
J SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSI
t

čekas tapo ne tik izoliuotas 
nuo Čekoslovkkijos liaudies, 
bet ir iš komunistų partijos 
pašalintas. Jis dirba nežy
mioje miškų žinyboje.

Šią gėdingą laisvės užgnau- 
žimo 10 m. sukaktį, laisvieji 
čekoslovakai paminėjo masi 
ne demonstracija Montrealy- 
je ir kitur. Protestuodami 
prieš Maskvos diktatūrą, rei
kalavo demokratinės laisvės 
Čekoslovakijai.

naują

neat
kuria!

SUNKIAI SUPRANTAMOS 
PAINIAVOS
JAV prezidentui J. Carte

riui besiruošinat susitikti su
Izraelio ir Egipto premjerais 
taikos reikalais rugsėjo pra
džioje Camp David vasarvie
tėje. Šiam susitikimui nema
žai veiklos įdėjo JAV sekre
torius Vance. Jis tarėsi su 
Sadatu ir Begin u ir atrodė 
pakankamai gerai aptarė bū
simą Camp David susitikimą 
Bet, štai, ir vėl komplikaci
ja, kai izraelitai staigiai pa
noro apgyvendinti savo žmo
nėmis West Bank slėnį. Vėl 
nauji protestai ir painiavos 
pramatytam susitikimui. At
rodo, Izraelio Begin'as pasi-

NAUJAS PREMJERAS
PORTUGALIJOJE
Portugalijos prezi 

Antonio Ramalho Laues 
krašto premjeru pasirinko 
Alfredo Nobre da Costa ir 
jam pavedė sudaryti 
krašto vyriausybę.

Naujasis premjeras 
rodo, kad priklausytų
nors partijai. Jis yra inžinie 
r i u s, mokslus baigęs JAV-se 
dar tik 52 m. amžiaus.

Portugalija, iki šiol val
dant socialistui Mario Soares, 
Sudemokratėjo — pravestos 
pagrindinės reformos, net 
ir kariuopienėje išgyvendin
tas- pertttHtavimajs, ypač kai 
anksčiau reiškėsi komunisti
nis elementas. Dabar, pave
dus krašto vyriausybę suda
ryti bepartiniam asmeniui, 
kuriam po sekančių krašto 
rinkimų, gal pavyks sudary- rinkęs tokią politiką, kad 
ti pastovią ir stiprią vyriau
sybę.

PLB NAUJASIS PIRMININKAS VYTAUTAS KAMANTAS

Kongreso programa:
Nuo liepos 11 iki liepos 18 : 
kongreso stovykla (prie Lon
dono, Anglijoje). Stovykloje

artimus ryšius su diplomati
ne tarnyba Vliku, su kraštų 
LB valdybomis ir su visom 
lietuviškom organizacijom.

Pirmininkas pristatė naują- galės dalyvauti visas lietą
ją valdybą. Pažymėjo, kad vių jaunimas, 
vicepirmininkas dr. Algis Pau- Liepos 14: Oficialus Kong- 
lius vadovaus komitetui su- reso atidarymas, "Oueen Eli - 
telkti lėšas IV Jaunimo kong- zabeth Hali", Londone, Ang- 
resui. Numatyta sutelkti lijoje. Kviečiama visa lietu - 
$ 90. 000. vių visuomenė.

Vykdomasis vicepirmimn- Nuo liepos 19 iki liepos 26: 
kas Vaclovas Kleiza pasidali- Kongreso studijų dienos (Al
no mintimis apie valdybos 
"jaunumą". Amžiaus vidur - 
kis — 45 metai.

Pareigų perdavimą pra
vedė Kazys Laukaitis LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkas. Dalyvavo apie, 
šimtinė žmonių.
PLB VALDYBOS ADRESAI:

PLB Valdyba : 
Vytautas Kamantas 
1110 6 69th Street 
Darien, Illinois 60559 USA.

