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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

RYAN PASIRYŽĘS 
VADOVAUTI

Qiebec'o provincijos Ube 
ralų partijos vadas Claude 
Ryan pareiškė, kad jis yra 
už viso krašto referendumą 
dėl konstitucinės Kanados a- 
teltles, susitarus su kitomis 
provincijos dėl tos atei
ties charakterio.

" Toks referendumas man 
daug priimtinesnis, negu ko
kį mes turėsime Quebec'o 
provincijoje - beąlremlantį 
labai'hipotetiškų klausImu"- 
paalšklno jis reporteriams. 
Ryan, kreipdamas fe Į etninių 
grupių seminarą, kaltino PQ, 
kad ji numenklna provincijos 
frankotonus, perglobodama 
jų tiesės Ir s lėkdama pasi
likti uždą ra, maža vlsuome - 
ne. "Mūsų PQ bičiuliai visą 
laiką susirūpinę eilinius 
žmones apsaugoti. Liberalai 
siekia bujojlmo visų, nepuo- 
s ei ėdama minties tapti ma - 
žu vienetu. Kanados balsas 
yra tvirtas pasaulyje Ir nėra 
ko bijoti,kad tapsime pakai
talu JAV".

Ryan kalbėjo apie valandą 
laiko Quebec'o Etninių Gru
pių Federacijai, aplpbrėždar 
rtias savo partijos konstitu
cines pirmenybes Quebec'ut 
ateinančio pavasario refe- 
rtendumul dėl "sovereignty - 
association" - suvereninės 
sąjungos.

Liberalų programa atnau
jintame federalizme būtų Iš 
11 punktų/lapkričio mėn.bus 
viešai paskelbta/. Joje, tarp 
kitko, minima civilinės lais
vės garantijos, aiškesnė de - 
f Inlclja federalinės-provln - 
elnės sistemos Ir teisė pro
vincijoms kontroliuoti savo 
resursus.

Renė Levesąue kaltino Ry
an perdldellu autorltarlšku- 
mu. I tai Ryan atsakė: "Jei
gu aš esu paskirtas vado - 
vautl- aš pasiryžęs tai da
ryti, o ne būtr -^Hovaujamu . 
Norėčiau, kad p. Levesoue 
būtų parodęs šiek tiek dau
giau vadovavimo, ko Iš jo Ir 
buvo laukiama. Jo partija 
šiandien būtų geresnėje for
moje, jeigu žinotų kuriuo ke
liu einama".

Kaip žinome, PQ parodė 
didelį darbštumą, kuo Clkral 
nebuvo pasižymėjus libera
lų partija, vadovaujant Bou
rassa’T, prieš laimint PQ-i

BANGINIS QUEBEC E
Už Quebec’o miesto rąstas 

pakrantėje negyvas , mH - 
žlnlškas banginis. Tat 
plr mas toks ats lt Ik Imas.
Mokslininkai Ir aplinkos
specialistai Iš Kanados Ir 
JAV atvyko jį apžiūrėti. Ma
noma,kad jis įsivėlė į dumb
lą, besivydamas žuvų būrį.

SOVIETAI KUBOJE
Neabejojama, kad susiti

kus Vance Ir Dobrynln'ul , 
sovietai labai jautriai rea
guos į bet kokį Kubos klau- 
slmą. Jie jau vieną kartą- 
1962 m.-JAV Ir prez.Kenne
dy .spaudžiami, turėjo nusi
leisti Ir atsiimti Iš Kubos 
savo raktetas. To jie niekad 
nepamiršo. Nuo to laiko 
prasidėjo sovietų milžiniš
kas karinis augimas. JAV 
administracija tikriausiai 
nereikalaus Maskvos ati
traukti visų karintų dalinių 
Iš Kubos. Atskiros tos gru - 
p ės nesudarytų problemos , 
anto vieno Baltųjų Rūmų 
darbuoto jo,bet problemą su
daro jų organizuotumas ka
ro veiksmams.

Derybos su Maskva bus 
kietos. Prezidentas Carter’ 
Is Ir New York'o senatorius 
Javits ragina Išlaikyti ramų 
toną, bent kol paaiškės,ko - 
klals tikslais tos trupės ran
dasi Kuboje.

Kai kas spėlioja,kad Cas
tro, dažnai Ir alštrlat kalbė
jęs prieš kolonializmą, pak
liuvo Imperialistinės valsty
bės globon - Sovietų Rusijos. 
Be jų pagalbos Kubos ekono
mija būtų susmukus visiškai. 
Elektrą Ir alyvą parūpina 
SSSR, už tai gauna cukrų Ir 
nikelį Iš Kubos.

Kuba pasiekė gerų rezul
tatų sveikatos aprūpinimo Ir 
švietimo srityse, bet Ir pa
tys kartais Išreiškia nepa
sitenkinimą dėl priklauso
mumo nuo SSSR.

Castro Išreiškė atsargiai 
viltį, kad prekyba vėl prasi
dės su JAV. Washlngton'as 
sutiktų tai padaryti1, jeigu 
Castro atitrauktų savo tru - 
peš Iš Afrikos... bet Ir tie 
sovietų dal Intai Kuboje. At
rodo, Castro pakliuvo į 
meškos glėbį...

KRIMINALISTAI IRGI VER
ŽIASI I LAISVĘ

Vagys ir žudikai,prisiden
gę Laivo Žmonių priedanga , 
per paskutiniuosius 6 mė - 
nesiūs atsiduria Vakaruose . 
Tai tvirtina vienas iš Viet - 
namo pabėgėlių laivu ir sa - 
ko, kad jie yra tyčia Hanoi 
vyriausybės įmaišyti į pabė
gėlių tarpą, kad bėgan
čiuosius sukompromituotų .

Kriminalistai pakliuvo ir 
į Kanadą, tvirtina Ma Thai 
Khiem.

Indonezijos stovyklose e - 
santieji pabėgėliai, Europos 
ir JAV saugumo šaltiniai 
sako, kad kiekviename pabė
gėlių laive buvo ir šnipų.

Kanados Imigracijos pa
reigūnai sako, kad priimtieji 
pabėgėliai yra atydžiai tik
rinami.

BENDRUOMENYBĖSm
/VLIKo Informacijos Tarnyba/ 

PEN KONGRESO DALYVIAI 
PASIUNTĖ TELEGRAMĄ PETKUI

Petkaus sunkią moję,'kur

Tarptautiniame PEN Klu
bo Kongrese, vykusiame lie
pos 15 - 21 dienomis Rlo de 
Janeiro mieste, Brazilijo
je, dalyvavo 275 rašytojai 
Iš 50 PEN centrų. Viktoro 
Petkaus klausimą atskirai 
Iškėlė prieš keletą metų į 
JAV emigravęs rusų poetas 
Josifas Brodskis ir Paryžiu
je gyvenantis čekų rašytojas 
Pavelas Tlgrldas. Buvo kal
bama apie 
padėtį CIstopollo galėjime Ir 
raginama kreiptis į sovietų 
vyriausybę, prašant Išleisti 
Petkų į laisvę.Be to, Iš PEN 
Klubo sesijos į Sovietų Są
jungą pasiųsta telegrama 
Anatolijui Ščaransklul Ir 
Petkui, abiem kallnamlem 
toje pačioje kameroje. Te
legramoje sakoma : "Mes, 
44 - jo PEN Klubo Kongreso 
nariai sveikiname jus už jū
sų drąsą". Telegramą pasl- 
rašėPEN Klubo pirmininkas 
peruvljletfe romanistas Ma
rio Vargas Lloš^a, žymi

NEPASITENKINIMAS RUSU ANTPLŪDŽIU Į LATVIJĄ

Latvijos KP pirmasis se
kretorius A.Voss patvirtino 
Pabaltijo, savllaldtnės spau
dos tvirtinimus apie nepasi
tenkinimą rusų antplūdžiu į 
Latviją, Estiją Ir Lietuvą. 
Savo straipsnyje, Išspaus
dintame sovietinės KP CK 
žurnale KOMUNIST (197«. 
Nr.14/, jis taip rašė:" Mes 
negalime tylomis praeiti 
pro vletlnlnklškus polinkius 
Ir tautinį slauraprotlškumą, 
kuris vis dar atsispindi kai 
kurių žmonių pažiūrose Ir 
nusistatymuose. Jie kartais 

L lėtu vos disidentas Romas GIEDRA su žmona LIDIJA Chlcagoje. Iš kalr&s: dr.Leonas
Krlaučeltūnas, kun.Adolfas Stašys, Lidija ir Romas Giedros, kun.dr. Juozas Prunskls, 
Teodoras Bllnstrubas. R.Giedra kalbės Anrerlkps Lietuvių Kongrese Cleveland’e,
spalio mėa. 13-14 d. d. Nuotrauka - Ged. Janutos

Meksikos rašytoja Julietta 
Campos, Helena Ponlatows- 
ka, Tlgrldas, bei 20 PEN 
Klubo delegacijų Iš Anglijos, 
Amerikos, Izraelio, Argen
tinos Ir kitų šalių.

Lietuvius šiame Kongrese 
atstovavo dr.Stasys Goštau
tas, dėstąs Lotynų Amerikos 
literatūras Bostono univer
sitete. Jis dalyvavo Rlo de 
Janeiro televizijos progra- 

kalbėjo apie lie
tuvius rašytojus Išeivijoje. 
Iš Kongreso nuvykęs į Bu — 
enos Aires, dr. Goštautas 
davė tris .pasikalbėjimus 
Argentinos svarbiems laik
raščiams apie PEN Klubo 
problemas Ir lietuvių litera
tūros klausimus.

Rlo de Janeiro Kongreso 
dalyviams, žurnalistams Ir 
stebėtojams buvo išdalinta 
400 egz. Tomo Venclovos 
parašytos Ir Tautos Fondo 
Išleistos lietuvių literatūros 
apžvalgos anglų Ir portugalų 
kalbomis. ELTA

nesugeba suprasti, kad ko
munistinė statyba neįmano
ma be kuo glaudesnio politi
nio, ūkinio Ir kultūrinio 
bendradarbiavimo Ir be bro
liškos savitarpės visų SSSR 
tautų pagalbos. Pavyzdžiui, 
tokie žmonės kartais tvirti
na, kad mūsų respublikoje 
neapsimoka prasidėti su tam 
tikru dideliu pramo.nlnlu 
projektu ar statyti tą ar ki
tą jėgainę. Kodėl? Nes, sa
ko jie, Išdavoje padidėja ne- 
latvlų gyventojų skaičius".

ELTA

PROGRAMA
SPALIO MĖN. 5 d., PENKTADIENIO VAKARE - 9 v. - 
Jaunimo šokiai.
Ruošia - KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA , MUL
TICULTURAL CENTRE , 185 BUNTING Rd. .St.Catha - 
r Ines, Ont.
SPALIO MĖN. 6 d. , ŠEŠTADIENĮ, 2 v. po pietų - 
KLJS Tarybos narių Suvažiavimas: l V -o j o 
P as a u 1 l o L i etuvlų Jaunimo Kongye s p pr a - 
neši ma l Ir ska Idr lų ..p.arojda . RRASS BRAN ROOT 
ROOM PRUDHOMME'S HOTEL.
SPALIO 5-7 d.d. - TAUTODAILĖS PARODA ST.CATHA
RINES CENTENNIAL PUBLIC LIBRARY MILLS MEMO - 
RIAL ROOM 54 .Church st.

SPALIO 6 d.. 6 v. v. - Bendras s_us_Įpa_ž In Imp va - 
karas PRUDHOMM’ES MOTOR HOTEL VICTORIA SA
LĖJE .

SPALIO T d. 2 v. p.p. - Iškilmingos pa maldos_ St_.
Catharines Kat e d r_oj_ę CHURCH ST. Po pamal
dų - V A I N IK O P A D Ė JI M A S PRIE KANADOS 
LAISVĖS PAMINKLO.

4 v . p . p . Iškilmingoji dalis- Koncertas, 
COLLEGIATE INSTITUTE 34 Catherine St.

PROGRAMOJE: V ' -
Solistai: Justina SRIUBISKIENĖ Ir Vytautas 

PAULIONIS
Tautinių Šoklų Grupė G Y VAT ARAS-Hamiltonas
Lietuvių Vyrų Choras ARAS-Toronto
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAS
AUS ROS VARTŲ Parapijos Choras -Hamiltonas
Katedroje giedos TORONTO VYRŲ CHORAS ARAS 

/Daugiau tiformacljų- 2-ame puslapyje/

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
VALDYBA PRAŠO ATITAISYTI

Gerb. Redaktoriau,
" Nepriklausomos Lietu

vos" Nr.33-19/9. VIII.15 d . 
laidoje, 7psl."Po Chlcagos 
Dangum" S. Paulausko ko- 
respondencljoje-VarpInlnkal 
Veikla - , tarp kitų yra toks 
teiginys "... Atsilankė daug 
visuomenės veikėjų: PLBCV 
pirm. dr. Vytautas Dargls , 
kuris vadovavo šokiams;.... 
PLB veikėjai: Repšienė, Člū- 
rlnskas, Pocius..."

Pranešame, kad minėtų 
asmenų PLB veikloje nesi
girdi, PLB valdybos plrml- 

ninku Iki šiol tebėra Vytau
tas Kamantas, Išrinktas V 
PLB seime, Toronte.

Prašome padaryti atitin
kamą pataisymą.

Su pagarba 
A. Juodvalkis 

PLB Valdybos Sekretorius 
Chicago, 1979 m.rugsėjo 5 d.

ROMAS GIEDRA LIETUVIŲ 
KONGRESE

Ištrukęs iš okupantų kalė
jimų ir prieš kelis mėnesius 
pasiekęs JAV, Romas Gied
ra dalyvaus Amerikos Lie
tuvių Kongrese Clevelande 
ir papasakos apie savo išgy
venimus bei apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Jis 1962 m, 
dar būdamas jaunas kelioli- 
kametis gimnazistas, st 
savo draugais bandė lėktuvu 
pabėgti Į Švediją, tačiau ne
įstengė lėktuvo užvesti ir ta
da automobiliu bandė pa
sprukti į Lenkiją. Buvo su
laikyti prie sienos, ir visi 
jie areštuoti. Romas, kaip 
nepilnametis, gavo mažes
nę bausmę, o trims kitiems 
skyrė po 12 metų kalėjimo. 
Kaip nepilnametis, išleistas 
anksčiau, jis tęsė studijas 
ir Klaipėdoje baigė politech
nikos mokyklą. Atvykęs pas 
savo tėvus į Los Angeles, ten 
gavo elektrotechniko darbą. 
Yra uolaus patriotinio nusi
statymo ir dalyvavo vyčių 
seime. Iš jo Kongreso me - 
tu išgirsime įdomų praneši
mą. Kongrese dalyvaus su 
savo žmona Lidija.
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NefhMutm
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P our la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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PANORAMA
VISI [ LIETUVIU. PIENAS

SPALIO 5-6-7 d.d.ST.CATHATRINES

LIETUVIŲ DIENOS - MŪSŲ ŠVENTĖ.1

Dabartinė 
laikraščio padėt

JAUNIME I
- Stokit nariais ..KANADOS LIETUVIU FONDĄ
— Fondo ateitis — Jūsų rankose I

Jau buvo rašyta šiame 
laikraštyje, Kad Kanados 
Lietuvių Diena įvyks š.m. 
spalio 6-7dIenomis.Paskuti
niu laiku paaiškėjo,kad į šią 
Dieną įsijungė su savoprog- 
rama Ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Tad- KLD 
tęsis nuo spalio 5 - 7d.d.

Spalio 5 d., 9 v. v. Kana - 
dos Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga ruošia šoklus Multicultu
ral Centre 185Bunttng Rd. , 
St. Catnartnes, Ont. Spalio 6 
d. 8:30 iki 4:30 v.Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimas Prudhomme’s

skaidrių paroda. Šioje svar
biausioje programos dalyje - 
jaunimas Ir kltt-turėtų kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti : 
Išklausyti pranešimų Ir su
sipažinti su Kanados Lietu
vių Jaunimo ateities veiklos 
gairėmis.

KLJS Centro Valdyba 
kreipėsi įKLDlenos Ruoši
mo Komitetą, kad skelbiant 
apie KLD ruošą .būtų garsi
namas Ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Suvažiavi
mas. Džiugu, kad KLJS ak
tyviai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje, nes dėl Lietuvos

Motor Hotel Brass Room.
Čia 2 v. p.p. bus IV-ojo Pa r 
šaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso pranešimai Ir

laisvės jaunimo žodis Ir 
darbai yra labai pageidautini 
Ir reikšmingi.

