo mėn. 4 d. , 
išsiskyrė iš mūsų tarpo.

Nuoširdžią padėką reiškiame : Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui kun. F. Jucevičiui už atnašavimą Šv. 
Mišių, maldas koplyčioje ir kapinėse, Aušros Vartų 

(parapijos klebonui tėvui J. Kubiliui už Rožinį koply
čioje. Mielai Onutei Pliuškonienei paskutinį kartą pa
giedojusiai savo dėdei Šv.Mišių metu; už atsisveiki
nimo paskutinius žodžius Jonui Adomoniui, Vincui Ka- 
čergiui, Jonui Adomaičiui ir spaudoje Leonui Giriniu!.

Gili mūsų padėka giminėms, draugams ir pažįsta
miems už pareikštas užuojautas mūsų didelio skausmo 
valandoje žodžiu, laiškais ir spaudoje; už Jūsų,bran
gieji, gausų lankymą velionies koplyčioje, bažnyčioje 
ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame už paaukotas Šv. Mišias mūsų 
vyro ir tėvelio sielą, gėles— vainikus ir taip gausias 
aukas —Kanados Lietuvių Fondui — įamžinant velio - 
nies atminimą.

Ypatinga padėka reiškiame Petrui ir Julei Adamo- 
niams pirmutiniems suteikus visokeriopą pagelbą ir 
visoms ponioms prisidėjusioms prie pusryčių paruo
šimo.

Mes liksime visuomet Jums dėkingi ir Jūsų nuošir
dumas šioje skaudžioje valandoje pasiliks mūsų 
neužmirštamas.

Giliai nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys 
ir anūkai. (

• Mirė Alfonsas Daugelavi- 
čius, 65 m. amžiaus. Mirė 
staigiai Virginijos valstijoje 
hotelyje. Jis su žmona Vik
torija automobiliu važiavo į 
Floridą. Išvykdamas iš namų 
ir kelionėje jautėsi gerai, bet 
sustojus nakvynei ir poilsiui 
užmigo amžinai.
9 Mirė Juozas LeseviOius 
72 m. amžiaus. Paliko žmo- teauguay mieste.

kelnėms-
pristatant 

ir atsiimant

ną ir dukterį su šeima. Ve
lionis labai gerai buvo pažįs
tamas lietuviams Montrealy- 
je.

® Mirė Dora Krauzaitė 20 m 
amžiaus, Mykolo ir Carlos 
duktė.

• Rytis Bulota dirba atsako- 
mingose pareigose — miesto 
planavimo direktorium, Cha-

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

- (Lietuviam j duodame spec i al i q nuol aid o)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
j ■ 7

| Savininkai V* Svi/nskas <£ Son te/. 389 - 0571,
I/. '' ' -------y

GUY 
RICHARD
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Garinusia* patarėjos ir darbo atlikėjas jums gall būti slogdangy* Guy 

'Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgiinlngel 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogo* blogas ar kai statote

MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir _ 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie- 
monių pardavimas ir jren- J f 
girnas. Atstovaujame — 1 
Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie-- 
kimo. Veltui įkainavimas.
Jettė & Frėre Ltėe 

Plumbing S’Koating kontfaktoriu*.

1*0-2. AVtmit - 3t»-033*

365-7146M. PHILIPPE IŽZI 
Prop. 

■ SKAMBINKIT -

NETTOYEURS CLEANERS 
........7661-A CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin / comar Baync 365-1143

2 9 55 Allard Street, Ville Emard 
766-2667.

7

7



NL REIKALAI LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

SPAUDOS VAKARAS
Spaudos Vakaras, įvykęs 

Toronte, pareikalavo nema
ža pasiruošimo. Torontiečlai 
susibūrę į Rengimo grupelę , 
įdėjo daug pastangų, kad Va
karas pasisektų. Neveltui - 
nes Vakaras pasisekė viso
keriopai. Svarbiausia, kad 
visuomenė į kvietimą reaga
vo, gausiai atsilankė ir gė - 
rėjos! gera programa. Apie 
programą kalbėjome prael - 
tos laidos numeryje. Šį kar - 
tą atkreipiame dėmesį į ki
tus gera darius-aukotojus.