Iždo reikalais : 
Mečys šilkaitis 
8750 West 92nd Place 
Hickory Hills,Ill. 60457USA

DOLERIS MINKŠTINA 
' POLITIKĄ

Pasaulinis Bankas Vietna
mu! suteikė 60 milijonų pa
skolą. Paskolos tikėdamasis 
Vietnamo premjeras Pham 
Van Dong yra pareiškęs, kad 
reikalinga siekti nuoširdžios 
iraugystės su Amerika ir net 
pesuminėjo jokių karo repa
racijų, kaip ankščiau dažnai 
reikalaudavo. Taipgi, išlei
do užsilikusių amerikiečių 
karių šeimų, kuris veiksmas 
nesuderinai atrodė su anks - 
tybesniu Vietnamo nusistaty
mu.

Tarptautinis Valiutos Fon
das ankščiau buvo suteikęs 
30 tūkstančių dolerių pasko
lą. Dabartinei Vietnamui pa
skolos suteikimui, net JAV- 
v'ių nusistatymas buvo prie - 
Angas.

kiekvienu pokalbiu taikos 
klausimu, vis būtų kas naujo 
kalbėti, nes nauji įvykiai 
pridengia senesniuosius.

NETRUKUS BUS NAUJAS 
POPIE ŽIUS

Naujo popiežiaus rinkimai 
prasidės rugpiūčio 26 d. Su
sirinks iš viso pasaulio 115 
kardinolų, kurių du trečda
liai yra ne itališkos kilmės . 
Jie galėtų popiežium išsirinki 

kitos tautos dvasiškį,valdy- 
540 milijonus katalikų.

ti 
ti

PASAULIO LIETUVIŲ, 
BENDRUOMENĖ 
Rugpiūčio 6 dieną, Čika

goje Jaunimo Centro Kavinė
je buvo perduotos pareigos 
naujai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai, kuri 
buvo išrinkta PLB seimo me
tu Toronte. Senosios valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys 
savo trumpame žodyje prisi
minė atliktus darbus ir neuž
baigtus užsimojimus, kuriuos 
perduoda naujai valdybai. 
Savo atsisveikinimo žodyje . bus ir ryžt'ą 
Iškėlė lietuviško žodžio puo- 
sėlėjimo svarbą, nes kol kai- naujasis pirmininkas paža-

tenberge, prie Ęoelno; Va
karų Vokietijoje). Studijų 
dienose galės dalyvauti tik 
jaunimo rinkti atstovai.

Nuo liepos 27 iki liepos 29: 
Kongreso uždarymas (Koenig- 
šteine, prie Frankfurto, Vo
kietijoje). Tą savaitgalį įvyks 
Talentų Vakaras, oficialioji 
uždarymo dalis, meninė da
lis, šokiai ir Iškilmingos ’ 
pamaldos. Kviečiami visi 
lietuviai.

Kongreso programa taiko
ma jaunimui tarp 16 ir 30 m. 
amžiaus. Visas jaunimas yra 
raginamas ruoštis šiam svar
biam lietuvių visuomenės įvy
kiui bei prisidėti prie visos 
jo eigos.

ELTOS INFORMACIJOS

ir čelistą Nathaniel Rosen. Į 
šį priėmimą buvo pakviesti ir 
jame dalyvavo JAV LB krašto 
valdybos pirm. inž.Algiman-

LB ATSTOVAI BALTUOSE 
RŪMUOSE

JAV prezidentas ir R. Car
ter liepos 31 d. Baltuosiuose 
rūmuose suruošė priėmimą 
pagerbti aukso medalius Čai
kovskio muzikinėse varžybo - 
se laimėjusius amerikiečius- 

tuviškoji išeivija, niekad ne- smuikininką Elmar Oliveira 
išnyksime". Kaip paskutinį 
įsipareigojimą, einant PLB 
pirmininko pareigas, Bro
nius Nainys įteikė specialų
pažymėjimą PLB seimo pa- tas Gečys, vicepirm. Rimas 
gerbtam prof. Juozui Žilevi- Česonis ir JAV LB ryšinin - 
člui pirmosios lietuvių dainų kas Washingtone Algimantas 
šventės organizatoriui. Gureckas su žmonomis. Sve- 

Perimant pareigas naujo- čių tarpe, kurių buvo apie 70, 
stos valdybos vardu tarė žo
dį PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas. Dėkojo buvu
siai valdybai už atliktus dar- 

ir ryžtą. "Mes norime 
būti atvira valdyba, " už tai

dalyvavo ir viceprezidento 
Walter F. Mondale žmona.

dėjo bendrauti ir palaikyti

IV PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

1979 metų vasarą Vokietijo
je įvyksta IV pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas.