IV-oslos Kanados Lletu-

. Atrodo, dar taip nesentai lietuviškieji laikraščiai 
savo poslapiuose leidėjų lūpomis kalbėdavo apie vienokį 
ar kitokį leidžiamų laikraščių pagerinimą. Daug kas ana 
lals laikais Ir tikėjosi, kad kai suvažiuos tuomet vadina
mieji "dypukal", jie įsileis į jų leidžiamųjų laikraščių 
darbą Ir sustiprins visokeriopą padėtį. Bet anie - tuo lai
ku vadinamieji "senieji" - net neperprasdaml anuo metu 
veikusio stalinizmo - apsiriko, manydami,kad ta Iš sto
vyklų pabėgėlių masė yra be jokių kltųpasaulėžlūrųjšsky- 
rus prlešligumą komunizmui.

Atvykus "dypukams" į Kanadą ar JAV-Oes daugelis 
čionykščių lietuvių /dalis Ir Iki šiol/ neperprasdaml lais
vų demokratinių kraštų valdymosl sistemos, pirmuosius 
"šūvius" nukreipė į lietuviškąją veiklą, į leidžiamus laik
raščius. Nedaugelis to laiko Išeinančių laikraščių sulau - 
kė arba patys priėmė pagelbą Iš net žymių žurnalistų, jei 
jie neatatlko to laikraščio pažiūroms, a?ba atvirkščiai . 
Todėl ne vienas, naujai įsisteigęs laikraštis, net prie ly
giagrečio, jau seniau Išeinančio , pradėjo lyg Ir konku - 
renclją tobulumo atžvilgiu - bet, teisingiau pasakius - 
pradėjo tarpusavio kovas, atsineštas Iš Lietuvos partinės 
veiklos... ................g . . a .

i Retas laikraščio redaktorius pajėgė Išlaviruoti, su
prasti, kad ypač priaugančioji lietuvių karta, atsivežtoji 
Ir čia gimusi, nesul iterėsuota buvusių partijų veikla.
/ Šiuo atveju nekalbu apie vietinių lietuvių komunistų velk 
lą. Net Ir jų valkai tėvų iesekė/.

"Nepriklausoma Lietuva", įsisteigusi 1941 m., Irgi 
lelšve ų ė partinio skaldymosi Ir to pasėkoje įsisteigė 

194s m. "Tėviškės Žiburiai " Toronte, Pradžioje buvo ne
pavydėti ia "trynlmost" padėtis Kanados lietuvių tarpe.Bet 
kai susitarimo būdu įsisteigė Kanados Lietuvių Bendruo
menė - padėtis pagerėjo Ir laiku sustabdyti nesklandumai. 
Tuomet veikusi Kanados Lietuvių Centro Tarybos veikla 
davė teigiamas pasekmes /ko dar nėra atsiekę K JAV-se 
lietuviai/.

NL laikraštis, tuo metu redaguojamas Jono Kardelio, 
lors Ir partinio, bet tolerantiško žmogaus - laviravo įsu 

kitokių įsitiki itmų veikėjais, nežiūrėdamas kartais net sa 
vo partijos principų pažeidimo. J,Kardeliui susirgus Ir 
vėliau po jo mirties, laikraštis pergyveno t redaktoriaus 
krizę. Vieni, kurte sugebėjo redaguoti, atsitraukė dėl 
me iko atlyginimo, antri- nevisai patiko Valdybai. Kl - 
tiems- buvo persunku redaguoti, nes NL laikraštį nėra 
lemta tik redaguoti, bet reikia Ir kitaip nelengvai dirbti.

Galop, po įvairių krizių- aš pats apsiėmiau redaguo
ti NL 19«3 metais. Iki to laiko vedžiau administraciją, o 
dar prieš tat dirbau spaustuvininku ,kal laikraštį spaus
dinome dar savoje spaustuvėje. Dirbau ir kitaip redaguo
jant J. Kardeliui, dr.H.Naglul Ir R.Maziliauskui, kas su
telkė ma: galimybę tęsėtl laikraščio redagavimą. Ne tik 
a to laikotarpio reikalą, bet Ir mane gerai suprato bevelk 
visi be dradarbiat Ir nuoširdžiai įsijungė vėl į laikraščio 
darbą, o ką bekalbėti apie tuos,kurie naujai pradėjo bend
radarbiauti. Gal būt, bendradarbiai Ir skaitytojai atkrei
pė dėmesį, kad laikraštį mėginau vesti visuomeniniu ke -

llu, ležtūrl it kokių pažiūrų bendradarbis ?.. .Svarbiau - 
stas tikslas - lietuvybės Išlaikymas, kad jaunesnioji kar- 
karta iors kai kuriais atvejais atkreiptų dėmesį į laikraš
tį. Kol kas neapsirikta: didelė dalis skaitytojais tapo Ir 
Iš jaunesnės kartos, Ir jų vis pasipildo.

Būtų nelengva Išsakyti, koks sunkus darbas per kele
tą metų buvo mane užgulęs. Atėjus į Bendrovės Valdybą 
Petrui Klezat iždininko pareigoms- man palengvėjo, kai 
jis atsakomybės dali prisiėmė administracijoje, kuomet 
Joias Petrulis, tapęs NL B-vės Valdybos pirmininku,prar- 
dėjo rūpintis Ir kitais administracijos darbais. Jis nuo 
197 6 metų pasiėmė neapmokamai visą administracinio 
darbo atsakomybę. Darbo pradžia jam nebuvo lengva, nes 
dėl laiko stokos buvo užleistas ryšių palaikymas su pre - 
lumeratorlals. Jam energingai pradėjus rūpintis skolo - 
mis,daugelis uslgaado susidariusios didesnės sumos,ki
tas gal Ir užsigavo dėl paraginto Ir 1.1. Ši jo Iniciatyva 
pakėlė administracijos kasą Ir gerai tvarkomasi .kartusu 
B-vės Valdybos Iždininku P.Klezu.

Nepaslaptls.kad dirbančiųjų atlyginimai visuomet bu
vo nedideli, jau neskaitant ir Infliacijos. Nepaslaptls, kad 
ne. tik aš„pradėjęs redaguoti, ar vienos kurios kadencijos 
Valdybos ar pirmini ikadčka bandėme,pagerinti savo reFa 
kalus Ir patobulinti laikraštį/budo visų pastangomis orga- 
ilzuojamos loterijos-,aukos, akcijų vajus Spaudos Baliai 
čia, Ir ypač Toronte , Ir 1.1./.

Paskutinieji metai, Jonui Petruliui pirmininkaujant , 
buvo našlausi. Buvo planuota įsigyti antraštėms spausdl - 
itmo priemonę, padaryti redakcijos patalpų išorinį re - 
moitą, o gal ir praplėsti namą versllšklems Išskaičiavi
mams. Nepaslaptls, kad kai kuriems lietuviškiems latk - 
raščlams reikėjo leidimą sustabdyti, sumažinti jo formatą 
ar panašiai.

Šiuo -netu NL atsidūrė nenumatytoje padėtyje,kai te
ko man netikėtai susirgti. Netikėtas širdies priepuolis su
krėtė ne tik mane patį, mano šeimą, bet Ir laikraščio lei
dėjus. Bevelk paruošus spaustuvei poatostoglnį 31-32 nu
merį rugpjūčio 7 d.rytą, vos žmonos atgaivintas, patekau 
Royal Victoria ligoninėj. Dabar esu namuose, bet tik ra
miam poilsiui, kol sugis širdies Išviršinis raumuo. Vėliau 
teks grįžti ligoninėn ištyrimams, nustatyti kokia padary
ta širdžiai žala ir nustatyti būdą,kad priepuolis nepasl-' 
kartotų. Tai užtruks laiko Ir per tą laikotarpį jokių laik
raščiui pasltarnavtmų negalėsiu padaryti.

Dėkodamas laikraščio bendradarbiams, kurie rėmė 
rašiniais / tai patys žinote, nes daugelis rašinių ėjo sla- 
pyvardėmls arba rečiau, bet svariau/, nuoširdžiai prašau 
bendradarbiavimą tęsti. Nuo mano susirgimo redagavimo 
koordinavimą yra apsiėmęs Bendrovės pirm. Jonas Petru
lis Ir aš jam linkiu tęsti, pritariant Ir kitiems Valdybos 
larlams. Mano pavardę kaip redaktoriaus prašau neskai
tyti nuo virš minėto laikraščio numerio. Kai sveikata leis 
vėl dirbti laikraštyje - mieliems bendradarbiams Ir 
skaitytojams vėl prisistatysiu.

,1979 m. rugsėjo mėn. 5 d. Pf« Paukštaltls

vtų Dienos proga yra ruošia
ma Tautodailės paroda Cen - 
tenntal Public Library Mills 
Memorial Room, 54 Church 
st. Parodos pravedtmu rū
pinasi Joana Ir Algimantas 
Zubrtckat. Parodoje da
lyvauja Vaivorykštė Iš 
Montreallo, vad.Ir.Luko - 
š e v l č le nė. Paroda bus 
atidaryta spalio 5-7 dieno
mis . Parodos lankymo va
landos bus paskelbtos vėliau. 
Dėl įvairių Informacijų 
kreipkitės į Virginiją Že - 
maltledę, tel:935-9O6O .

Spalio 6 d., 6. v. v. įvyks 
visų bendras suslpa - 
žlnlmo vakaras Prud
homme’s Motor Hotel dve
jose salėse. Gros europie
tiško stiliaus muzika, veiks 
visokių gėrimų bufetas. Bus 
įvairaus šalto užkandžio. 
Norlntlejtkaršto maisto Irgi 
galės Hotel restorane pasi
sotinti.

Spalio 7d., 2 b.p.p. Iškll - 
mlngas mišias laikys prel . 
dr. Juozas Tadarauskas.a- 
ststuojant lietuvių kuni
gams. Pamokslą sakys Ka
nados Kunigų Vienybės pirm, 
kun. J.Staškus Iš Londo
no. Sveikinimo žodį pasakys 
vietos vyskupas T. F uit o n . 
Pamaldų metu giedos jungti
nis choras, diriguojamas 
muz.Vaclovo Verlkalčlo.

Tuoj po pamaldų, apie 3 v . 
p.p. vist yrakvlečlaml 
Ir prašomi dalyvauti 
eisenoje prie Kana
dos Laisvės paminklo. 
Bus padėtas gėlių- vainikas 
žuvus tems už laisvę. Bus 
kviečiami laikraščių re
porteriai dalyvauti. Labai 
s v a r b u,kad Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos var - 
du būtų tartas žodis ang
lų kalba apie sovietų pa
vergtą Lietuvą. Būtų įspū
dinga, kad Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga žygiuotų 
prie Kanados Laisvės Pa
minklo su plakatu Ir tinkamu 
šiam žygiui šūklulAtėjo lai - 
kas, kad visi, Ir jaunimas Ir 
senimas privalome demons - 
truotl viešose vietose Ir rei
kalauti, kad Lietuvos okupan
tai pas įtrauktų Ir grąžintų 
Lietuvai laisvę.

Pamaldose dalyvaujan
tiems geriausiai automobi
lius pastatyti A&P krautuvės 
aikštėje Welland street. Iš 
ten galima už kelių minučių 
pasiekti katedrą Ir koncerto 
salę Collegiate Institute 34 
Catharine street. Prie kon - 
certo salės vieta automobi
liams pastatyti yra ribota.

Iškilmingoji dalis Ir kon
certas prasidės spalio 7d., 
4 v.p.p. Collegiate Institute 
gražioje Auditor įjoję. Prog
ramoje dalyvauja solistai Iš 
Toronto- Justina Srlub Iš 
klenė ir Vytautas P a ui l o 
nls , taip pat Ir mėgiamieji

dainų bei tautinių šoktų an - 
sambllal (žlūr.programą 1 
psl./

St.Catnarlnes lietuvių ko
lonija yra maža- apie IOO 
šeimų. Nežiūrint to, rizika
vo ruošti IV-ąją Lietuvių 
Dieną. Bendrai paėmus, ą to 
tokias Dienas suvažiuoja 
daug lietuvių, bet kas atsitik 
tiktų,jeigu pasitaikytų blogas 
oras? Išlaidos didelės jau 
padarytos... St. Catnartnes 
lietuviai turi vilties,kad di
džiosios lietuvių kolonijos - 
Hamiltonas,Toronto, Mont - 
realts Ir kitos -mažėsnės- 
parems savo atsilankymu Ir 
Išgelbės šią mažą, veiklią 
lietuvių koloniją nuo nuosto
lių.

Visi Kanados Ir A - 
mertkos lietuviai - 
ruoškitės Iš anksto 
dalyvauti KLDlenoje, 
spalio 5-7 dienomis, 
St.Catnarlnes mieste.’

J.Sarapnlukas 
KLD Informacija

DĖL NAKVYNIŲ
LIETUVIŲ 24-DIENAI 
SPALIO 5-6-7

ARČIAUSIAI KONCERTO 
SAL ĖS RANDA SI MAYWOOD 
MOTEL, 87 Meadovale Dr., 
tel: 1Ž416-934-2531 -2 arba 
Q - Way MOTEL 260 Lake 
st. St.Catharines, Ontario 
L2R 5Z3,tel:l-616-(5B4-9245. 
Mieste kainos truputį aukš
tesnės. Paskutinis Motelis 
turi apšildomą maudymosi 
baseiną.

PRUDHOMME’S MOTOR 
HOTEL & Convention Centrp, 
Vineland Station, Ont. randa
si apie 1O mylių nuo St. Cat
harines, Toronto kryptimi. 
Jame vyks susipažinimo va
karas. Važiuojantiems Iš 
Buffalo-pra važiavus St. Cat
harines miestą QEW HWY 
už 9 mylių bus rodyklė: 
Prudhomme’s Boulevard Ir 
pasukti į dešinę, tuojau prt - 
važiuosite didelius pastatus, 
tos vietos.

Važiuojantiems Iš Hamil
ton’o ar Toronto, privažia
vus posūkį į Victoria avė. 
Išsukti Iš QEW HWY.Pri
važiavus stop- sukti į kairę 
Ir pervažiavus tiltą-tuojau į 
dešinę. Čia įvažiuosite į 
Prudhomme’s Hotel Conven
tion Centrą. Kainos yra Iš - 
slderėtos labai žemos. Jei
gu Iš anksto neužslsakėte- 
praneškite, kad atvažiavote į 
Lithuanian Day Celebrations 
Ir jums bus sutelktos visos 
privilegijos.

DĖL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS į VIRGINIJĄ 
ŽEMAITIENĘ, TEL: 
935 - 9060

IR GERAI IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai, atgarsiai

SAVA TTRAŠČIO " NEPRIK
LAUSOMA LIETUVA ” RE - 
DAKCIJAI IR ADMINISTRA - 
CIJAI

Džiaugiuosi, kad savait
raštis NL ir formate page
rėjo, ir straipsniais pagra
žėjo. Nieko nuostabaus, nes 
yra seniausias Kanadoje. 
Todėl žmonės pagalvojo ir 
pradėjo daugiau remti finan
siniai ir moraliniai. O rėmė 
t M*.

todėl, kad yra visiems lietu
viams prieinamas, nes de
mokratiniame krašte ir pri
valo taip būti.

Juk kiekvienas lietuvis y- 
ra brolis ir vertas būti žmo
giškai pagerbtas.nes esame 
be Tėvynės-naŠlaičiai. To - 
dėl lietuvis lietuvį matyda
mas skriaudžiamą ar pats 
būdamas skriaudčiamas ga
li per spaudą pasiskųsti.

Šiuo atveju NL ir yra tei
singos laikysenos laikraštis.

Su didžia pagarba ir broliš - 
ka meile

P. Polgrimas

LIETUVOS KARALIAI AR 
KUNIGAIKŠČIAI?

/Štai išvada, kuri visada ak
tuali - /

Rašytojas Vyt. Alantas , 
peržvelgdamas "Drauge" .No. 
271/42/, 19«s. 11.Io prof. Z. 
Ivinskio "Lietuvos Istoriją" 
Iki Vytauto Didžiojo, priėjo 
sekančios Išvados:

Ar kam tai patinka ar nepatin
ka, bet Lietuvos valdovų titplai 
grįžta kam jie priklauso. Saky
sime, Gediminas spaudoje labai 
dažnai jau vadinamai karaliumi. 
Taip pat Algirdas ir Kęstutis. 
Pvz., Lituanus žurnale (1978 m. 
nr. 3) K. A. Girvilas savo straips
nyje: Pre-christian name giving 
in Lithuania Lietuvos valdovus 
tituluoja tik karaliais: king Al
girdas, king Vytautas, queen 
Ona, queen Julijana, Lithuanian 
kings. Kai kitatautis skaito taip 
tituluojamus valdovus, jam iš
kart aišku apie ką kalbama, o ką 
jam sakytų kažkokie Grand Du
kes ar Grand Princes arba vieto- 

| je Kingdom of Lithuania, Grand 
Duchy?