Kai kurie, negalėdami dėl 
sveikatos ar kitų priežasčių

ĮSPŪDINGAS

Š. m.lapkričio 4 d., šešta
dienį, Lietuvių Akademinis 
Sambūris suruošė jau XII- 
osios Vinco Krėvės litera
tūros premijos įteikimą 
Aušros Vartų parapijos sa - 
Įėję. Geriausiai įvertinta bu
vo Tomo Venclovos poezijos 
knygą 98 Eilėraščiai. -

Vakarą pradėjo LASambū- 
rlo p-kas V. Žižys. Autorių 
Tomą Venclovą trumpai api
būdino Henrikas Nagys ,

Spaudos Vakare dalyvauti, 
rengėjams Įteikė gana stam
bias sumas laikraščio pa
ramai, kaip pav., Jurgis 
Strazdas su žmona, Julė Ir 
Vacys Skrebutėnal- po $100 , 
dr. J. Žmuidžinas su žmona - 
$20. Dalyvavusieji irgi ne
aplenkė Spaudos stalo ir per 
Oną Indrellenę ir Eleną Ste
ponaitienę įteikė Jonas Kar
ka $10, K. Bubelius, Alb. 
Artiškonis, Stepas Varanka, 
X rėmėjas- po $5, ir J. 
Šarapnickas $3, bei kiti po 
mažiau.

Visiems nuoširdus ačiū.
(bus daugiau) NL

MINĖJIMAS
1978 m. lapkričio 26 d. , 12 vai. AUŠROS VARTŲ parapijoje.

PROGRAMOJE: 11 vai. Iškilmingos Pamaldos,
12 vai. dr. Henriko Nagio paskaita, 
ir Aušros Vartų Choro OKTETAS.

PREMIJOS ĮTEIKIMAS

įspūdingai' paskaitė kelis jo 
eilėraščius ir vieną mūsų 
liaudies kūrinį-Mėnuo sau - 
lūžę vedė.

Sekė Birutės Vaitkūnai- 
tės- Naglenės inscenizuota 
Mažoji Odė Elementams,pa
naudojant liaudies kūrybą. 
Su nuoširdžiu įsijautimu ją 
atliko choriniu kalbėjimu Li
tuanistinės Mokyklos jauni - 
mas.

Pakviestam į sceną laure-

F Žvilgsnis į Montrealį - V. Žižys, laureatas Tomas 
Venclova, dr. H. Nagys, premijos įteikimo dieną.

Dr. J MaiiŽka
Dantų gydytojas

— • —

1440 rite Ste-Catherinc Ouest
Suite 600

Tel: 866*8233, namų 488-8628

NAMAI- APARTMENT Al- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

..... D. N. BALTRUKONISFOTO M.L.S. 
sistcma Sylko Realties Ine.

445 J.on Tolon W, Suite 30S,Mtl.
Tel: 273-9181 Rcs.737-0844t

Spaudos Vakaro karalaitė Vida Barakauskaitė.
J. S. Bubelio.

atui buvo įteiktas meniškas , 
dali. R. Bukausko atliktas 
Aktas ir įteikta premija . 
Laureatas gavo ir juostą, 
kurią išaudė G. Montvilienė . 
Jos juostomis buvo papuoš
tas ir pastovas su visomis , 
iki dabar laimėjusiomis 
Vinco Krėvės premiją, kny
gomis.

Tomas Venclova laisvu 
stiliumi pakomentavo savo: 
eilėraščius, paskaitė keletą
mėgiamiausių. Trumpai api- mes buvo atvykę svečių J ir 
budino dabartinę padėtį Lie- 1® toliau- J, V. ir D. Daniai 
tuvoje, sąryšyje su 'i kūryba, su dukra Irena, Inž. Ladas

Organizacijos kviečiamos su vėliavomis j Visi montrealie- 
čiai lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

Įėjimas laisva auka. «
Šventės Rengimo komitetas

Atsakė jis ir į keletą klausi
mų.

Vaišių stalas buvo puoš - 
nūs, gausus įvairiais vai - 
giais. Žavėjo svečius ir sta
liukai, kuriuos puošė mels - 
vos gėlės, žvakės ir gražūs 
klevo lapai.

Grojo linksmaš orkestras, 
veikė ištvermingai ir , vik
riai aptarnaujamas baras.

Į premijos įteikimo iškil-

Ladas

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS,

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU f

LEONAS GUSECKAS
PASITARNAUS I

Sol** Manager 
(Lietuvi* atstovo*)

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mnnagorju

IEO GUKEKAS_________

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

muj monlreat west

11 WESTMINSTER SOUTH

DR. V. GIR1ŪN1ENC 
Dantų gydytoja

5330 L* A»»om*tk>n Blvd. 
Montreal.

T*l. 260-3630

DR. A. O. JAUGELIENt ‘ 
Dantų gydytoja 

— e — 
1410 GUY STREET 

SUITE lt ■ 12 
MONTREAL PQ-

Tel. 932- 6662; namų 737-9681.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M. D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.IO

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dlmanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livrą i son grafu i te - Free delivery 
Skubu* ir nekainuojanti* pristatymas 
7626. rue Central St..Ville LaSalle

366-9742

365-0505

. Išganantis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Soli. «2Z, 3PUc. VI//. 