Ryšium su Viktoro Petkaus 
teismu, Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas pa
siuntė Prezidentui Carteriui 
tokio turinio telegramą:

Jūs pasmerkėte disidentų 
teismus Sovietų Sąjungoje. 
Gėrėdamiesi šiuo žygiu ir jį 
remdami, mes taip pat tiki
me, kad Jūs paremsite savo 
žodžius diplomatiniais, poli
tiniais ir ūkiniais veiksmais. 
Mes ypač norim atkreipti Jū
sų dėmesį į Viktorą Petkų, 
Lietuvos Helsinkio Grupės 
narį, kurio teismas dabar 
vyksta lygiagrečiai suShcha- 
ranskio ir Ginzburgo teis
mais, Petkus jau praleido 12 
metų sovietų lageriuose. Jo 
vienintelis nusikaltimas yra 
jo nuolatinis reikalavimas, 
kad lietuviams būtų leista 
naudotis pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis. Jo areštas ir 
teismas yra daugiau negusa- 
vališkas veiksmas nukreip - 
tas prieš/vieną žmogų. Tai 
būdingas okupanto, Sovietų 
Sąjungos, išpuolis prieš o- 
kupuotą tautą, Lietuvą, ku
rios neteisėtą įjungimą į 
Sovietų Sąjungą Amerikos 
saldžia atsisako pripažinti. 
Todėl mes raginame Jus pa
kelti balsą Viktorui Petkui

GĖDINGA SUKAKTIS
Rugpiūčio 21 d. suėjo 10 me

tų nuo Čekoslovakijos laisvė - 
jimo užspaudimo. Sovietų 
kontroliuojami Varšuvos 
Pakto kariuomenės tankai 
klastingai įsiveržė į Čekoslo
vakiją ir jėga užgniaužė pra
sidėjusį Dubčeko laisvėjimą. 
Pats Dubčekas, komunistų 
partijos lyderis, buvo suim
tas ir išvežtas į Maskvą. Ten 
jis buvo priverstas pasirašy
ti reikiamus dokumentus , ir 
jo vietoje įstatytas Husak'as, 
kuris pildo visus Maskvos į- 
sakymus iki šiai dienai. Dub-

1968 metais Sovietų 1 SOVJ

Foto: "The Gazette " Montreal.
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Dr. Kęstutis J. Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlala. 
Komiteto Pirminikas.

Panašaus turinio telegra
mos buvo pasiųstos UN Žmo
gaus Teisių Komisijos pir
mininkui ir tos Komisijos 
JAV atstovui Ženevoje, Švei
carijoje.

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I 
N L-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama ui pusę prenu - 
meratos kainos . Laukiame 
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Rezoliucijos-
XII JAV IR KANADOS MOKYTOJU, STUDIJŲ. DIENU 

(Priimtos 1978. VI. 30. '

I. IŠEIVIJOS LITUANISTI
NĖS MOKYKLOS TIKSLAI, 
PROGRAMOS IR JQ VYK
DYMAS. Lituanistinė mo
kykla, kaip (kt šiol, taip ir 
toliau siekia dvigubo tikslo:

a. Kiek galint daugiau Iš
mokyt t 1 Ituanlsttnlų dalykų, 
ypač lietuvių kalbos.

b. Grindžia savo darbą 
giliai susipratusios lietu
viškos asmenybės ugdymu. 
Esamomis sąlygomis tauti
niam ugdymui priklauso 
ypatingas dėmesys.