I Ir pagaliau reikia aiškiai už

brėžti ribą, kur baigiasi Lietuvos 
karaliai ir prasideda didieji ku
nigaikščiai. Lietuvos valdovai, 
karaliai, monarchai buvo šie: 
Mindaugas, Vaišvilkas, Traide
nis, Pukuveras, Vytenis, Gedimi
nas, Algirdas su Kęstučiu ir "Vy
tautas. Su Vytauto mirtimi pra
sideda Didžiųjų Kunigaikščių ir 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės gadynė, nes sujungtos Lie
tuvos Lenkijos valstybės karalius 
sėdėjo Krokuvoje. Tad, atrodo, šis 
“kompromisas” turėtų būti pri
imtinas tiek “karalininkams”, 
tiek “kunigaikštininkams”.

Ir dar būtų viena išeitis: jei 
taip bijoma karaliaus titulo, te
palieka valdovas, ruler. Visai ne
blogas žodis, kurį ir Ivinskis savo 
istorijoje dažnai vartoja, tik jau 
he didysis kunigaikštis.... ’•

Visi turime sutikti su 
prof. Z. Ivinskio Istorijoje 
Iškeltais faktais ir rašyt. 
Vyt. Alanto paryškintomis 
Išvadomis.

Primestieji "kunigaikščiai* 
turėtų Išnykti Iš naujų Istori
jos vadovėlių.

J. Valdi on is 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VACLOVO
/ dedi me vieną V.Daunoro laiškų . pasiekusi Ir mūsų Kanados Lietuvių Komitetą Žmogaus Teisėms Ginti.

Tokių Ir panašių laiškų solistas buvo priverstas rašyti, tikėdamasis kokio nors žmoniškumo /

Lithuanian Canadian Committee for Human Rights
Comitė Lithuanian du Canada pour la Defense des Droits de L’Homme
Kanados Lietuvių Komitetas Žmogaus Teisėms Ginti
494 Isabella Ave.. Mississauga, Ontario, Canada LSB 2G2

DAUNORO KOVA U Ž BŪVI

kai savas engia sava.
PASIKALBĖJIMAS SU. PERBĖGUSIU 

LATVIŲ PAREIGUNU

Gerbiamas Sekretoriau,

Esu atsidūręs itin sun
kioje moralinėje ir mate
rialinėje padėtyje ir todėl 

s išdrįsau kreiptis į Jūs as
meniškai, vildamasis su
laukti patarimo ir pagalbos. 
Kodėl taip atsitiko ? Gal būt, 
kaltas nelengvas mano cha
rakteris, bet, matyt, nema
žą kaltės dalį turėtų prisi- 

' imti ir mano tiesioginiai va
dovai, visų pirma, mano 
"piktas genijus" V. Noreika, 
kuris turėdamas nemažus 
įgaliojimus ir garsaus dai
nininko autoritetą bei pasiti
kėjimą, iki galo atliko savo 
juodą darbą - susidorojo su 
manimi metodiškai ir nuo
sekliai. Gerbiu jo talentą, 
bet nepastebiu jame tikrų 
vadovo bruožų, pirmiausia 
žmoniško jautrumo ir suge
bėjimo suprasti nelengvą 
menininko darbą, ne visada 
sėkmingą jo likimą.

Remdamasis daugiau pa
skalomis ( artistinėje aplin
koje paskalų visada pertek
lius). o ne tikrais faktais, 
jis apie mane suformavo 
nuomonę, ją {teigė kitiems. 
Jsismaginęs, matyt, ir pats 
ėmė tikėti.

Smulkiau paliesiu kai ku
riuos momentus. Pastaruoju 
metu gaunu nemažai laiškų 
(kai kurie jų, ypač iš užsie- 
sienio, dėl žinomų prležąs- 
čių manęs nepasiekia), ku
riuose teiraujamasi, stebi
masi dėl staigaus ir netikėto 
mano dingimo iš vokalinio 
pasaulio. Gal mano kores
pondentai ir perdeda, tačiau 
man, buvusiam visą laiką 
aktyviam vokalistui, tai 
skaudu girdėti, ypač kad jų 
godžiuose yra daug tiesos, 
kuri deja, kaip jaučiu iŠ 
'žmonių atsiliepimų, liečia 
ne vien mane.

Niekad neišdyla pokalbis 
su Jumis, Gerbiamas Se
kretoriau. Atėjau pas Jūs1, 
kaip pas tėvą ir Jūsų žo
džiuose atsiliepė mano' šir
dies balsas. Jūsų pataria
mas ėjau | susitikimą su 
respublikos sceninio gyve
nimo vadovais (1975.9.13). 
Ėjau vis dar tikėdamasis 
būti suprastas. Deja, kon
fliktas dar paaštrėjo Jaukia
mas dalykiškas pasikalbėji-
mas pavirto piktu užgaulio
jimu ir V. Noreikos insinua
cijų truimfu. Iš aukštas pa

reigas einančių draugų L. 
Šepečio, S. Šimkaus, V. No
reikos sužinojau, kad esu 
apolitiškas (apolitiškų dainų 
niekada nedainavau), amora
lus, girtuoklis ir daug kito
kių užgaulių epitetų. Pagal 
V. Noreiką, aš esąs tapęs 
veltėdžiu, vengiąs darbo 
teatre, atsisakąs propaguoti 
tarybini meną, demorali
zuojąs teatro darbą ir pan. 
Mūsų "pokalbi" užrašė Meno 
valdybos darbuotojas Cirins- 
kis.

Neišlaikęs panašios ata
kos, išėjau. P r i s i m i n i au 
Jūsų žodžius, kad neleiski
te susidoroti - jais tikėjau 
ir tikiu iki šiol. Draugo L. 
Šepečio įkalbėtas grįžau { 
teatrą, kurio direktoriui V. 
Noreikai to ir tereikėjo. Mi
nėtas pokalbis j| {kvėpė už
baigti susidorojimą. Jis ge
rai žinojo, kad aš vertinu 
darbą Konservatorijoje : tą 
darbą laikau itin svarbiu, nes 
jaučiu, kad turiu ką perteik
ti studentams. V. Noreika 
pareiškė nebeleisiąs toliau 
dirbti Konservatorijoje. Te
ko vėl palikti teatrą ir per
eiti { Kauno Muzikini Teat
rą ir kartu dirbti Konserva
torijoje. Tačiau ir toliau ne
paliko manęs mano "piktas 
genijus": pasirėmęs depu
tato mandatu, pareikalavo 
neleisti dirbti teatre ir Kon
servatorijoje. Jis rėmėsi 
forma, o ne žmoniškumu.

Taip izoliuotas ir išbrauk
tas iš respubllkoė operos 
scenos, aš dar stengiausi 
neprarasti savitvardos -vo*- 
kalinio meno nemečiau ir 
niekad su juo nesiskirsiu - 
Šito niekas iŠ manęs negali 
atimti. Uždarius duris ope
roje, klausytojų randu kul
tūros namuose, kaimo žem
dirbių tarpe. Netausodamas 
sveikatos, stengiuosi > bend
rauti su vokalinio meno my
lėtoju, nešti liaudžiai bran
gų meno žod{. Nors supran
tu, kad toks vokalinio meno 
puoselėjimas bei propagavi
mas yra tarsi knygnešio ke
lias lietuviško rašto draudi
mo laikais. Tokia veikla yra 
vienašališka. Be to, j{ at
lieku, kaip Jums turėtų būti 
suprantama, ne vien dėl to, 
kad esu gimęs dainuoti, o 
reikia dar ir valgyti, išlai
kyti šeimą.

Mano repertuare yra 30 
{vairiausių operinių arijų, 

kurias sėkmingai esu atlikęs 
žymiausiuose mūsų šalies 
teatruose. Taip pat su vis 
didėjančiu susidomėjimu ir 
didėjančių kontarktų skaičiu
mi, gatsroliavau užsienuje: 
Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje. VDR, Italijoje , 
Prancūzijoje, Anglijoje, Suo
mijoje. Egipte, Švedijoje, 
Kanadoje, JAV. Užsienio 
gastrolės neapsiribojo vien 
tiktai tarybinio meno propa
gavimu. bet ir svariais už
sienio valiutos honorarais, 
kuriuos {nešdavau { "Gos- 
koncerto" kasą. Valstybei 
gal tai ir nėra menkniekis, 
bet kai kuriems pareigū
nams, nuo kurių visą tai 
priklauso, matyt, visiškai 
nerūpi, kad tokio kaip aš 
meno žodis plistų užsienyje, 
skelbdamas tarybinio meno 
ir kultūros pasiekimus. At
rodo. kad viena ir kita šian
dien yra svarbu, aktualu. Vi
siškai nesuprantama, kodėl 
ir Šios durys man yra už
darytos ? IŠ užsienio manęs 
nebepasiekia laiškai, tuo la
biau pakvietimai gastrolėms. 
Apmaudu, kad atskirų žmo
nių užgaidos iškyla aukščiau 
visuomenės, valstybės inte
resų. 1975 m. gruodži o 23 d. 
man gr|žus iš gastrolių po 
Švediją ir Italiją, "Goskon- 
certo " darbuotojas Ivanovas 
man pasakė, kad V. Noreika 
perdavęs Respublikos vy
riausybės nuomonę, kad aš 
esąs apolikiškae, amoralus 
ii'mhrt’yra uždraustos gast
rolės į užsienj. Apie tai 
pranešiau drg. L. Šepečiui 
Jo pažadas ištaisyti klaidą 
liko be atsako.

Manau, kad* mano, kaipo 
dainininko diskriminacija, 
išėjo iŠ visokių ribų, pasi
darė tokia akivaizdi, kad su
kelia daugelio žmonių nepa
grįstą nerimą. Iki šiol ne
žinomos priežąstys arba 
kaltė, kodėl man nebuvo su.- 
teiktas TSRS liaudies artis
to vardas, nors buvau pri
statytas du kartus ?

Nesėkmės tuo dar nesi
baigė. Konservatorija { VAK 
išsiuntė dokumentus docento 
vardui gauti. Tikėjausi, kad 
kol bus gautas atsakymas, 
Konservatorija sutiks mokė
ti docento atlyginimą. Pana - 
šią viltį teikė ir ministro H. 
Zabulio žodinis pasisaky
mas. O be to. precedentų tu

rime Dailės Institute ir Kon
servatorijoje. Tačiau ir čia 
nesulaukiau supratimo, šiuo 
metu mano Šeimos materia
linė padėtis pasidarė kata - 
strofiška: Konservatorijoje 
gaunu 140 rb. , 65 rb. išeina 
mokesčiams,© likusiais ten
ka maitintis keturių žmonių 
šeimai. Alinančios gastro
lės { rajonus negali be galo 
tęstis ir jos negali pakanka
mai papildyti šeimos biudže
to minimumus. Nežiūrint į 
sudėtingą situaciją, sunkią 
moralinę ir materialinę pa
dėti, aš netapau veltėdžiu, 
nesiruošiu ką nors sugrau
dinti. nepalikau tarybinio 

1 meno propaguotojo pozici
jų. Savo žinias ir sukauptą 
patyrimą perduodu studen
tams. Džiaugiuosi, kad ma
no auklėtiniai - A. Ciplys.R. 
Vesiota, J. Ciurilaitė, Z. Jo
naitytė -sėkmingai pasirodo 
konkursuose ir sudaro ope
ros teatre vedančiųjų solistų 
grupę. Tačiau galėčiau at
nešti keliariopai didesnę 
naudą. Dabar negaliu susi
taikyti su mintimi, kad stai
ga tapau "persona non gra
ta ". Ner iostabu, kad kar
tais lenda { galvą despera
tiška mintis : o gal tikrai 
reikėtų man porą metų iš
vykti ir be skriaudos, savo 
šalies prestyžui, padirbėti 
užsienio teatruose, kitose 
Šalyse skleisti savo Tėvynės 

’meną, nepriklausomai nuo 
savo buvusių kolegų pavydo 

:lr keršto. Su panašia minti
mi kovoju, bet realios aplin
kybės pasirodo stipresnės 
už mano subjektyvius norus, 
jos verčia ieškoti išeities. 
Man. primestos nenormalios 
gyvenimo sąlygos padiktavo 
ir š{ laišką. Su jomis aš ne
siruošiu taikstytis. Tai yra 
gyvybiškas reikalas, 
nes puikiai Jus, Gerb.Se
kretoriau, žinote, kad su 
daininiko mirtimi baigiasi ir 
jo menas. Lieka nedaug kas, 
štai kodėl išdrįsau padidinti 
Jūsų rūpesčius ir atvirai iš
dėstyti tai. kas mane kanki
na. Palengvintų sprendimų 
nelaukiu, bet padėti pakeis
ti yra būtina.
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Pernai buvo suteiktas po
litinis azilis Jungtinių Tautų 
sekretoriate dirbusiam lat
viui Imantsui LeŠinskiui, jo 
žmonai Rasmai ir dukteriai 
Jievai. Jo žingsnis buvo ne
maža staigmena, nes Lę
ši nski s priklausė Rygos 
"Naujajai Klasei "ir vadova
vo "kultūrinių mainų" pro
gramai. Neseniai LeŠinskis 
suteikė pirmą pasikalbėjimą 
"Laisvės Radijo"latvių sky - 
riul, kuriame jis palietė ir 
lietuviams {domių klausimų.

"Nuo 1962 m. iki 1976 m. 
aš priklausiau "nomeklatū- 
ros" grupei. Tai asmenys, 
kurie gauna 14 mėnesinių al
gų { metus". "Naujoji klasė" 
naudojasi visomis sovietinės 
konstitucijos teisėmis; iš
skyrus teisę laisvai išsi
reikšti. Jie statosi praban
gius namus, juos Rygoje ap
tarnauja dvi ypatingos ligo
ninės. Jie nesuka sau galvos 
dėl maisto -oduktų ar kas
dieninio vartojimo daiktų 
trūkumo, kaip eiliniai pilie
čiai. Viena populiariausių 
privelegijų yra leidimas lan
kytis "univermago" krautu
vės sandėlyje, kur "Naujo
sios Klasės" nariai gali pa
sirinkti {vairių importuotų 
gėrybių - sovietiniai produk
tai jų nedomina".

"Aš dirbau kaip redakto
rius Jungtinių Tautų sekre
toriato konferencinių pa
slaugų skyriuje. Kiekvienas 
JT sekretoriato tarnautojas 
turi prisiekti, kad jis bus lo
jalus JT generaliniam Se
kretoriui ir neklausys jokios 
vyriausybės, {skaitant sa
vosios, {sakymų. Bet sovie
tinė vyriausybė reikalauja, 
kad visi jos piliečiai, dir
bantys sekretoriate, pra
neštų apie bet kokius 
kontaktus su savo užsienie - 
čiais bendradarbiais. Neat
sižvelgiant { taisykles. Jung
tinėse Tautose veikia komu
nistų partijos organizacija".

Lešinskis papasakojo apie 
savo veiklą Rusų Knygos 
Klube, Jungtinių Tautų Dag 
Hammerskjoldo bibliotekoje. 
Šis klubas yra suruošęs ke
letą lietuvių instrumenta
listų ir vikalistų koncertų 
bei Donelaičio minėjimą. Pa
sak Lešinskio. klubo "tikro
ji paskirtis yra liaupsinti 
sovietų atsieki mus ir jų ag
resyvią užsienio politiką. 
Klubo veiklą didele dalimi 
kontroliuoja KGB atstovai, 
priklausantys SSRS misijai 
Jungtinėse Tautose*

Kalbėdamas apie "kultū
rinius mainus", Lešinskis 
pareiškė, kad dabartiniai 
Latvijos valdovai bijo ne
gausios latvių išeivijos lais
vajame pasaulyje ir tiesiog 
serga "persekiojimo komp
leksu". Kultūri al ų Mai
nų Komitetas. KGB ir Intu- 
risto organizacija, kuriai 
priklauso turistų vadovai, • 
nuolat ieško "nepastovių" ar 
"naivių" tipų tarp Latvijoje 
besilankančių išeivių. Lat
vijos Kultūrinių Mainų Ko-— 
miteto nusistatymą išeivi
jos atžvilgiu padiktuoja 
Maskva. Bandoma sudaryti 
{spūdį, kad latviai užsienyje 
jau asimiliavęs! ir kad jų 
kultūrinė veikla esanti labai 
žemo lygio, kas. aišku, yra 
netiesa. Antra vertus, nerei
kia pamiršti, kad, nors oku
pacinis režimas ir spaudžia 
bei persekioja latvių kultū
rą, ji nenustoja augusi ir 
besivysčiusi.