Montreal, Quebec H 3B 2E3 
Tai. £514)871-1430

ADVOKATAS
J.P. MILLER,bjl, b.c.u

169 Notre Dama Street E.įvitt 205. 
Tai: 966-2063; 966-2064

8p$l. ’’

Giriūnas, G. Procūta ir kt .
Vaišės ir šokiai bei gera 

nuotaika tęsėsi iki vėlybos 
nakties. M.
• Solistė Gina Čapkauskienė 
grįžusi po gerai pavykusio 
koncerto New Yorke (buvo 
išprašyti 3 bisai), išvyko 
koncertuoti Į Torontą. Ten 
ji atliko programą kartu su 
sol. Slava Žiemelyte. Dabar 
G. Čapkauskienė išvyko 2 sa
vaitėm atostogų į Floridą.

• Juozas Jocas lankėsi Mont-
trealyje.o kiek ankščiau ir jo jau^yra sugrįžus į namus.
žmona Vera buvo atvykusios ® Žvejų ir Medžiotojų klubo 
su Anyta Žagoraite iš Delhi, "Nida"narių dalis buvo išvy- x

’ Ont. kusi žvejoti į šiaurės ežerus.
t

o Kostas ir Lena Leipai su 
sūnumis Edžiu ir Tomu lan
kėsi tėvų Šulmistrų šeimos 
šventėje.
• Albinas Snapkauskas buvo 

sunegalavęs širdimi,bet pagu
lėjęs ligoninėje sveiksta na-

' muose. Jis visą vasarą pra
leido laiką pas seserį Genę 
Oksiene ūkyje, Grand Rapids, 
Michigan valstijoje.
• Sol. Elzbieta Kardelienė 
buvo susirgusi ir gulėjo ligo
ninėje. Sveikatai pagerėjus,

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 15 milijonų

automobile

489-5391
(A| H.ę f ng

KASOS VALANDOS: s 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta E 

Ketvirtadieniais 10-1 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1-3 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas.......

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

9i/2%
.9%

8’/2%
...6%

91/2%
91/4%
.10%

• I '
KUO DAUGIAU NETIKRUMO EKONOMINĖJE PADĖTYJE,
TUO DAUGIAU REIKIA UŽTIKRINTU GARANTIJŲ —

Gyvybės
Apdraudos,

JUS TURITE TURĖTI SAVO NUOSAVĄ GYVYBĖS 
APDRAUDĄ, NES NĖRA GARANTIJOS, KAD 
DARBOVIETĖS GRUPINIS DRAUDIMAS

1 BUS IKįl JŪSŲ PENSIJOS.

Vytas Ptasinskas YRA
GYVYBĖS APDRAUDOS AGENTAS — TURI 
PATYRIMO — PARINKS ATITINKAMĄ 
APDRAUDOS PLANĄ KIEKVIENAM.

PRAŠOME SKAMBINTI ĮSTAIGOS TELEFONU-722-3545
NAMŲ-366-9916.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
Tel: Bus. 482-3460

Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
31G VlCIORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanadosprovincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3711

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N OR KELI 0 N AS,B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automohi/iy, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

I.

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

Nemokama visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUBlMUFNt ■ tU«NiruM

PARDAVIMAS
i

t

INC

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTRALE .r4e AVENUE LAŠALU 363-3887 

I 7843 C2NTRAL2 366-1282 IDKCORATIONĮ [

HHia 1^8=1
Montreal io Lietuviu Kredito Lhiijo

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 
Telefonas: 766“5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines .................. 1150%
Taupomąsias s-tas 9-.0 % Nekiln. turto ................ 10.0%
Pensijų planas 8.5 % Čekių kredito ............... 12.0%
Term. ind. 1 m. 
Term. ind. 2 m. 
Term* ind. 3 m.

9.5 %
9.175% 
10%

Investacines nuo 4...... ... no %

Duoda nemokomą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybė* apdr. iki $10.000
dg iki $2,000 už taup. s-tos tuma*. už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nua 12 iki 8 ir penktadieniais nuo 12 iki.«6 v.;
.sekmadieniais nuo <10.45 Iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarg 

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