Vykdant visuomeninį švie
timą mokyklose, ne mažesnį 
dėmesį reikia kreipti į:

a. Lietuvių Chartos įpa
reigojimus Ir Iš jų Išplau
kiančias prievoles Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei.

b. Susipažinimą su lietu
vių išeivijos organizaci
jomis bei veiksniais, įskal- 
tąnt jų struktūrą, tikslus Ir 
veiklos būdus.

c. Pažinimą reallps,bųK-rų 
lės okupuotoje Lletuyęjįę, 
Įvertinant kovą už žmogaus 
teises, tautinę rezistenciją 
Ir pastangas kultūrinėje 
srityje. Konstatuojant, kad 
tikrieji lietuvių tautos is
torijos faktai formuojami 
okupuotoje Lietuvoje,kad jie 
ten ne tik neteisingai užra
šomi, bet netgi sąmoningai 
klastojami, - rekomenduo
jame tuos faktus objektyviai 
pažinti, atskirti melą nuo 
tiesos Ir juos atidžiai bei 
objektyviai mokykloje In
terpretuoti. Toks pats dė
mesys Ir objektyvumas rei
kalingas Ir Lietuvos geo
grafijos srityje, ten nuvyks- 
tantlems stebint ekonomi
nius belsoclallnlus pasikei
timus.
2. MODERNĖJIMO

KRYPTIMI
Modernėjantl vakarų pa

saulio 
žangia 
kymo k c votimi. Nuo š tos

Seniausias Ir Ilgą laiką 
popui tariaus las * Londono 
/Kanados/ miesto radijo 
CFPL komentatorius p. H. 
Bremner net du kart į dieną 
duoda bėgamųjų Įvykių gana 
Įdomius komentarus.

Neseniai H. Bremner ko
mentavo Sovietų Sąjungos 
disidentų teismus Ir nutel- 
s imus. Užjauč lan č lai apta
rus Anatolijų Ščaranskį Ir 
Aleksandrą Ginzburgą, jis, 
atrodo, lyg nelabai noriai 
prasitarė, kad jam, girdi, 
skambinęs vienas Londono 
miesto lietuvis Ir stebėjęsis 
kodėl taip mažai ar Ir visai 
velk nieko neminima apie 
lietuvį Viktorą Petkų., kurį 
sovietinis teismas Vilniuje 
kaip disidentą /kaltinant ly
giai tais pačiais motyvais 
kaip Ir A. Ginzburgą/ nu- 
baudė didžiausia - 15 
metų baus me.,

Komentatorius H.Bremner 
trumpai atsakęs : Gal būt tai 
daroma nežinant kas Ištlkro 
esąs tas lietuvis Viktoras 
Petkus.

Klausant paskutinės H. 
Bremner pastraipos, Ištlkro 
reikėtų pilnai sutikti su š. 
m. liepos 19 d. "Draugo" 
vedamuoju, kad mums būti
nai reiktų Išeivijos Informa
cinės Įstaigos, kuri reikia
mai ir argumentuotai nu
šviestų pavergtos Lietuvos 
gyvenimo Ir priespaudos 
Įvykius Ir atremtų ne tik 
žydų Išpuolius prieš Lietu
vą, ne tik per Amerikos 
ABC televizijos tinklą per
duotų "Holocaust" filmo 
melą, bet Ir Išsklaidytų 
gaubiančią tylą apie ken
čiančios -Lietuvos Ir jos di
sidentų vargo kelią...

Bet pačiu paskutlnlauslu 
pasitobulinimo laiku apie Viktorą Petkų jau( 

, dažniau, plačiau Ir Išsamiau-; 
mini Ir amr Ik Iečių spau - 
da /"Time", "Chicago Sun 
Times", "New York Times'/ 
Ši plačioji amerikiečių spau
da gal būt dar H.Bremner 

, nepasiekė... Iš to juk ga
lima matyti, kad ne tik vie
nas Londono lietuvis, bet Ir 
amerikiečių spauda yra su
sus trupinusi Viktoro Pet- 

: kaus Ir kitų lietuvių disiden
tų Itklmu...

Savo komentare H. Brem
ner taip pat paminėjo, kad 
jis 
yra lankęsis Sovietų Sąjun
goje, bet jo Įspūdžius bei 
pastebėjimus taip pat yra 

kreipiant dėmesį į lietuvis- bandęs kai kas lyg paneigti, 
ko jo ugdymo leidinį "Švie
timo Gairės".

Tegu meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse 
Ir šviesa, Ir tiesa 
mus žingsnius telydi.