Lešinskis buvo ir savait
raščio "Dzimtenes Balss", 
vilniškio "Gimtojo Krašto" 
dvynio . redaktoriumi. Jis 
prisiminė, kaip 1960 metais 
KGB {sakė išleisti seriją 
knygų apie latvių išeiviją: 
" Kas tie Dauguvos Va
nagai?". "Politiniai pabėgė
liai be kaukių" ir 1.1. Apie 
70 nuošimčių tų knygų turi
nio yra grynas melas. Jei , 
latvių išeivis vadovauja ko
kiai nors organizacijai, jis 
turi būti sadistas, nacis, ar 
panašus nusikaltėlis. Net ir 
kultūrinių mainų pareigūnai 
sarkastiškai kikeno apie kai 
kurias knygas. Pastaruoju 
metu daugiau naudojamos 
"pusinės tiesos" subtilesni 
metodai. Vienas pavyzdys 
yra serija leidinių apie lat
vių socialdemokratus ir jų 
vadovą Bruną Kalninšą, apie 
kurį aš pats parašiau knygą, 
vadovaudamasis direktyvo
mis operuoti "pusinėmis tie
somis" ir iškreiptomis iš
vadomis.

"Sovietų valdžia Maskvoje 
nepasitiki latviais", kalbėjo 
Lešinskis. "Šiandien Latvi
ją valdo Rusijoje gimusių ir y 
augusių latvių "mafija": Ar
vids Pelšė, Voss, Jurijs Ru
bens. Visiems jiems yra vie
nas bendras bruožas :jie gė
dinasi kalbėti latviškai arba 
visai nemoka latvių kalbos. 
Daugeliu atžvilgiu, jie yra 
rusiškesni už pačius rusus. 
Kaip Leninas savo laiku pa
sakė : "Rusifikuotas mažu
mos narys yra aršesnis už 
sovietiškiausią rusą".

TRISDEŠIMTMETIS ŠIAME KONTINENTE

S{ rudeni daugelis mūsų tautiečių mini 30 metų nuo atvykimo { Kanadą 
ar Ameriką. Ar | kok| kitą kraštą, ar koitlnentą. Ta proga dedame apsa
kymą Iš 1949 m. Išleisto MĖSŲ KALENDORIAUS Dllllngen’o E)P stovykloje, 
kur| redagavo tuomet A.Merkelis, Išleido "Mūru Kelias".

Vienos šalies komisija at
vyko DP stovyklon pasirinkti 
sau vyrų, kurie tiktų namų 
statybos ir geležinkelių tie - 
simo darbams. Prie jos du
rų tuojau susidarė spūstis, 
nes kiekvienas veržte veržė
si pagaliau ištrūkti iš stovyk
linio gyvenimo dumblynės. 
Kai taip, tai tuojau buvo pa
skelbta, kad nelandžiotų vi
sokie sukiužėliai ir Šleiva- 
kojai, kurie tik veltui gaišin
tų laiką, kadangi komisija 
galės priimti tik visiškai 
sveikus, pakankamai raume
ningus, turinčius iškilią krū
tinę ir malonios išvaizdos
1979. IX. 19 

s a s i u v i n i i 
kandidatus.

Nors dėl šitokių sąlygų ne 
vienas murmėjo ir visą rei
kalą vadino paprasčiausiu 
arkliaturgiu. tačiau Jurgis 
Žadvytis nutarė stoti komi
sijom Juk jau treti metai 
lindėta stovyklos barakuose 
— užteks*. Kas tiek ištvėrė, 
tas jau ramiai gali sakyti — 
tegu veža kur tik nori. Tegu 
ir į pačią Ugnies Žemę, jei
gu tik tenai dar žmogus gali 
rastis vietos 1 .. .

Komisijos kambaryje Žad
vytis pirmiausia turėjo vi
siškai nusirengti ir nuogutė
lis stoti prieš gydytoją. Oap-

K. Apaščia
l byla
žiūrėjimas, tai bent apžiūrė
jimas*. Ko tiktas gydytojas 
neprasimanė: matavo, svėrė, 
klausėsi širdies plakimo, ty
rė. ar plaučiai neužkalkėję, 
ar neauga akmenys inkstuo
se. čiupinėjo ir skaičiavo 
šonkaulius, maigė šen ir ten, 
tikrino akis ir ausis, liepė 
kilnoti rankas ir kojas. Pa
galiau atlikta: buvo liepta vėl 
apsirengti.

Žadvytis dar tebesisagstė 
savo marškinius, kai išgir
do vertėją šaukiant:

-Jurgis Žadvytis, čionai! 
Klausykitės ’. Komisijos 
sprendimas toks: kadangi 

tamsta esate vedęs, o komi
sijos nusistatymas yra near
dyti šeimų, nes to reikalau
ja pats žmoniškumas, todėl 
tamstos kandidatūra atmesta 
Supratote ?

Komisija jau ėmė vartyti 
kitus popierius, būdama tik
ra. kad su šiuo interesantu 
reikalas baigtas. Bet atsiti
ko kitaip.

— Mano ponai. šitokio 
sprendimo aš negaliu supras
ti, - visai netikėtai prabilo 
Žadvytis. Jis kalbėjo tokia 
gražia anos šalies kalba, jog 
visa komisija tuojau pakėlė 
gaivas: še tau. šitam sutvė
rimui nė vertėjo nereikia1. 
Bet ko jis dar šiaušiasi ?

Žadvytis tęsė toliau:
* Tiesa, aš esu vedęs, bet 

čia aš neturiu nei tėvų, nei 
vaikų, ką mėgstama vadinti 
šeimos balastu. - o savo 
žmoną, kuri yra darbinga, 
aš sutinku atsiimti vėliau. 
Aš atitinku visas sąlygas, 

kurias prieš keletą dienų čia 
pat ir viešai pranešė tamstų 
šalies atstovas. Aš labai ge
rai atsimenu jo žodžius. To
dėl drįstu klausti:: argi 
tamstos jau būsite gavę ki
tokių nurodymų ?

Komisijoje kilo sujudimas: 
jos nariai kratydami galvas, 
pakuždomis ėmė tartis, o 
pirmininkas, atvėpusiomis 
lūpomis .* čepsėjo prigęsusį 
cigarą ir vis raukė nosį, lyg 
uostydamas pašvinkusią žuvį. 
Vertėjas žvilgčiojo { lubų 
kertę ir , žinoma, nieko ten 
narnate, išskyrus suardyto 
voratinklio skiautę. Netru - 
kus teikėsi prabilti pats ko
misijos pirmininkas:

- Malonu girdėti jus kal
bant puikiąja mano šalies 
kalbai Malonui Vertėjas 
jums, matyt , ne viską bus 
pasakęs. Todėl keletas klau
simų: jūsų profesija Lietu
voje ?

- Buvau kandidatas į diplo

matinę tarnybą, -atsakė Žad
vytis.

— Tokie mano kraštui vi
siškai nereikalingi. Ar pra
mokote kokio naudingo darbo 
arba amato čia, Vojdetijoje ?

— Taip, dekoratoriaus.
- Scenos ar... ?
— Ne, namų.
— Pasisakykite man atvi

rai: ar jūs pats laikote save 
esant visiškai sveiką?

— Žinoma.
— O mūsų gydytojas mums 

apie jus parašė kitaip. Štai , 
paklausykite: ”.. . raumenin
gas, krūtinė iškili, išvaizda 
maloni: dešiniosios kojos 
šlaunyje tebėra buvusios o- 
peracijos žymių, o kairio
sios rankos mažasis pirš - 
tas nukirstas ties antruoju 
sąnarėliu. Išvada: dėl esamų 
sužalojimų tenka abejoti, kad 
minėtos organizmo dalys ga
lėtų normaliai- funkcijonuoti.* 
Tai matot? Ką jūs dabar 
pasakysit ? /b.d./
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KULTŪRINIS
JAUNIMUI SKIRTOS VENCKAUS PREMIJOS 

KLAUSIMU

Vlado Venckaus vardo vienkartinės premijos orga
nizatoriai yra gavę laiškų su užklausimais apie konkur
so gaires. Primename, kad Valdo Venckaus vienkartinę 
premiją sudaro šešios piniginės premijos, skirtos 
lietuviams jaunuoliams už geriausius rašinius, at
sakant 1 klausimą "Kuo Išeivijos jaunuolis gali 
būti Lietuvai naudingas".

Atsakydami į užklausimus, organizatoriai praneša:
A. Jaunuolis gali svarstyti klausimą Iš kokio jis nori 
taško: vidinis apsisprendimas, profesinis darbas, kul - 
tūrinė plotmė, politinė veikla, šeimos gyvenimas, moks
las, Ir 1.1. Klausimą galima aptarti praktiškai arba te - 
Oretlnlal, Ir 1.1. Kiekvienas galt pasirinkti tokį temos 
svarstymo būdą, kokį jis tik nori - yra visiška laisvė 
pasirinkime.
B. Į klausimą: "Ar jūs premijuojate rašinį,kuriame bū
tų pasisakoma už ryšius su Lietuva" atsakymas yra : vi
sos politinės programos, jei jos siekia laisvės Lietuvai , 
Ir aptaria Išeivijos naudą Lietuvai, turės vienodas gali - 
mybes laimėti premijas, jei rašinys pasirodys esąs to
kio lygio, jog bus vertas premijos ".
C. Organizatoriai pabrėžia, jog jiems yra svarbu ne 
rašinyje Išdėstoma programa, o sekantieji faktoriai:

z*

a/ norima, kad kuo didesnis 1 skaičius lietuvių jau - 
nuoltų atkreiptų dėmesį į Išeivijos naudingumo Lietuvai 
užduotį;

b/ kuo daugiau bus Individualių Ir skirtingų pasisa
kymų, tuo geriau;

c/ norima sus įdaryti galimai pilnesnį dabartinio jau
nimo galvosenos vaizdą Ir su juo supa-9ndlntl visuomenę.

d/ norima atkreipti specialų dėmesį į Išeivijos jau - 
almo heteroge n iškurną; premijos bus skirtos į alrlems 
kontlne itams tam, kad supažindintume su įvairių kontl - 
lentų jaunimo galvojimo būdu.

D. Siekdami išgauti kuo didesnį rašinių skaičių, orga - 
nlzatortal kreiptasi į visus asmenis, kurie dirba su jau - 
almu, kad paragintų jaunuolius nuo 16- 35 
metipmžlaus aktyviai dalyvauti konkurse su gausiais ra
šiniais.

Primename, kad rašinius reikia siųsti skubiai, 
sekančiu adresu:

DIRVA
Vlado VENCKAUS VARDO PREMIJA
P.O.Bo 03206
Cle veland, Ohio 44103, USA
Konkurso sąlygos buvo paskelbtos lietuvių spaudoje Ir 

Išdalintos visų kraštų atstovams Jaunimo Kongreso metu.
Organizatoriai: Aleksandra Valstūnlenė, 

Jūratė Statkutė de Rosales.
Caracas, Venezuela .

PIĘTlį AEMRIKOS JAUNIMAS GYVAI REAGAVO Į 
KONGRESUS, DIENAS, ATSILANKYMUS ĮVAIRIU 
GRUPIU. JIE ATGIMĖ,IR DIRBA SU ENTUZIAZMU. 
ATSILIEPKIME Į JU KVIETIMĄ KONKURSUI ’.

STASYS MAZILIAUSKAS

MERKELIS GIEDRAITIS
Žemaičių vyskupas, kunigaikštis, Vilniaus akademijos 

protektorius, ir jo ypatingieji laikai

MERKELIS GIEDRAITIS
Prologas i

Keliauja't per Rokiškį Ir pasukus į miesto rytinį pa
kraštį, už plačiųjų tvenkinių, prie pavėsingos alėjos su
stosi nustebęs: ten laukta tavęs nuostabaus grožio pllaltė- 
graclnga gotlntu stiliumi ir vis dar jaunai žavi, kaip Ir. 
prieš daugelį šimtmečių, tik daug įdomesnė Ir mįslinga, 
Išlikusį per tiek laiko -.epallesta, tiek daug mačiusi Ir 

•patyrusį... Tat buvusi sodyba kunigaikščio Krošlnsklo , 
uošvija kunigaikščio Mato Giedraičio.

Čia kūrėsi pirmieji pabėgėliai Iš Rytų Lietuvos, kai 
dėl Glinskio Ir kitų Išdavikų krito neįveikiama Smolensko 
tvirtovė. Didž.Iojo kunigaikščio Kęstučio giminės Kro- 
šlnskal, nuo senų laikų ten įkurdinti, prarado ten savo 
tarnybas Ir žemes. Tada šio Išvtėtlnto Gedlmlnatčlo šelir 
mal buvo pavestas valdyti valstybinis Rokiškio dvaras , 
laikinai valdomas Astlko. ,

Išgąsdinti Ir apvargę, Krošlnskal lengvai leido savo duk
terį Oną už Mato Giedraičio. Nebuvo jis turtingas, ta
čiau kttęs Iš senųjų teritorinių Lietuvos kunigaikščių, ku- 
rue nuo pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo laikų yra 

Ištikimai tarnavę visiems Lietuvos valdovams, bet Iš to 
lepraturtėję, tik dar labiau susmulkėję.

Kai lietuviškosios gentys, susidariusių didelių pavo
jų grėsmėje, apsijungė į vientisą, didelę valstybę -nau
jai išsidėstė žmonių valstybinė, visuomeninė ir turtinė 
padėtis. Kas turėjo daugiau drąsos kovoti su priešais,la
biau pajėgūs ar linkę pasiaukoti bendram reikalui, tie ne
trukus Iškilo, net pralenkė pirminius sričių kunigaikščius, 
o bailes te ji ir abejingieji glaudėsi jų apsaugon arba buvo 
jiems pajungti.

Antai, Giedraičių buvę pavaldiniai,kaip Buškus,Astl- 
kas Ir kiti kovojo kaip liūtai drauge su Kęstučiu lemtln - 
gose kovose, apginant lietuvių sodybas. Dėl to Buškaus 
glmtiė vis kilo Ir turtėjo, ypatingai sekėsi jų giminės ša
kai - Kųsgallams. Dar geriau sekėsi Astlkams, o ypa 
tingai jų giminės šakai - Radvilams,.kurie vėliau Ir ve - 
dybomls sugebėjo savo gailą Ir turtus didinti.

Matas Giedraitis Ir šį kartą pamatė, kad Giedrai - 
čiams vedybos - tai tik nuostolis.. .Jis pasogos Iš Kro- 
šlnskų jokios negavo, o veda žmoną plačiai gyvenusią Ir 
Išlepintą. Vis tiek jis brangino ją neapsakomai - juk ji 
Cedlmlnaltė, lyg paties Gedimino duktė Aldona būtų, o jis 
- didžiųjų Lietuvos valdovų žentu pasidaro... Jis tik 
vie as Iš Giedraičių tokią giminystę laimėjo.

Giedraičiai nuo seniausių laikų garsėjo kilnumu Ir 
Išmintimi. Iš jų yra kilę labiausiai mylimi krivių krivai
čiai, Lietuvos valdo'^ų patarėjai, doros Ir teisingumo 
švyturiai. Kautynėms su priešu reikia daug brutalumo, 
kurio jie nepajėgdavo Iš savęs Išgauti. Jie kovėsi tėvy - 
nės karuose po savo senąja giminės vėliava, vaizduojan*- 
čta kovingai lekiantį centaurą, auksinės spalvos. Kovėsi 
klek išgalėdami - vlsldrauge, vienas kitam broliškai pa
dėdami.

Tų priešų radosi vis daugiau. Atkaklių kovų jau bū - 
davo dažnai. Nemažai Giedraičių yra kritę žiauriuose kar 
ruošė, kiti buvo nužeminti į paprastu bajorus, o kalku- 
rle jų let Iš Giedraičių pulko buvo Išmesti, degraduojant 
juos į valstiečių luomą. Betgi laikas nešė vis naujas 
Giedraičių geaeracijas - vis labiau kieto gyvenimo užg 
grūdintus, patvarius Ir praktiškus. Užaugę labiausiai 
gražiose Lietuvos vietose, kur skaidriai vaizdingos kal
vos Ir mėlynieji ežerai vis kelia žmogaus mintis Ir jaus
mus, jie liko Ir toliau giliai mąstančiais romantikais.