Rezoliucijų Komisija

Toronte, Kanadoje)

krypties negalime atsilikti 
tr mes vien dėl to, kad mū
sų valkai didžiąją savo lai
ko dalį praleidžia gyvena
mojo krašto mokyklose. To
dėl rekomenduojame kreip
ti daugiau dėmesio į besi
keičiantį mokinių pajėgumą 
lituanistiniuose dalykuose, 
tam pritaikant mūsų pro
gramas, mokymo metodus 
tr mokslo priemones. Pir
masis žingsnis ta kryptimi 
būtų programų peržiūrėji
mas Ir perėjimas įgruplnį 
mokymą.

3. MOKYTOJAS.
Nežiūrint geriausių pro

gramų bei mokslo priemo
nių, pagrindinis veiksnys 
mokykloje visada buvo Ir 
toliau pasilieka pats moky
tojas. Todėl:

a. Rekomenduojama vi
siems mokytojams aktyviai 
naudotis lituanistinio Ir pe
dagoginio ;

' progorpls, ;
b. Kreipiami į tėvus, 

Lietuvių Bendruomenę pa
rapijas, organizacijas Ir vi
są visuomenę;, prašydami 
paremti lituanistinę mokyk
lą Ir jos mokytoją visomis 
galimomis priemonėmis.

4. SPAUDA
Konstatuodami, kad lietu

viškoji spauda yra ne tik 
mūsų komunikacijos prie
monė,bet ir svarbi lituanis
tinio švietimo pagalbininkė, 
kviečiame mokytojus, mo
kinius, tėvus Ir visą plačią
ją visuomenę visais būdais 
ją Išlaikyti Ir skaityti, at-

mokykla vis toliau
Individualinio mo-

IR GERAI IR BLOGAI

RtMMORAMA
NETIKSLUS KOMENTARAS

paskutiniaisiais laikais

H. Bremner manąs, kad 
neigiamai apie Sovietų Są
jungą atsiliepti gali žmo
nės, kurie velk prieš 30me
tų yra Iš ten pasitraukę...

Ir šią nuomonę reiktų pa
tikslinti. Juk Ir seniau Ir 
dabar visi, kas tik iš už ge- 

ležlnės uždangos yra Ištru
kęs, iškelia daugelį Sovietų 
Sąjungos neigiamybių jos 
imperialistinius siekius Ir 
ypač paskutiniu laiku ten vi
suotinį Žmogaus Teistų pa
neigimą.

Liudas Damulls

JAV LIETUVIAI PROFE- 
SONALAI LAKYDAMIESI 
VILNIUJE PASISAKĖ 
TAIP:

D: Šatas, inžinierius, de
legacijos vadovas: Tai ant
roji mūsų kelionė i Tarybų 
Lietuvą. Ji yra naujų pro
fesinių kontaktų ieškojimo 
su tėvų žeme tęsinys, šia 
prasme žengėme didelį 
žingsnį Į priekį. Mes skai
tėme paskaitas Lietuvos 
TSR Mokslų akademijoje, 
Chemijos ir cheminės tech
nologijos institute, Kauno 
Antano Sniečkaus politech
nikos ir Medicinos institu
tuose, susitikome su savo 
profesijų atstovais, šios 
krypties laikysimės ir atei
tyje. Išeivija savyje turi ne
mažai įvairaus talento. Ma
nau, kad mūsų pareiga at
nešti kuo didesnę naudą 
gimtajam kraštui.

B. Jaselskis, Čikagos Lo
jolos universiteto profeso
rius: Aš žinau, kad Tarybų 
Lietuvos mokslas kūrėsi iš 
nieko — nebuvo nei moksli
ninkų, nei mokslinio tyrimo 
bazės. Šiandien respubliko
je funkcionuoja Mokslų aka
demija su savais institutais, 
gerai įrengtomis mokslinė
mis laboratbrijomis, gausiu 
būriu mokslu 
kandidatų. Man, ’chemikui,* 
teko artimiau susipažinti su 
Chemijos ir cheminės tech
nologijos instituto darbais.

Taip atrodo Palangos tiltas, nuo kurio labai malonu kas vakarą palydėti saulę... .