Matas Giedraitis nuo jauniausių dienų buvo tėvo ruo
šiamas su kloms kovoms. Jis užauho labai tvirtas, žva
lus Ir drąsus vyras, Ir anksti paižadavo tėvą Giedraičių . 
pulke. Ten jis greitai pasižymėjo Ir Iškilo į vėliavininkus 
vadas visų kovojančių Giedraičių. Tas jo pulkas vis ma
žėjo, nes turtas visaip slydo Įš Giedraičių giminės, o gy
nėjų skaičius buvo proporcingas turtu. Pašaukti kovon , 
Išsirikiavo prtep jį 233 raiteliai, atsiųsti Iš «O Giedraičių 

•šeimų.
Nors Ir negausu, bet Mato Giedraičio vado vau jams 

jų pulkas labai pasižymėjo kautynėse su maskviečiais.Bu
vo ^paprasta garbė visai Giedraičių giminei. Nauja di
delė grėsmė buvo Iškllusu Rytuose. Giedraičiai labai at
kakliai jau iš tolo gynė savo gražiąją tėvynę. Matas Gied
raitis pasidarė plačiai žinomas Ir gerbiamas. (

v ( į anglų kalbą išvertė S. Talbott,
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Cranks haw)

( tęsinys )

Žodelis apie Dulles. Po keletos metų, kai aš vadova
vau Sovietų delegacijai Visuotiname Jungtinių Tautų Su
sirinkime New York’e, Nehru paklaus ė manęs apie Dul
les. Tenru, tarp kitko, buvo nepaprastai patraukli as me-’ 
nybė. Jis visada šypsodavosi Ir jo veidas buvo labai ma - 
lonlos išraiškos. "Pasakykite man,pone Chruščev'al", jis 
paklausė, " kaip judu sutinkate su p.Dulles Genevos de - 
rybose?" Jo klausimas manęs visai nenustebino; Nehru 
žinojo, kad mudviejų politika buvo nepakeičiamai priešin
ga. Aš atsakiau kad turėjau progos kalbėti su Dulles ne
formaliai prie pietų stalo Genevoje Ir susidariau įspūdį , 
kad tat labai sauso charakterio žmogus. Mes apie nieką 
bevelk nekalbėjom, Išskyrus kokius valgius labiausiai 
mėgstame.

Dulles dažnai pasisakydavo,kad JAV tikslas buvo nu
stumti atgal socializmą Europoje Iki Sovietų Sąjungos ri
bų, ir atrodė, kad jis buvo apsėstas apsupimo idėjos. Jo 
ekonominis spaudimas Sovietų Sąjungai pasiekė ir kultū
rintų pasikeitimų sritį. Net sovietų turistai Ir šachmatų 
žaidėjai buvo neįleidžiami lankytis Amerikoje.Atsl -
menu,kai JAV suorganizavo tarptautinę aukštosios kuli • 
nartjos konvenciją- mūsų delegacijai nebuvo leista daly - 
vautl.

Tačiau vieną dalyką turiu pripažinti Dulles: jis gerai 
žinojo, kaip toli galima mus stumti, Ir niekada nestūmė 
4 PSI.

mūsų per toli. Pavyzdžiui, kai mūsų abiejų kraštų pajė - 
gos susidūrė Artimuose Rytuose per Syrljos Ir Lebanono 
įvyktus 1956 metals-Dulles atsitraukė nuo ribos,kuri 
būtų galėjusi Iššaukti karo veiksmus. /Taip,tačiau po 20 
metų nuo tų įvykių, SSSR nė klek savo apetitų nesumažl - 
io... Vert.kom-ras/. Reakclonterų jėgos /kaip keistai 
vadina Chruščev’as Vakarų valstybes! Vert.Kom-ras/JAV 
ir Anglijos atitraukė savo trupes dalinai dėl pasaulio o- 
plaljos, bet taip pat dėl Dulles protingumo. Sovietų pres
tižas tada pakilo visuose progresyviuose pasaulio kraštuo
se. . i

Kai Dulles mirė, aš savo draugams sakydavau, kad 
ors jis buvo žmogus, kuris gyveno Ir kvėpavo neapykan

ta komu ilzmul Ir kuris neapkentė progreso, jis niekada 
neperžengė ribos, apie kurią jis savo kalbose minėdavo. 
Vien dėl to mes turime apgailėti jo mirtį.

Genevos pasitarimams nusistovėjus,Eisennower’Is 
pasiūlė, kad po kiekvieno plenumo posėdžio mes visi su - 
sltlktume atsigaivinti ir maloniai užbaigti dieną. Jo Idėja 
buvo ta,kad jeigu susidarydavo nemalonumų ar Įtampos 
per dienos sesijas, tai mes jas galėsime nuplauti su 
martini pagalba. Viename tokiame atsigaivinime Elsen - 
hower’ls mane supažindino su Nelson Rockefeller’lu, ku
ris buvo kažkos patarėjas Amerikos delegacijoje. Nieko 
ypatingo jame nepastebėjau. Jis buvo labai demokratiškai 
apslre igęs Ir nepadarė jokia prasme kokio nors įspūdžio.

/Pastaba apie Rockefeller’lo apsirengimą -"demok - 
ratlškal apsirengęs"- yra tikras brangakmenis Ir parodo, 
kokį vaizdą buvo sovietai susidarę apie Vakarus.Knygos 
Kom-rlus/

Kai jį susitikau,pasakiau "Tat čia ponas Rocketelle- 
r’ls’.’f Ir juokais bakstelėjau su kumščiu jam Į šoną. Jis 
tat priėmė juokais ir tą natį man padarė.

Mums buvo svarbu kalbėtis su Rockefeller apie gali
mybes gauti kredito Iš JAV, apie t> bilijonų dolerių sumo
je. Bet amerikonai jau mus ragino atsiskaityti už pasko
lą, kurią gavome- iš Lend-Lease.Mes pasakėme, kad su
tinkame tam tikrą dalį sumokėti, bet ne viską. Dlskuta - 

rome, bet nieko Iš to neišėjo.’
Mūsų geriausi santykiai Genevoje buvo su prancūzais. 

Edgar Faurė mes juokais pavadinome Edgar Fyodorovlė, 
kurte buvo labai draugiškas Ir vaišingas mums. Tačiau , 
tuo metu Prancūzijos vyriausybėje labai greitai pastkel - 
tė valdžia Ir nebuvo prasmės rimto dėmesio kreipti į 
prancūzų delegaciją Genevos suslrlnklmupse.

Mūsų santykiai su britų delegacija nebuvo tokie drau- 
gtškla, kaip su pra icūzų, bet atmostera pasikalbėjimų su 
Ede n’u buvo tikrai šilta. Žinoma, jis sekė bendrą JAV li
niją, bet atrodė labiau lankstus Ir Imlus racionaliems ar
gumentams . Vakarienės metu kartą Eden’as mūsų pak - 
lausė: "Ką sakytumėte, jeigu būtumėte ot Idai lai pakvies
ti aplankyti Dldž. Britaniją? Ar nebūtų toks apsilankymas 
abejoms mūsų vyriausybėms?" Mes patvirtinome,kad tik
rai taip būtų Ir mes pakvietimą su malonumu priliptumė
me.

Pasibaigus Genevos susirinkimams mes paruošėme 
juigtlnį pareiškimą, Išdėstant keturių delegacijų pozicijas. 
Tekstas buvo taip suformuotas,kad kiekviena dlegaclja ga
lėjo jį Interpretuoti savitai.Tai buvo rezultatas įvairių 
kompromisų, kurie Įgalino mus visus pasirašyti. Nenorėjo
me Išsiskirstyti be nieko. Iš kitos pusės nė vienas neno - 
rėjo.kad pareiškimai būtų Interpretuojami principiniu nu
sileidimui kitai pusei.

/Metodai ir dabar neatrodo toliau pažengę,kas liečia 
tarpvalstybinius pasitarimus,kur dalyvauja sovietai... 
Vert.Kom-ral/.

Mes sustojome Berlyne, grįždami namo. Buvome su
tikti su pilna pagarba Vokiečių Demokrūtlnėje Respubliko
je Ir Išleidome bendrą atsišaukimą............. Šiltas mūsų su
tikimas Berlyne sustiprino mano įs įtikinimą, kad vokie
čiams karas buvo Iki ausų atsibodęs Ir kad dabar jie no
ri sukurti stiprius Ir draugiškus ryšius su mumis.

Grįžome į Maskvą IŠ Genevos, žinodami kad jokių 
konkrečių rezultatų nepasiekėme. Bet buvome vtettek pa
drąsinti realybės, kad mūsų priešai , matyt, mūsų tiek 
pat bijojo, klek mes jų. Jie barškino kardais Ir bandė mus 
priversti sutikti su sąlygomis , kurios būtų daugiau naudin
gos jiems, negu mums, nes jie mūsų bijojo. /b.d./
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup.Lietuvoje Ir išeivijoje/ Parinko J. P-lis

PAGALIAU RADO KĄ 
NORS GERO 

Stebinantis dalykas, kad 
komunistų spauda rado ge
resnį žodą pasakyti apie ne
priklausomą Lietuvą. R. Sa
kalauskas straipsnyje "Kyla 
pastatai" (Komunistas, Nr.
II. 1978 m.) rašo : "Dabar, 
po keturiasdešimt ir daugiau 
metų, mus stebina kai kurių 
tuo laiku naudotų produktų 
ir atliktų darbų kokybė.Kau
ne tuo laiku pastatyti Pašto 
Rūmai, "Pienocentras", Lie
tuvos banko rūmai, Karo 
muziejus. Prekybos, pramo
nės ir amatų rūmai, Res
publikinė biblioteka, Univer
siteto rūmai, Klinikinė ligo
ninė, Kūno Kultūros ir Spor
to rūmai ir kiti pastatai -ge
ros darbų kokybės pavyz
džiai.

Ir kituose respublikos 
miestuose būta tokių staty
bų. Žinoma, gerai darbų ko
kybei įtakos turėjo brangios 
importuotos ststybinės me
džiagos ir gaminiai.

Tačiau, matyt, ne ma
žesnį poveikį statyboms da
rė ir veikli, griežta techni
kinė priežiūra, o taip pat ir 
daugelio statyboje dirban
čiųjų aukštas profesinis 
meistriškumas.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, iš tų prityrusių 
statybininkų kaip tik ir buvo 
sudaryti statybinių organi
zacijų kadrai", (ELTA)

LAIŠKAI NEPASIEKIA 
ADRESATO

Mano dukra gyvena Joniš
kyje, Tarybų gt. Nr. 35 -2. 
Turiu ten ir kitų pažįstamų. 
Tačiau mano siunčiami laiš- 

_.kai dažnai nepasiekia adre
satų. Jau šių metų sausio 

į ,i pirmoje pusėje dukra nega- 
' vo dviejų mano laiškų. Ne

reguliariai čia pristatoma ir 
spauda, kartais dingsta laik
raščiai, žurnalai. Įdomu, ką 
apie tai galvoja Joniškio ry
šių mazgo vadovai ?

MIRĖ PROF, S, SČESNULE- 
VIČIUS

Liepos mėn. Kaune mirė 
Stasys Sčesnulevičius, sta
tybos inžinierius, docentas, 
technikos mokslų kandida- 

• tas. Gimęs Voroneže 1905.
III. 24, Stasys Sčesnulevi
čius 1939 m. baigė VDU Sta
tybos fakultetą ir ten pat 
dirbo profesūroje iki 1950 
metų. Nuo 1951 m. jis dirbo 
Kauno Politechnikos Insti
tute.

LIETUVIŠKAS ŠAMPANAS 
Alytaus vyno gamykla sta

tydinasi naują skyrių, ku
riame iŠ vynuogių sulčių bus 
gaminamas lietuviškas šam
panas. Naujasis pastatas, 
300 metrų ilgio, turės spe
cialias cisternas jr šampa-, 
nui pilstyti biocheminį barą, 
pripildantį per valandą tris 
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tūkst. butelių. Numatoma 
pradėti šampano gamybą šių 
metų pabaigoje.

NE PASIMOKĖ
Rokiškėnas Zenonas Ma

cys buvo jau du kartus baus
tas už kolektyvinių sodų na
melių plėšimą ir motociklų 
bei mopedu nuvarymą. Ta
čiau vyras nepasimokė. Grį
žęs Į Rokiškį, jis vėl tęsė 
savo juodus darbus.

I nusikaltimą Z. Macys 
Įtraukė ir du paauglius - E. 
TiŠkaus vidurinės mokyklos 
penktoką R. Nišanovą ir 
septintoką P. Paršuna. NiŠa- 
novo namuose buvo rastas 
mopedas, kurį pavogęs 
Bauskės rajone Latvijoje ir 
buvo paslėpęs tas pats Z. 
Macys.

Beje, įkliuvo Z. Macys vėl 
vogdamas. Tą kart jį vėl bu
vo suviliojusi senoji aistra— 
motociklas. Sulaikė Z.Ma
cį nusikaltimo vietoje Rokiš
kio rajono prokuroras Juo
zas Cegelskas.

Motociklas grąžintas savi
ninkui. Z. Maciui iškelta 
baudžiamoji byla - jau tre
čioji Šio jauno vyro gyveni
me.

PRISIMINKIME RUSŲ 
PASIKĖSINIMUS

"Estija, Latvija ir Lie
tuva guli ant tiesioginio ke
lio, vedančio iš Rusijos į 
Vakarų Europą ir dėl to yra 
kliūtis mūsų revoliucijai.Ši 
sįdrianti siena turi būti su
naikinta".

Taip rašė vos tik gimusios 
sovietų valdžios laikraštis 
"Izvestija" 1918 m. gruodžio 
15 dieną. Ar metų bėgis pa
keitė maskolių pasikėsini
mus prieš Pabaltijo laisvę ?

RAMYBĖS DRUMSTĖJAI
Savaitgaliais nemažai vil

niečių susirenka prie Karoli- 
niškių pašonėje esančio Sa
lotės ežerėlio. Gaila, kad 
vis dažniau jie iŠ ten sugrįž
ta su sugadinta nuotaika.

Štai vilnietis V. Klimaus- 
kas laiške redakcijai rašo : 
"Jauni motociklininkai be 
Šalmų, neretai ir išgėrę di
deliu greičiu važinėja tarp 
sėdinčių, gulinčių poilsiau
tojų. Ir automobilininkai su 
savo "Moskvičiais". "Žigu
liais" važinėja paežerės 
pievomis... "

Panašių laiškų ateina ir iš 
kitų respublikos vietų. Jų 
autoriai atkreipia dėmęsį į 
nedrausmingus poilsiautojus, 
dažniausiai motorizuo - 
tus, kurie gamtoje šeiminin
kauja kaip nori.

Dažniau savaitgaliais po
ilsio zonose turėtų pasiro
dyti milicijos darbuotojai, 
gamtos apsaugos inspekto
riai, draugovininkai. O ir 
pačių poilsiautojų pareiga 
sudrausti ramybės drumstė
jus, gamtos niokotojus.

•0 000000000000.0000000

Perlai ir Šiukšlės
Jurgis Gedimi n ė n a s
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Po ilgokai užsitęsusios 
sausros, pagaliau ir mūsiš
kis šiaurinio Ontario už
kampis susilaukė didoko 
lietaus. Jau antra diena ly
noja ir apsiniaukusi padangė 
lyg sako, kad "Dievas duos, 
lis da . .. " Taip ir girdėda
vau sakant Suvalkijoje. Tur
būt dėl lietingo oro ir laiš
kanešio nesulaukiu. Iš nuo
bodumo pradedu vartyti ne
išmestus laikraščius ir žur
nalus, kurie palikti dėl juo
se labai vertingų straipsnių, 
kuriuos vadinu "perlais" ir 
tokius, kurių straipsniai 
klaidina ar net supykdo skai
tytojus. Juos vadinu šiukš
lėmis.

1 Pavartau viršuje pasitai
kiusį vienintelį NAUJIENŲ 
egz-empliorių, bet pyktelė
jęs. greitai numetu jį Į šalį, 
nes nenoriu antrą kartą 
skaityti teroristų nušauto, 
buvusio Lietuvos Ministerio 
Pirmininko prof. A. Volde
maro adjutanto kpt. Pr. Gu- 
dyiio niekinimo. NAUJIENŲ 
neprenumeruoju ir tik įdo
mesnius jų numerius man 
atnešdavo mano pusbrolis. 
Man patikdavo kai kurie jų 
antikomunistiniai ir tikrąjį 
komunizmo veidą parodan- 
tieji straipsniai. Nusibosda
vo perdi delis ALTos garbi
nimas ir JAV LB vadovybės 
pasmerkimas ir nepagrįsti 
kaltinimai. Pasitaikyda
vo net vaikiški pravardžia
vimai kai kurių žymesnių LB 
veikėjų, kaip tai: "Barzdu- 
kinė diktatūra " ir pan.

NAUJIENŲ bandymas su
niekinti tragi škai žuvusį kpt. 
Pr. Gudyną, man buvo lyg 
įas legendarinis šiaudas, su- 
laųžęą, kuprąųugario nugar- 

prieš vyriausybę.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, ku

riuos beveik punktualiai gau
nu 1

, .........Ayra neginčijamai patą ge-
kaulį. Šio laikraščio daugiau riausias ir didžiausią^ sa-
neskaitysiu. Kodėl NAUJIE
NOS norėjo suniekinti kpt. 
Pr. Gudyną, man paaiškėjo 
perskaičius kai kuriuos 
straipsnius DRAUGE ir 
LAISVOJOJE LIETUVOJE. 
Pasirodė, kad vienas^iš tų 
teroristų, atentato prieš A. 
Voldemarą dalyvių, sėkmin
gai išvengęs užsitarnautos 
bausmės, pabėgo į Lenkiją, 
o iš ten į Ispaniją, kur ko
munistų pusėje dalyvavo pi
lietiniame kare ir dabar yra 
vienas iš NAUJIENŲ redak

• (Mteur official du Qudboc

TEL. 525-8971.
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torių. Ar negeriau būtų, kad 
šis vėtytas ir mėtytas cha
meleonas mestų redakto - 
riaus darbą ir pradėtų rašy
ti LIMUZINAS NR. 4 antrą 
dalį, ar pirmos šios knygos 
laidos pataisytą versiją, ku
ri nepersenai pasirodė so
vietinėje Lietuvoje ir para
šyta kito mirties bausmės 
išvengusio viršminėto aten
tato dalyvio, aišku, raudo
niesiems cenzoriams patai
sant. Pavartau Chicagos 
dvisavaitinę LAISVĄ LIE
TUVĄ, kuri dėl pašto kaltės 
dar netvarkingiau ateina kaip’ 
DRAUGAS. Mėgstu "LL" 
spausdinamus jaudinančius 
straipsnius ir surastus fak
tus, liečiančius pasaulinę 
politiką ir JAV vyriausybės 
pareigūnus, o ypač užsi- 
ma'skavusius kairiuosius li
beralus ir radikalus, prita
riančius, ar gal būt slaptai 
galvojančius, apie "vieną pa
saulio vyriausybę", tik gaila 
ne amerikietiško stiliaus ir 
ne tokią, apie kurią galvo
ja šie nepažįstantieji komu
nizmo veikėjai.

Patinka "LL" dažnai pa
sitaikantis komunizmo grės
mės išryškinimas, "detante'1’ 
ir nuolaidų sovietams žalin
gumas, bet krenta į akį per
di delis ALTos' garbinimas. 
Nusišypsojau pagalvojęs, kad 
kokio nors diktatoriaus 
krašto vyriausybė griebtų 
šio laikraščio redaktorius 
ir laikraštį uždarytų, nors 
ir spausdinami neiškreipti 
faktai ir be jokių kurstymų 

dinti*jo "kūrybą", Savo visai 
bereikalingai pradėtame ir 
išpūstame ginče, J. Bušaus- 

kiekvieną penktadienį, kas iš adatos priskaldo ve
žimą ir, turbūt, nori tik pa
sižymėti. Atrodo, kad jam

vaitraštis laisvajame pasau
lyje. Čia atrasime visokiems 
skaitytojams pritaikytų 
straipsnių. Daugelis jų yra 
vertingi straipsniai ir tik 
retękai pasitaiko menkaver
čiai. Prieš keletą metų nu
stebau atradęs spaudoje ži
nomos istorikės V. Sruogie
nės prastoką ir TŽ nuverti
nančią nuomonę. Pasitaiko ir 
daugiau nepalankių pasisa
kymų apie TŽ. Pasižiūrėję 
kad ir š. m. KARIO gegužės 
mėn. 5 Nr. paskutinį pusla-

Kal laisvalaikio sulaukia, 
Anglas ekskursuoja 
Ir arkliuką pabalnojęs 
Į laukus Išjoja...

Ten pypkelę užsirūkęs 
Varo arklį -cak-cak-cak,

• O arkliukas jo apsmukęs 
Sako: - joki, tik neplak.

Mės pasaulio neaplėksIm, 
O Britanija - sala, 
Gi namie nelaukta niekas, 
Mes kartu čia, ir šuva...

/Satyra Iš ankstyvosios kūrybos 1948 m./ 
o o o

Viršininkas norėjo Išbandyti, klek jo tarnautojas Pat - 
rlkas yra rimtas, kaip jis žiūri į gyvenimą.

- Sakyk, Patrikai, ką tu darytum su dviem tūkstančiais 
svarų? - paklausė jis.

Patrikas Išskėtė akis.
-Tikrai nežinau Ir negailu atsakyti. Niekada nesitikė

jau, kad tamsta man tiek daug mokėsi.

/Iš Nidos leidžiamojo 
oooooooooooooc

pį, atrasime, kad tūlas Jo
nas Bušauskas atsisakė TŽ 
prenumeratos, nes nenorėjo 
kad už jo pinigus TŽ būtų 
spausdinami žydų męlai. 
Aišku, kad TŽ nekreipia dė
mesio į tokius apmaudo iš
liejimus, nes spėjamai, kaž
kokiam buvusiam nevisai su
maniam eiliniui ar nelabai 
gudriam grandiniui, norėju
siam pamokyti buvusį kari
ninką kario garbės, TŽ pa
kartotinai atsisakė spaus- 

nepavyko, o KARIO skaitys 
tojus Bušauskas būtų dau
giau įtikinęs, jei jis būtų, 
buvęs koks nors daugiau 
žinomas marijampolie^ 
tis, ar bent kuris nors iš 
Marijampolėje stovėju
sių karinių dalinių karinin
kas. TŽ atspausdintas 1978. 
VII. 29. A. Skirkos straips
nis apie tuos pačius Mari
jampolės Įvykius, yra labiau 
įtikinantis. Ten autorius 
rašo apie 2 žydų sumuštus 
lietuvius karininkus, o Bu-*

Montrealto arkivyskupas 
Paul Gregoire Ir Quebec’ 
o Imigracijos Mtntsterts 
Jacques Couture sveiki - 
na Chung Quoc Nghleu 
šeimą, kurią apsiėmė 
globoti Lachlne Saint 
Anges parapija.
Tai pirmoji parapija, ku
ri taip įsipareigojo.

Kanada sutiko priimti 
50.000 "laivo žmonių’.' 
bėgančių Iš Vietnamo .

\ Dagys
ANGLAS , ARKLYS [R ŠUO

Taip arklelis jam byloja, 
Anglas raukos Išdidžiai, 
O šunelis velka kojas, - 
Nepabėga prldurmal...

Kai prislinko- ponui laižos: 
-Pasiimk mane kartu, - 
Tas paglosto, pabučiuoja 
Ir nujoja jie abu ...

Gi arkliukas sau dūmoja: 
Būt’ smagu Ir jam pa jot; 
Pralinksmėtų, jei galėtų 
Savo poną pažaoot...

lletuvlškojo Kalendoriaus /
• 000000900000

Šauskas mini jaun. puskari— 
ninkus. Kaip ten bebūtų, bet 
žydų sumuštieji M arijam-. 
polėje nesugebėjo patys ap
siginti ar neišvedė iš rikiuo
tės nei vieno žydo, tąi jie 
žemino kario garbę.

Kuo toliau į mišką, tuo 
daugiau medžių. Nenoriu su 
tokiu nežinomu "non perso
na" ginčytis, nes jau pakan
kamai abiejų pasisakyta. Ta
me pačiame KARIO numery - 
je Bušauskui "prituravoja ’ 
I. Šapelis, tačiau kai kuriose 
jo "minčių kryžkelėse" nėra 
ir jo tiesos, o jo paduotas 
anekdotėlis buvo.paimtas iš 
Karo Mokyklos nelietuviš
kos kilmės kirpėjų pasikal
bėjimo. .. Tai yra nežinoma 
T. Šapeliui, lygiai taip pat ir 
tai, kad NL redaktorius a. a. 
J. Kardelis labai mažai J. G. 
korespondencijas ištaisyda
vo ir už tai užsitarnavo ne
pataisomo toleranto vardą. 
Tarp kitko, J-G. niekur 
nepasakė, kad atsisakys 
KARIO prenumeratos, jei 
pastarajame bus spausdina
ma grožinė literatūra ir, 
turbūt, pats L Šapelis para
šęs laišką KARIUI, neper
skaitė jo ir išsiuntė. Reikia 
tikėtis, kad tiek Bušauskas', 
tiek Šapelis susilauks kada 
nors KARYJE atitinkamo at
kirčio. jei KARIO redakcija 
neatsisakys spausdinti, nes 
skaitytojams nusibosta iš
tęsti ginčai.

Užbaigiant apie TŽ, reiktų 
pridėti,, kad mažesnieji TŽ 
rašeivos ir korespondentai 
dažnokai nusiskundžia griež
toka TŽ redakcijos cenzū
ra ir korespondencijų bei 
rašinių trumpiniipą. Teko 
girdėti vieną T Ž. korespon
dentą juokaujant, kad po TŽ 
cenzūros, jis negalėjęs sa
vo kūrybos atpažinti, todėl 
jos neprisiimąs. . . Tačiau 
nereikia redaktorius moky
ti kaip redaguoti laikraštį - 
taip dažnai išsireikšdavo
buvęs NL redaktorius a. a. 
J. Kardelis.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosovuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito K pope ra tyras

toronto

AR TIKTAI VARDO NOĘFJOME ?

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

Darbo valandos: ptrtr.adirr iois - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

0 iki 7 vai., le'todieniois nuo 9 iki 12 vai 
.iepos - rugpiūjio mėn. ir prie! ilgus savoit- 
lolius Seitodieniais uždaryta.

■ domokame gyvybe* ir asm. paskolą drauda.
. Pamokamas pilnas tekiu patarnavimas.
{ Kapitalas — -IH »14.000,000.

PENSININKŲ IŠVYKA

Rugsėjo 4 d. .antradienį, 
pensininkų 30 klubo narių 
grupė autobusu buvo nuvyku
si į Safari Zoologijos Sodą . 
Kelionė buvo neliga,tik apie 
50 tnlnučtų. Sodas užima 
500 akrų akmenuotos žemės. 
Jame apstu buvus tų Afrikos 
Ir kitų kraštų, gyventojų . 
Žvėrys vaikšto palaidi jiems 
skirtuose garduose, kurte 
atskirti vlenūs nuo kito tvo
romis. Juos apžiūrėti gali - 
ma tik važinėjant mašino
se ar autobusuose, nes pės - 
čluoslus jie kartais galt už
pulti. Tad Ir mes važiavome 
autobusu pamažu, dairyda
miesi pro jo lang s. Iš arti 
pamatyti žvėrelį kartais 
nepavykdavo, nes šiltai die - 
naI esant, stengėsi lįsti po 
medžių, ten gulėti pasislėpus 
M? saulės.
, Vlstlek pamatėme 
džtones, dramblius, žirafas , 
juodus lokius,stirnų būrius, 
zebrus, liūtus, raganosius Ir 
dar kitokius, Ir keletą rūšių 
paukščių. Važiuojant mašl - 
nomls, jos langai turi būti 
uždaryti, nes beždžionės 
pradeda lipti į vidų. Ant 
mūsų autobuso priešakinio 
lango viena beždžionė buvo

bež- -rodymai

KUO PASIŽYMI HAMILTON AS
Vienas miestas,vardu Ha- 

mllton’as randasi JAV-se, 
netoli Cincinnati. Bet tikrai 
pagarsėjęs Hamllton'as yra 
Kanadoje, Ontario provinci
joje, apie 40 m. į pietvaka
rius nuo Toronto. Jis yra 
Kanados plieno, mašinų, vil
nų Ir medvilnės tekstilės 
centras. Tarp eilės pramo
nės įmonių yra Ir britų Im- 
perljoje didžiausia 
ūkio padargų gamykla. Apy
linkėse yra. Išplėstas sodų 
ūkis. Įkurtas 177o m., gavo 
miesto teises lo33 m.

Hamllton’e Ir jo apylinkė
se lietuviai pradėjo kurtis , 
atvykę Iš Anglijos aplel»O2-

DAIL.

PRANAS
GAILIUS

GYVENA
PARYŽIUJE

VASAROJA 
WASSAGOJE

6 ps

MOKAME 
depositus (P.C.A.) 4 %
santaupas 10, ■»%
term, depozitus 1 m. 10 %
term, depozitus 3 m. 10L %
pensijų fondas 9 J/4 ’°

IMAME Ut:
asmenines paskolos 12 %
nekiln. turto posk. 11 V, %

užšokusi Ir smalsiai žiūrėjo 
į šoferį Ir į mus.Matyti, no
rėjo patirti, ar tik ne jos gi
minės važiuoja, nes kai kas 
sako, kad žmogus yra kilęs 
Iš beždžionės.

Tuo pačiu laiku čia buvo 
atvykusį Ir Toronto pensi
ninkų grupė. Po apžiūrėjimo 
žvėrelių, ėjome pietauti. 
Vieni pasiliko po atviru dan- 
gura, kiti užsuko į restora - 
ną. Po užkandžių visi susi
rinkome į vieną grupę pasi
kalbėti Ir susipažinti. Po 
pokalbių nutarėm bendrai 
padainuoti, pašokti Ir ratuką 
susukti. Ekskursijos Ir mū
sų meninės dalies užbaigai 
buvo sugiedotas Tautos Him
nas. Lengvam vėjeliui pu
čiant, prie mūsų Išdidžiai 
plevesavo mūsų trispalvė.

Sle visi meniškieji past - 
buvo užfiksuoti fil

mų Ir TV aparate Toronto 
klubo vadovo p. Karpio rū
pesčiu Ir darbu. Išvykos 
meniškoji dalis buvo rodyta 
TV programose vakare dve
jose stotyse: Buffalo Ir To - 
r onto.

Gražiai praleidę laiką, vi
si patenkinti grįžome į na
mus. M. Putelė

03 m. Prieš I Pas.Karą čia 
buvo virš 1OO lietuvių.

Po II-ojo Pas.Karo atvyko 
nemažas lietuvių skaičius į 
Hamllton’ą - 1220, priedo

Būtų įdomu pravesti dabar 
statistiką.

Pagal organizacijų skaičių 
Ir jų pagarsėjusią veiklą,at
rodytų, kad skaičius bent 
dešimteriopai pakilo.Tačiau, 

žemės kaip žinome - ne skaičiuje
kokybė.

Tautinių Šoklų Grupė GY - 
VATA RA S Ir AUŠROS VAR - 
TŲ PARAPIJOS CHORAS da
lyvaus LIETUVIŲ DIENOSE
St.Catharines, spalio 5-6-7 d. fįkas

Žvelgiant į ne taip dar to
limą praeitį, gal ne vienas 
iščia gyvenančių mū
siškių prisimename vieną 
gana reikšmingą ir tuo lai
kotarpiu mums buvusį aktu
alų klausimą. Tuomet ne tik 
pavieniui, bet ir organiza
cijų sudėtyse dažnai apie tai 
pakalbėdavome, pasvarsty- 
davome, padiskutuodavome.

Klausimas buvo toks: 
mums šiame mieste gyve - 
nantiems lietuviams būtų la
bai pravartu ir miela turėti 
kokį nors lietuvišku vardu 
pavadintą kampelį, sakysi
me gatvę, parką, aikštę, ar 
ką nors panašaus.

Kartas nuo karto apie tai 
užsimindavo ir mums vado
vaujantys asmenys ir mes 
nemažai apie tai prisvajo- 
davome. Slinko metai, o mes 
vis svajojame, retkarčiais 
apie tai ir garsiau prabil
dami, vis laukėme ir tikė
jomės. Pasitaikydavo ir pe
simistiškų nusiteikimų. Ką- 
gi. esame maži ir niekas į 
mūsų verkšlenimus perdaug 
dėmesio nekreipia. Maty
dami, kad kitos gausesnės 
tautinės grupės jau nuo se
niau tuo didžiuojasi, aišku, 
jautėmės kaip ir nuskriaus
ti, menkesni ir tokios pa
garbos, galbūt, neverti- Pa
galiau, santūri mūsų laiky
sena, pavyzdingas gyveni
mas, gražus ir svarus įna
šas ne vien į šio miesto, bet 
ir Šio krašto gyvenimo mo
zaiką. naujų pažinčių ir. 
draugų |usiradimas? ath' rė 
ir mums duris.