Jie gai šina Lietuvos moks- • Grįžę ekskursantai pasa
lą už jos ribų. Mes taip pat koja, kad praeitų metų ga^ 
galime kai ko pasimokyti, pakėlus dvigubai oro paštut 
Vardan pažangos žmonėms tarifą, niekur viešai t^s ne
reikia artimiau bendrauti, buvo paskelbta, dėl to kiti
keistis pasiekimais.

Mane taip pat sujaudino 
gili pagarba ir meilė seno
vės paminklams. Pabuvojau 
restauruotame Vilniaus se
namiestyje, mačiau naujam 
gyvenimui prikeliamus se
nuosius Kauno pastatus. Tai 
labai puiku. Mano Įsitikini
mu, ateities generacijos tu
ri matyti, kaip gyveno jų 
protėviai.

R. Manomaitis, architek
tas: Tėvų žemėje lankiausi 
pirmą kartą. Apie ją buvau 
girdėjęs tik iš artimųjų ir 
pažįstamų pasakojimo. Esu 
sužavėtas. Atvirai kalbant, 
nesitikėjau ką nors gero pa
matyti. Tačiau jau pirmasis 
susitikimas su Vilniaus nau
jausiais gyvenamaisiais ra
jonais paneigė visus anks
čiau girdėtus teiginius. Lie
tuvos architektai pasižymi 
išradingumu, subtilumu, su
geba vykusiai komponuoti 
industrinę statybą su land
šaftu, išvengti monotoniš
kumo.

N., Remeikienė, Ilinojaus 
universiteto profesorė: Man 
ypač malonu buvo susitikti 
su savo profesijos draugais, 
pasikeisti nuomonėm. Skai
čiau paskaitą stomatolo
gams, susipažinau su gydy
mo technika, darbo sąlygo
mis. Jūsų medikai turi ge
ras galimybes dirbti moks
linio tyrimo darbą. Nors 
Amerikos stomatologai yra 
pasiekę gražių laimėjimų, 
tačiau iš tėvų žemės išsive
ža nemaža naujo, ką panau
dosiu savo pedagoginiame 
darbe. Esu Įsitikinusi, kad 
mokslinius ryšius reikia ir 
ateityje plėsti.

laiškai buvo grąžinami,^a.lp 
nepilnai apmokėtu, slunfcė- 
jams, o kiti, pas tustina r* 
prastu paštu, Ir į Ameriką 
ėję 3-4 mėnesius. Tasarl- 
klausė nuo vietos paštoSatr- 
nautojų. I * . x

Žymiai pabrangintas susi- ~ 
siekimas geležinkeliais Ir 
autobusais, o taksistais dėl 
iškeltų kalnų labai mažai kas 
besinaudoją, tad ir jų skai
čius labai sumažintas.

Brangsta Ir prekės. Pa
keičiamas įpakavimas, užJ 
dedama kitokia etiketė, dar 
pridedamas kokybės ženklas' 
Ir kaina pakeliama žymiai 
aukštesnė.. .

Laikyti egzaminus vairuo
ti automobilius, galima tik 
sėkmingai baigus specialius 
kursus, už kuriuos reikta 
mokėti 140 rublių, pilus ben- 
zlnas, dėstytojams dovanos 
Ir kitkas,taip kad be sugaiš
to laiko kursuose, dar reikia 
sumokėti virš 200 rublių. :

Palangoje šiemet vasaro
tojų labai daug, bet kalbančių 
lietuviškai, labai retai gali 
susitikti. Birželio 9-12 d.d. 
buvo Palangos kurorto ati
darymo iškilmės. Tik oras/ \ 
buvo labai nepalankus. Šalta 
Ir lietus. Programa buvo 
gana įdomi. Šeštadienį mo
kyklos stadione buvo sportas 
Ir koncertas. Iš ryto turgaus’ * 
aikštėje buvo mugė. Vakarei 
su programa saulės palydos:, 
pajūryje. Lėktuvai išdarinė-', 
jo įvairias išdaigas Ir darė 
oro kilpas. Iš lėktuvų nusi
leido daug parašiutininkų. 
Sekmadienį buvo karnavalas 
per miestą. Ėjo Neptūnas 
su undinėmis, jaunieji su 
svotais, velniai su raganom, 
12 juodvarnių, čigonai, Bre
meno miesto muzikantai Ir 
visokių kitokių. •

Stadione kiekviena mokyk.-, 
los grupė atliko savo pro
gramėles .

Palanga išaugo, pagražė
jo, bet jau nebe lietuvių...

Palangiškė

SUEIGOS NUTARIMAS
Korporacijos Neo-Lithuania 

New Yorko padalinio filiste - 
rių ir senjorų 1978 m. birže
lio mėn. 23 d. įvykusi sueiga, 
apsvarsčiusi korporantės Emi 
lijos Čekienės negarbingą so
vietinio melo ir šmeišto pa
naudojimą prieš filisterį Bro
nių Nemlcką, konstatuoja, kad 
šiuo veiksmu ji:

a) sulaužė iškilmingą prie
saiką, sutrypdama "tautinę sa- , 
vo ir savo Tėvynės Lietuvos 
garbę. . . ir broliško solida
rumo" principą;

b) pamynė po kojų korpora
cijos ir jos nario tikslą, iš
reiškiamą žodžiais-"lietuvių

2 psl.

tautos laisvė, didybė, garbė 
bei gerovė ir Lietuvos nepri
klausomybė; .. . valinga, kilni 
bei tauri asmenybė" (Įstatų 2 
str.);

c) pažeidė visą eilę korpo
racijos Įstatų ir vidaus statu
to nuostatų, siekiančių ugdyti, 
apsaugoti ir ginti kilniąsias 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
vertybes j lietuvių tautos lais
vės idealus, tautinę ir vals
tybinę sąmonę, lietuvišką at
sparumą (Įstatų 4 str.); kovos 
ryžtą dėl Lietuvos nepriklau
somybės, ištikimybę Tėvynei 
Lietuvai, tautinį solidarumą 
(vidaus statuto 1 ir 3 str.);

d) ‘paneigė savo drausmin
gumą lietuvių tautai ir korpo

racijai (įstatų 4 str.).
Todėl sueiga, jau metai ne

sulaukdama iš Vyr. Valdybos 
išvadų dėl šių korporantės 
Emilijos Čekienės nusižen
gimų, vienbalsiai nutarė lai
kyti ją savo veiksmais apsi
ribojusią nuo Korporacijos 
Neo Lithuania New Yorko pa
dalinio ir siūlo Vyr. Valdybai 
pašalinti iš korporacijos.

Sueiga pavedė prezidiumui 
šį n uta r imą pas i rašyti ir pra
nešti Vyr. Valdybai ir Emili
jai Čekienei.

(pas) Povilas Ališauskas 
Pirmininkas

(pas) Jonas Lenktaitis 
Sekretorius -

New York, USA.

DIDŽ. GERB.
p. Stepas Varanka, 

savo straipsniuose <jub gie
žiai ginate lietuviškus reika
lus ir dėl to reikia pasvei
kinti ir pasidžiaugti.

Bet "NL" nr. 21, 1978. V. 
24 d. rašinyje apie Vilnių, 
parašėte "brolis" ,tą mintį 
nukeldami Į rusus - komunis
tus. Žinau, tai padarėte iš 
įpratimo, manydami, kad 
"bolis " reiškia mūsų tau
tos pavergėją.

Labai prašau atsikratyti 
to Įpročio ir mūsų tautos pa
vergėją rusą- komunistą va
dinti tikruoju vardu arba 
velniu, šėtonu, tik ne broliu, 
kad ir kabutėse. Jei su tuo 
sutinkate, maloniai laukiu 
Jūsų talkos.

Tikiu, neužsigausite už 
bičiuliškas pastabas.

Su tikra pagarba
Algirdas Gustaitis.

Padėkite atsikratyti rusiško 
komunizmo.

Nevadinkite Lietuvos oku
pantų rusų "didžiuoju broliu".

Jie yra mūsų tautai ne bro
liai, bet šėtonai ar velniai.