Daug ir efektingai prie 
šion reikalo pasidarbavo da
bartinis Toronto T-N vedė
jas -administratorius S. Jo
kūbaitis, ne tik šios idėjos 
kėlime, bet ir tarpininkau
jant tarp tuometinės LB, tuo 
reikalu susidomėjusių orga
nizacijų atstovų ir šio mies
to atitinkamų pareigūnų.Tam 
reikalui -buvo sudarytas Ko
mitetas, į kurį įėjo adv. H. 
Steponaitis, D? Keršienė ir 
K. Rusinas. Toronto Lietu
vių Bendruomenei tuo laiku 
vadovavo D. Abromaitis. Šia
me reikale daugiausiai pa
dėjo ukrainiečių kilmės 
Miesto Tarybos narys W. 
Boytchuk. Ir taip gražus, ro
mantiškas šio didmiesčio 
kampelis - parkas -Miesto 
Tarybos parėdymu buvo pa
vadintas Park Tlthuania. Se
nasis Oakmount vardas tapo

DAILININKAS PRANAS GAILIUS 
RUOŠIA PARODĄ TORONTE

Wassagos vasarvietėje 
vasaroja nuolat Paryžiuje 
gyvenantis dailininkas gra- 

Pranas Gailius, kilęs 
nuo Mažeikių ir gimęs 1928 
metais. Karo metu, kaip pa
bėgėlis, atsirado DP stovyk
loje Vakarų Vokietijoje, o 
1950 metais nuolatiniai ap
sigyveno Paryžiuje. Ten bai
gė L’Ecole Nationale des 
Beaux - Arts de Paris ir 
lankė Fernand Leger meno 
mokyklą. Kaip grafikas ir 
modernus tapytojas (akvare
le ir aliejiniais dažais) da
lyvavo kolektyvinėse ir as
meninėse parodose Prancū
zijoje, V. Vokietijoje. Švei
carijoje, Japonijoje, JAV, 
Liuksemburge, Danijoje ir 
Idtur. Daugiausia dail. P. 
Gailius dalyvavo įvairiose 
Paryžiaus parodose.

Daug jo kūrinių yra įslgi- 
jusios minėtų kraštų meno 

pakeistas naujuoju.
Pagaliau ilgai puoselėto

ji mūsų svajonė tapo realy
be. Mūsų heroiškos tautos 
garbei, jos prisiminimui ir 
čia gyvenančių tautiečių bui
ties užantspaudavimui šis 
gražus žemės kampelis pa
sipuošė mūsų tautos vardu.

Prisimename ir kuklias 
to Park Lithuania atidary
mo iškilmes, pasakytus žo
džius, sveikinimus. Tai bu
vo spalio 27 dieną 1973 m. 
Po to. mums laimėjus, vis
kas nurimo, tarytumui čia 
niekados nieko ir nebuvę... 
Per eilę metų nei menkiau
sio krustelėjimo. Kartais ir 
nenoromis peršasi mintis : 
Argi vien tiktai vardo ir te
norėjome ? Argi nieko dau - 
giau su tuo ir netroškome ? 
Visai nesunki galimybė, ir 
mestą parką galėtumėm pa
įvairinti ir papuošti. Girdi
si. kad miestas tam nėra 
priešingas. Sakykime, kad 
ir lietuviško stiliaus Gedi
mino Stulpų ar pan. gėlių 
darželis, o gal ir dar kai 
kas ? Suinteresuoti, ypač 
vadovaujantys asmenys, ga
lėtų plačiau ir net spaudoje 
tuo reikalu palsakyti.

Negi tai neverta ir neap
simoka ? Bent retesnėmis 
progomis parke galėtumėme 
daugiau susiburti kokios 
nors šventės proga ar pana
šiai. Ypač tas tiktų vasaro
mis, kuomet žiedai ir žalu
mynai net buriančiai veikia 
į visus. Kodėl gi po pasise
kimo nuleidome rankas ? 
Negi jau ir mums nieko ne
pasako Lietuvos vardu pasi
puošęs kampelis ? Tiesa, ką 
nors laimėjus po to jau už
migti ant laurų mums lietu
viams nėra svetimas reiš
kinys. Tačiau norėdami su
gebame ir nuostabių dalykų 
sukpmbi nuoti.

To'dėl paklauskime patys 
savęs :ką ištikrųjų turėjome 
mintyje, kai to troškome ir 
reikalavome ? Kodėl gi nei
name tuo pradėtu gražiuoju 
takeliu, o dairomės ir suka
me į šonus, priėję pusiau
kelę ? Argi jau jaučiamės , 
kad mūsų misija atlikta ir 
neverta šiuo laimėjimu da 
giau pasinaudoti ?

Praėjo visa eilė metų, dar 
daugiau su visa kuo susigy
venome, susipažinome, šak
nis giliau į leido me. gal būt 
ir savo Tėvų žemę jau šiek 
tiek primiršome ? Argi ?

galerijos.
Toronte dail. P.Gailiaus 

kūrinių paroda įvyks Lietu
vių Namuose rugsėjo 29-30
dienomis. Be to kitos jo pa
rodos bus surengtos Chica- 
goje, Los Angeles ir kitur. 
Apie tai bus pranešta spau
doje vėliau.

Toronte dali. P. Gailiaus 
kūrinių parodą globoja Lie
tuvių Skautų Sąjunga.

Dail.P.Gailiui labai patin
ka Wassagos gamta, ežeras, 
pušynai, smėlis ir, žinoma, 
kanadiečiai lietuviai, parodę 
jam daug lietuviško svetin
gumo. Dailininkas su savo 
keturiolikmečiu sūnumi yra 
apsistojęs pas p. Valiūnus. 
Jis yra aukštos klasės me- 
nininkas, todėl yra verta vi
siems meno mėgėjams atsi
lankyti Į jo darbų parodą.

J. Krk

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 —Ž51-4K24,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V ICO.

♦ Nomij — Gyvybės f f to * Automobilių
r VC * Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.o.
1551 Bloor Street W, Visais kelionių reikalais 

TORONTO, ONTARIO bctkur V 

M6P IA5 tel. 533-35311

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvollcs Avė., 
Toronto, Ontorio
o Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas o

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas NSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS D RE ŠE RIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231 6226*

.3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1KB
- - - —— —  ——o*.- i ■■■I'Swfr

ĮVAIRUS
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntiniu |5 Danijos
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5' v.p.p. cuzltarui telefonu);

ieiVadieniois 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniai! uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 — 531-3035 _ S. ir F. Janavičiai----- j

REDAKTORIŲ PASIKEITIMAS
Š. m. gegužės 18 d. Išėjo 

paskutinis LN ŽINIŲ Nr. 
2O'’222. Tuometinis redak
torius Dargis po vienerių 
metų darbo pasitraukė iš 
redaktorius pareigų. Už jo 
darbą ir pastangas mes vi
suomet liksime jam dėkingi 
ir tikime, kad jis Ir ateityje 
dirbs Lietuvių Namų labui. 
Valdyba, atsižvelgdama į 
vasaros atostogas, nutarė 
laikinai sulaikyti biuletenio 
spausdinimą bei platinimą.

Šiuo pranešame, kad LN 
ŽINIŲ redagavimą sutiko 
perimti dipl.ekon.J. Varana
vičius, kuris pradžios mo
kyklą, gimnaziją ir Vytauto 
Didžiojo Universitetą yra 
bsigęs nepriklausomoje Lie
tuvoje. Jis yra Žurnalistų 
Sąjungos narys, rašęs ne
priklausomos Lietuvos ir

MALONŪS IR NETIKĖTI 
SVEČIAI

S. m. rugsėjo 1-2 dieno
mis Įvyko Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažia
vimas Royal York viešbūty- 
je, Toronte.

Po iškilmingų sekmadienio 
pamaldų Prisikėlimo para
pijos Šventovėje,- gydytojai 
specialiai pasamdytu auto
busu atvyko į Lietuvių Na
mus pasisvečiuoti. LN vi
suomeninės veiklos koordi
natorius T. Stanulis pasitiko 
svečius, 'paaiškino LN isto
riją, parodė menes ir apdo
vanojo juos LN leidiniais , 
įstatais ir atvirutėmis. Sve
čiai stebėjosi LN didumu ir 
mūsų gražiu sugyvenimu pa
jėgiant pastatyti tokį eudžiu- 
lį Lietuvišką kultūrinį cent
rą-

ORGANIZUOJAMAS 
ORKESTRAS

Pranešama, kad organi
zuojamas lietuviškas orkest- 

tremties laikraščiuose. Su
sirgus pirmam šio biulete
nio iniciatoriui ir redak
toriui J. Strazdui, LN ŽI
NIAS perėmė tvarkyti J. Va-1 
ranavičius ir jas redagavo 
nuo 1978 sausio 20 d. iki 
1978 birželio 17 d. M,alo - 
nu konstatuoti, kad jo 
straipsniai, kronika ir ve
damieji pasižymėjo objekty
vumu, aiškumu ir rašomo
sios idėjos bei minties lo
gišku užbaigimu.

LN valdybos vardu svei
kinu J. Varanavičių, sutikusį 
tęsti ŠĮ svarbų ir atsakingą 
darbą, išlaikant mūsų gimtą 
kalbą, perduodant lietuvis - 
kūmo idėjas ir idealus mū
sų jaunimui bei LNnariams.

T. STANULIS
LN Vis. Veiklos Koord. 

K-to Pirmininkas

ras. Norintieji prie jo pri
sidėti. kviečiami Į pasitari-i 
mą. kuris Įvyks rugsėjo 12 
dieną, tręčiadienį, 7.30 vai. 
vakaro Lietuvių Namuose . 
Orkestrui vadovaus muz 
inst. A. Pr ai gus -Pralgaus- 
kas.

PADĖKA UŽ DOVANAS 
Ponia V. Anysienė pado

vanojo Lietuvių Namams 
daug vertingų ir retai gau-f 
namų knygų ir du gražius 
paveikslus-portretus : E. Plą 
terytės ir B. Radvilaitės.

Lietuvių Namai p. V. Any- 
sienei už tokias vertingas 
dovanas nuoširdžiai dėkoja.

• Baigiantis atostogoms, 
vis daugiau žmonių apsilan
ko Popletėn. Kiti Iš toliau- 
arba pravažiuojantieji, arba 
pasilieku Toronte Irgi lan 
kosi L Namuos e, dėl kurtų ’ 
didžiuojasi Ir džiaugiasi.

Rugsėjo 2 d.Popietėje da
lyvavo virš 250 svečių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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st. Catharines
NUKENTĖJO LIETUVĖ

Sofija Ulbienė iš Niagra 
Falls grįžo iš parko apie 7* 
valandą vakaro ir jai einant 
gatve, priėjo ilgaplaukis ir 
čiupo jos rankinuką. Pasta
rasis ten pat buvo pasista
tęs savo mašiną, kurios du
rys buvo atidarytos ir tuojau 
įlipęs nuvažiavo. Mašina bu
vo su Amerikos lentele, tad 
ir plėšikas buvo iš JAV. Tą 
įvykį pastebėjo vienas gy
ventojas ir tuojau sėdęs į 
mašiną, pasivijo plėšiką, 
užsirašė mašinos numerį ir 
buvo pranešta policijai. Po 
kelių dienų rankinuką su do
kumentais rado vaikai pa
miškėje prie Fort Erie. Plė
šikas pasiėmė tik pinigus- 
amerikoniškus ir kanadiš- 
kus. Tas įvykis labai S. Ul- 
binienę sukrėtė. Plėšikas 
dar nesurastas.

Patartina moterims pini

PAD Ė K A
Pareiškus lems užuojautą dėl mano motinos 

URŠULĖS MACKEVIČIENĖS mirties okupuotoje 
Lietuvoje, V.K.L.S-gos St.Catharines Skyriaus 
Valdybai Ir pavienėms šeimoms J.J.Lelevl - 
člams, P.P. Polgrlmams, J. J. Diliams Ir A . 
I. Šajaukoms reiškiame didelę padėką.

MACKEVIČIŲ ŠEIMA
St. Catharines, Ontario

• Klubo choro repeticija.Po 
vasaros pertraukos pirmoji 
choro repeticija įvyks š.m. 
rugsėjo 28 d. 7 v. v.
•Klubo narių Adelės Ir Jo

no Acų 40 metų vedybų su
kaktis. Pamaldos buvo at
laikytos Holy Name bažny
čioje Š.m. rugplūčlo 12 d., 
o to paties mėnesio 16 d. klu
bo salėje įvyko vaišės , ku
rtose dalyvavo apie 1'70 as
menų. Sukaktuvininkams lin
kime Ilgo Ir laimingo gyve
nimo.
• Floridos kongres manas C. 

W. Bill Young, atsiliepda
mas į lietuvių jam siųstus 
padėkos laiškus už jo rėmi
mą kongresui patelktos re
zoliucijos House Concurrent 
Resolution 147, .laiškus ra
šiusiems Išsiuntinėjo nuo
širdžius raštus,kaip malonų 
atsakymą - padėką už lietu
vių paramą jam kovojant už 
Pabaltijo tautų Išlaisvinimą

NAMAI - AP AR TME NT Al- 
ŽEMČ-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M U.S. 

sistema sY,ka Reol,ie* Ine.

445 Jeon Talon W, Suite 305,M.tl
Tel: 273-9161 R.S.737.0»4l.|cI1as

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

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

(Lietuviams duodame speęiallq nuolaidu)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS ------~

Savininkai V. $uiinskas & San. Tel. 364-5712

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausiai patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Cuy 

'Richard, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas or kol statote

1979. IX. 19

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

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

gus rankinuke akyvaizdžiai 
nesinešioti.

St. Catharines šauliai ir 
nešauliai jau organizuojasi 
vykti į VI.Pūtvio Šaulių Kuo
pos įsisteigimo 25 metų su
kakties minėjimą, kuris 
įvyks š. m. rugsėjo 29 dieną 
Toronte. Lietuvių Namuose. 
Vincas Bieliūnas iš Wel- 
landošias eilutes rašančiam 
įteikė 5 dol. auką Romo Ka
lantos bareljefo Fondui. Šią 
auką perduosiu kuo greičiau
siai VI. Pūtvio Šaulių Kuopai 
Toronte.

Man yra žinoma, kad VI. 
Pūtvio Šaulių Kuopos šven
tėje dalyvaus šaulių net ir iš 
Kalifornijos. Manau, kad 
"TŽ" galės įduoti per ką 
nors paveikslą per spaudos 
balių laimėjusiam kalifornie- 
čiui.

J. Šarapnickas

Iš žiaurios Sovietų Sąjungos 
okupacijos Ir taip pat prieš 
rusųpastangas primesti lie
tuviams Sovietų pUletybę.Ta 
proga pridėjo kopiją savo 
kalbos, pasakytos kongrese 
š. m. vasario 15 d., kur joje 
įsakmiai pas įsakė prieš Lie
tuvos, Latvijos Ir Estijos 
pavergimą.
• Kongres manu I Bill Young 

laiškų rašymas buvo suor
ganizuotas Ir pravestas ALT 
St. Petersburgo skyriaus, 
Floridos Lietuvių Klubo pa
talpose. Šia proga ALT sky
rius nuoširdžiai dėkoja vi
siems p ris įdėjus lerns prie 
šio didelio darbo.
• Vilniaus Universiteto su

kaktuvinis medalis. Filiste
rių skautų Los Angeles sky
rius, minėdamas Vilniaus 
Universiteto 400 metų su
kaktį, Išleidžia skulptoriaus 
Vytauto Kašu.bos sukurtą 
aukštos meninės vertės me
dalį :bronzinį, sidabrinį,pa
auksuotą Ir auksinį. Medalis 
bus graži Ir pras minga as
meniška ar kolektyvi dovana 
suaugusiems t? jauniems. Jis 
tiks ir kaipo dovana kitatau
čiams draugams, žymūnams 
Ir minint įvairias asmenines 
Ir visuomenines sukaktis.
• Mūsų apylinkėje Informa- 

telkia Ir užsakymus 

priima :E.Kačinskienė, 1751 
Winchester Road N., St. Pe
tersburg, Fl. 33707, tele
fonas 3ol-b33i5, A.Karnlenė 
6900-10 tn Ave,N., St.Pe
tersburg, Fl. 33707, tel: 
345 - 2738, K. Palčlauskas, 
4121 Moody St., St.Peters
burg, Fl., tel: 360-4113.

• Lietuvių Žinių redakcinę 
komisiją sudarė: Julija Adle- 
nė /tel: 367-3371/, Kęstutis 
Grigaitis /tel; 347-7615/ Ir 
Bronius Kllorė /tel : 367- 
3518/.

montreal
PAD Ė K A

Po netikėta mano širdies 
priepuolio, atgaivintas žmo
nos Aldonos, Ilgamečio Ilgo - 
nlnės darbe patyrimo dėka 
Ir jos skubia pagalba , pa - 
tekau jos darbovietėje,Royal 
Victoria Ligoninėje.

Dėkoju visiems mane ap - 
lankiusiems, nes vardinant, 
gailu kai kuriuos praleisti , 
antru kartu mane lankiu - 
sius. Pirmojo karto neprisi
menu. Tad suminėsiu, kad 
pirmasis lankytojas buvo 
mano sūnus su vyriausiu sū
neliu Iš Ottavos Ir paskuti - 
nysls , prleS Išeinant Iš li
goninės- Aušros Vartų Pa
rapijos kun. J.Aranauskas , 
S J.

Taip pat dėkoju visiems 
linkėjusiems sveikatos atvi
rukais , telefonų, o juo labiau 
malonu,esant namuose .su
laukti lankytoją ar teletonu 
pasikalbėtu.

A. P aukštaitis 
«9y5 Godbout Street

LaSalle, P.Q., H8R 2H7

ŠAULIU EKSKURSIJA
Gražiai pavyko ekskursija 

autobusu į Quebec’o miestą, 
-kurią organizavo Montreallo 
-šauliai. Oras buvo gražus , 
aplankytą parlamento rūmai, 
visos -tvirtovės j-senamiestis, 
kriokliai Ir šventovės.

Kanados Paštas, baigiant Valko Metus , 1979 m.Kalėdoms 
jau paruošė šluos pašto ženklus. Juos suprojektavo jau - 
-a menlnnkė Marle-Annlck Vlatour Iš Longuell, Que.

PALYDIME
SOLISTĘ Į KELIONĘ

Kanados Lietuvių Katali
kių Motęru D-jos Montrea
llo skyrius spalio 20 dieną 
7 v.vakare Aušros Vartų Pa
rapijos saleje ruošia solis
tės G mos C apka u s k le - 
nes koncertą - Išleistuves] 
nes jt spalio 27 dieną prade
da koncertų seriją Australi
joje.

Montreallokoncerte solis
te Išpildys savo naujausią 
repertuarą. Jos koloratūri
niu sopranu yra susidomėję 
ne tik lietuviai, bet Ir sve
timtaučiai. Mums garbė yra 
turėti Montrealyje tokią gar
sią solistę, kurtos atgarsiai 
yra pasiekę Ir kitus konti
nentus .

Svečius Katalikės Moterys 
pavaišins skaniai paruoštu 
maistu Ir palinksmins švel
nia, romantiška muzika.Ne
praleiskite progos Ir būtinai 
atsi'ankykite i spalio 20 d Ie
tį Išgirsti įdomų koncertą 
Ir palinkėti solistei laimin
gos kelionės į kengūrų že
mę Australijoje.

Koncertu akomponuos 
M , Roch

Iki malonaus pasimatymo 
koncerte.

Muz. Jonas Govėdas. kuris 
e- atvaž tuos- su Choru Aldas 
-iNL Spaudos Ballūn, Mont- 
-realln, balandžio mėnesį.

Nuotr.J. Novogrodsklo jr.

METAI BE VYTAUTO KUDŽMOS
Š.m. rugsėjo » d. Šv.Kazimiero Parapijos šventyklo

je kun. dr.F< Jucevičius atlaikė gedulingas pamaldas Ir 
pas akė trumpą, bet reikšmingą žodį Vytauto Kudžmos mir
ties metinėms prisiminti-.

Pamaldose, Ir vėliau parapijos salėje, pagerbimo va
karienėje dalyvavo geroka virš šimto buvusiųjų velto - 
nies artimųjų, giminių, bičiulių, gerbėjų. Kavutės me
tu Joms Adamonls trumpai apibūdino vellonles atliktųjų 
darbų reikšmę Ir lietuvybei paaukoto laiko vertę.

Liūdnojoje prisiminimo užbaigai vellonles žmona Ge
nė Kudžmle ė mošlrdžlal padėkojo kun.dr. J F. Jucevičiui, 
P. Adamontul, vyr. šeimininkei p.Gabrusevlčlenel Ir vi - 
stems bičiuliams,kurie daugiau ar mažiau prisidėję prie 
šio Ilgai nepamirštamo, veiklaus mūsų kolonijos lietuvio.

'Nepriklausoma Lietuva' taip pat jungiasi Ir reiškia 
užuojautą likusiems šeimos nariams Ir kartu liūdi nete - 
kus darbštaus bendradarbio, rėmėjo, skaitytojo. ?

L. Girinis

PAD Ė K A
Mano nuoširdi padėka už suruoštą staigmeną 

ypatingam gimtadieniui, kuris mane įvedė į auksinį 
amžių.

Visoms dėkoju už vaišes ur puikią dovaną, kuri 
man jus visada primins.

Ypatingai dėkoju mano nuoširdžiai draugei poniai 
TekutleneI už surengimą pobūvio, dukrai Irutei Ir 
marčioms. Taip plat dėkoju įteikusioms atskirai do
vanas: p. p. Inai Ir Rasai Lukoševlčlūtėms, D. J. Ra - 
manauskams, A.Petraitytei, Rimal Tekutls-Collins, 
Seselėms už patalpas Ir nuoširdumą Ir Mindaugo 
Šaulių Kuopai už malonų pasveikinimą.

V. DEKAITIENĖ

SVEIKINAME

Danutė Ir Bronius Staške
vičiai giminių Ir draugų tar
pe atšve tė 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Susirinkę 
svečiai dukters Reginos Ple- 
čaltlenės namuose, pagerbė 
sukaktuvininkus, įteik
dami jiems dovaną -spalvo
tos televizijos aparatą.

Pobūvyje dalyvavo Bro
niaus Staškevičiaus brolis Iš 
Toronto Ir jo sūnus Vytautas. 
Kartu su jais buvo atvykęs 
kun. A. Petraitis, kuris Ir 
palaimino vaišių stalą.

Tikriausiai, nėra 
Montrealyje lietuvių, kurie 
nepažinotų Staškevičių šei
mos. Visi šeimos nariai yra 
veiklūs lietuviško-gyvenimo

JAUNIMAS Į LIETUVIU 
DIENAS

Nemažas jaunimo būrys Iš 
Montreallo ruošiasi važiuoti 
į Lietuvių Dienas St.Cathari
nes spalio 5-7 d. d.

o Prof. T RAUT RIMAS Marty
nas su tėvais, Iš Nebraskos ,’ 
kurios universitete profeso
riauja dėstydamas kalbas. Jis 
pakeliauja supaskaltomls Ir 
po lietuvių kolonijas. 

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI __

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

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

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

766-2667.

02/t&'S

8 :
Chrysler o Monaco o Charger e Dodge o Dart 
Sport o Swinger o »eclal o Sedan a Trucks 
7835 Bool. Lasalle, La Salla, P. S

e '■ i -’  ’ * ''k'nS? " *

Mochanlsuotne roti* Ir.kltu daliu retgullavlmae. llarts(Body) tai ay mas* ir 
dažymas naujame garažo Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De La Verondrya, prie Loplerrelr vandens kanalo. Tol. 365-3364.

baruose Ir bevelk nei Vienas 
lietuviškas parengimas ne
praeina be jų dalyvavimo 
arba finansinės paramos.

Danutė Ir Bronius Staške
vičiai yra užauginę penkis 
valkus, kurių trys vyres
nieji Arūnas, Regina ir Al
ma yra sukūrę lietuviškas 
šeimas ir jiems lietuviška 
daina Ir žodis yra ne šven
tinis, bet kasdieninis daly
kas.

Sukaktuvininkams linki
me dar daug Ilgų Ir laimin
gų gyvenimo metų, taip sėk
mingai tremties kelius puo
šiant lietuvybės žiedais.

Nijolė Bagdžtūnlenė

o KALVAITIENEI Ona, sun
kiai serga Ir seniai gult Vlc - 
tortą ligoninėje.

o iNAGIE N Ė Birutė pradėjo 
mokslo metų sezoną Con
servatoire Lassalle,kur jt 
dirba 7-tą sezoną, dėstyda - 
ma šokį Ir ritminę mankštą.

o GINTARO ANSAMBLIS 
reguliariai pradėjo repetuoti 
pasibaigus atsotogoms. Or
kestrui vadovauja Andrius 
LAPINAS.

7 psl.
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NL REIKALAI
NL REIKALINGAS EKSPEDITORIUS,turintis mašiną, nu
vežti laikrašti įspaustuvę Ir paštą. Vienos dienos darbas 
savaitėje. Kreiptis į NL administraciją, tel:36b-622O.

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS AIDAS, vad. muz. Jo
no GOVĖDOS, atliks programą per NL Spaudos Balti) , Ba 
laidžlo mės. Data Ir vieta bus paskelbta vėliau.

MONTREALIO LIETUVIŲ. 
JAUNIMAS GRĮŽO IŠ 
IV-ojo PLJKONGRESO

Šią vasarą Europoje įvyko 
IV Pašau'to Lifetuvių Jaunimo 
Kongresas, kuriame dalyva - 
vo dide'is būrys lietuvių iš 
Montrea'io. Gintaro Ansamb
lis išpi'dė Kongreso atidary
mo koncerto programos ant
rąją dalį. Tam tikri montre- 
a'ieč ai turėjo ypatingas pa
rėtas Kongreso bendroje 
programoje: Sau'ius PRIKIŠ 
ir Audronė’ JONELYTF (at-

♦ stovai), Ina LUKOŠEVIČIŪTĖ 
(audimo būre'io vadovė Kon
greso stovykloje), Rasa LU
KOŠEVIČIŪTĖ (suvažaivimo 
prez diumo pirmininkė, pa- 
skait ninkė ir atstovė).

'9^9 m. spalio 13 d. Auš
ros Vartų Parapijos salėje. 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Montrea'io Skyrius ruošia 
POKONCERTINI BALIŲ. 
Kviečiame visą Montrealio 
lietuvių visuomenę dalyvauti 
•r išk'ausyti jaunimo pasako
jimų.

' LJS Montrealio Skyrius

AUŠROS VARTŲ, 
PARAPIJOS KIOSKAS

Atnaujintame Kioske ran
dasi naujai Išleistos knygos:

L .Dovydėno "Vasaros Šio
kiadieniai " Ir J. Bu-kaus 
"Arti Tikslo" .

Gauta A.Rinkūno Išleisti 
vadovėliai valkams, norin
tiems Išmokti lietuviškai su 
su piešinėliais. Penki knygų 
komplektai tiktai $15.

Naujai gautos Ir plokšte
lės: "Kur bėga Šešupė" Ir R. 
Daunoro {dainavimai.

Kioskas atidarytas kiek
vieną sekmadienį nuo 1O iki 
12. 30 v.

Kitomis dienomis, esant 
reikalui, prašome skambinti 
Kiosko vedėjui J.ŠIAUČIU- 
LIUI 76»- 3674 vakarais Ir 
dienos metu- 366-3««4.

o SOL. ČAPKAUSKIENĖ Gi
na, drauge su solistu Rimu 
STRIMAIČIU koncertuoja 
Detrote. Solistams a ko m po
nuos muz. Jonas GOVFDAS.

Dr. J Mališka
Dantų lydytoja*

o DANYS J. V. Iš Ottawos 
lankėsi Montrealyje, rlnkda - 
mas archyvlię medžiagą 
Etninių Grupių Archyvui.

• ALANSKŲ, Bill Ir Danos 
buvo suruošta prlešvestuvl- 
nė staigmena paskutiniajai jų 
dukrai Brendis Jane. Susi
rinkus nemažam moterų bū - 
rtul, gražiai vist buvo pa
vaišinti. Vestuvės įvyks 
spalio mėn. 20 d. ,Šv.Kazi
miero parapijoje.

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

NIDA

Dr. E. Andrukaitis, M O., F R.C.P. <CI

GM

MONTHtAL H2J IK4 
F. Q. CANADA

TtL : S22-7236 
932, Boul ST-JOSEPH E.

1410 OUY STREET 
SUITE 11 -12 

MONTREAL P Q.
Tel. 93?- 6662, namų 737-968 1.

1440 rite Ste-Cath/e>i>ie Ouest. 
Suilc 600

Tel.* 868-8235. narnų 488 - 8528

Tel. 931-4024

R. A.. M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C . E.R.C.S.(C)
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suite 215, Montreal Que.

Rūta Pocauslcas,Bc.L.
NOTA I RE • NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ava. Montraal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

muuMontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

i Poittta ★ Buick ★ Antra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI jSICYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

LEONAS GURECKM * UŽE,K,TE I ĮTIKINKITE Į 
LEONAS GUREOCAS RA$|MAUDOKITE I

su

NOTARĖ

PHARMACIENS PHARMACISTS
1 M. CUSSON - R. GENpRON 

PHARMACIENS
Ouvert9a.m. d-to 10 p.m. Open,

366-9742Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livrą i son gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

IEO GUKEKAS

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, ba. bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-G-
Tel: 288-6316, namų -658-5513

8 p s I.

168 Notre Dom» Sirut E.Juita 205. 
Tel: 844-2043; 844*2044

Albertas N O R K ELI 0 N A S , BJL C5.CM 1.8.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

į

Suit. 627, 3 P/ece Vi//. Mor/e, 
Montreal, Qu.b.c N 3B 2E3

Te/. t5 M) 87 J-7430

PROF.MARTYNAS BRAKAS 
MONTREALYJE

Mažosios Lietuvos Rezis
tencijos Sąjūdžio pirminin
kas , š. m. rugsėjo 1 Ir 2 d.d. 
lankėsi Montrealyje.Jis at
vyko Iš Stou Falls,S.D.Ir 
buvo sustojęs pas p.Ly - 
mantus.

Toronte prof. Brakas ap
lankė Elzę Jankutę, Maž. 
Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus dukrą.

Prof. Brakas Montreallo 
mažlletuvlus supažindino su 
nauju VLIK'o sąstatu,kurio 
sudaryme Ir konsolidavime 
mažltetuvlal įtešė nemažą 
įnašą. Toliau buvo tartasi 
apie mažlletuvlų politinės 
veiklos pagyvinimą Ir apie 
19aO m. Chlcagoje numatoma 
pasaulio Maž. Lietuvos lie
tuvių suvažiavimą.

o LAPTNAI Rimas ir žmona 
Roma, sūnus Andrius, Gal
ius, Z'gmas. žmona Hilda.

sūnus Algis ir duktė Roma iš
vyko į vestuvinę puotą Danos 
Stankevičūtės su Romu Ra
monu. J A. V

o BUNYS Algis su motina 
Brone išvykoj Phi'adei phi ją. 
į Danos Stankevič ūtės ir 
Romo Ramono vestuves.

e ADOMONIAI Henrikas 
Onutė išs'kė'ė gyventi į 
ronto, kur jau kuris laikas, 
gyvena jų duktė Vida. Čia 
j e pardavė savo namus ir Du
s'prko Toronte kondominium 
apartamentą.

Apgailestaujame, kad ne
tenka mūsų ko'onija energingc 
ir gabaus dauge'io organizaci 
jų veikėjo ir mūsų "NL” ge
ro bendradarbio, tačiau ti
kime, kad Henrikas ir toliau 
pasi'iks mūsų bendradarbis.

To-

kvietimas

MONTREALIO 

PAŠALEI N ĖS

LIETUVIU 5ŪNU IR DUKTERŲ.

DRAUGIJOS

'Bangias
r ugsej c 29 d. , Šeštadienį 7 vai.kuris ivyks 

vakaro 5v. Kazimiero parapijos salėje - 
3426 Parthenai s Street, Montreal, P.Q.

Prašome visus dalyvauti, nes tikrai nesigailė
site atvykę. Bilietus galima įsigyti prie įėjime 

-- tel. 661- 126 1.
V a 1 d y b a

n' DĖMESIO ŽUVAUTOJ ^MS <

* Mont r eal i o Žuvaut o j ų- Medzi ot o j 14 Kl ubas N I D A 
r sgal i o m ėn. 6 7-8 dienomis (Padėkos Dienos proga )|
J kvi eci a L paskutine Šių metų ¥uvavi mo išvyką
' BASKOTONG eler a. Dėl kabinų rezervavimo 4 
J pas Vt. Bašinskų 366-9916.722-3545 Petr ui j 721-165*1

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

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

?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I r.vesiocijos JrA.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Regi
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

veikia nuo 1945m.

Taupyk ir s k o I i h k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame m m m mm m 
TORONTO LIETUVIŲ PAKAlVlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

IMA:

11 už asm. paskolas

11% už mortgičius

MOKA:
1 0 '/z % už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
10 % % už pensijų ir namų planų
10 '/į % speciali taup. sųsk.
10 % už taupymo s-tas 
6r7v už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių | 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas 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 Jr rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

C. I. B.
GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

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

KASOS VALANDOS:
10-3 
10-3 9 va % 

9% 
6%

AKTYVAI — virš 16 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10% 
term, indėlius 2-3 metų « 93/i% 
pensijų ir namų s-tos 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadieniais 
Sekmadieniais

Skyrius

10'/l%
1014%
10’/2%

10-8
10-8 
9-1

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokomo visų norit; gyvybė, drauda pagal santaupų dyd; iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —■ iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių lėkius ir pinigines perlaidos. 
Nemokomas lėkių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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