Tuo reikalu paskelbti ma
no rašinėliai "Drauge" nr. 
240, 1977,X. 13 d. , "Nepri
klausomoje "Lietuvoje" ‘iir.‘ 
42, 1977.X. 20 d. , ir "Lais
vojoje Lietuvoje" nr. 21, 
1977.XI. 3d. Pasiskaitykite, 
ypač šiame paskutiniame Nu
rodytame laikraštyje. Pasi
skaitę jei tikėsite, maldriė- 
kite atitinkamai man tai 
kinti. J!1( ,

Su lietuviška pagarba;
Algirdas Gustaitis 

Los Angeles, Cal. USA. ai!a 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PASAULIO LIETUVIU alglmanto skiltis
POLITIKA BE POLITIKOS

Ar tat iš mūsų pačių ar to stoja absoliutinė dauguma 
nelietuviškų šaltinių skalty- ramių vietos gyventojų. Bet 
tojai jau bus girdėję apie ypač aktyviai priešinasi žy-SPORTO ŽAIDYNIŲ

ATGARSIAI
Rašo Br. Keturakis

(Tąsa iš praeito numerio)
Stalo teniso tvirtovė—<To

nuostatams ir lietuvybei, kai 
vedybomis su svetimtaučiu, 
jam suteikiamas statusas — 
teisė, jau kaip lietuviui, daly-

Kaip ŠALFAS-gos pirminin
kas "nukerta" dr. J. Sungailą.

rontas, pasiglemžė šiuos ti
tulus: dr. A. Saunoris - vy
rų vieneto, II-ji v. - austra
liečių! Sltjatavičiui, o Vai
čekauskas, kaip kuklus šei
mininkas, pasitenkino bron- 

x za.' Vyrai, kaip matome, ne
puri jokio geresnio prieauglio 
ir smarkiai krenta žemyn, 
bet pažangumas moterų įvai
riose klasėse, kaip šių žai
dynių nugalėtoja ! PI uč ai t ė,, 
kuri yra Kandos Jaunių p- 
bių laimėtoja, plius II v. Ne- 
šukaitytė ir III-ji naujorkie- 
tė Gvildytė, parodo gražaus 
žaidimo eigą. Komandinį auk
so medalį išpeša Toronto 
Vytis.

Golfininkų dalyvių šeima 
pasiekusi net 150, jau trylik
tą kartą rungiasi p-bėms, 
kartu ir PLS žaidynėms sun
kiame kurse, net 5 klasėse. 
Čikagietis M. Petrošius po 

z .pratęsimo išneša Iv. prieš 
torontiškį P. Paukštį; padarė 
158 smūgius. Vyrų B laimė
jimas tenka R. Čekauskul 
(Detroitas), Č. V. Kaknevi
čiui, o jaunių ir jaunučių A. 
Petruliui ir Choromanskiui.

vauti. Sąjungos nuostatai kal
ba tik, jei vienas iš tėvų yra 
lietuvis, tada tik priimama 
kaip lietuvių kilmės. Aukš
čiau minėti atsitikimai, kai 
svetimtautis jau turi pirmau
jančią teisę už mūsiškį, dėl 
to kad jis geresnis sporte, 
Išstumia lietuvį iš komandos 
ar atrankos. To neturi būti 
nei mūsų metinėse p-bėse, 
o tuo labiau, tokios apimties 
žaidynėse.

Buvo ir toks neleistinas ir 
viešas nuotykis lengvosios 
atletikos varžybose, kai vie
nas Toronto padalinio vado
vas, varžybų metu užvelka 
kito sp. klubo aprangą jau
niams ir sako, kad šie dabar 
turi teisę atstovauti jo klubą, 
kadangi Jų (jaunių) klubas 
juos neužregistravo. Tai tau 
ir auklėjimas ir nuovoka to 
asmens .

Kai kurie, vadinamieji tre
neriai, persistengė duodami 
nurodymus žaidėjams (žai
dimų metu), kas ir kaip turi 
daryti, garsiai šūkaudami, 
o blogiausiai — dar laužyta 
anglų kalba. Visose kamuo-

Besiartinančiųjų PLSporto 
Žaidynių išvakarėse Toronte 
jau buvo suvažiavę daug sve
čių ir ta proga nemažas skai
čių šeimų turėjo įvairius 
suėjimus vakarienėms ir ki
tiems pobūviams. Aišku, at
mosfera palanki ir didinga, 
ypač torontiškių tarpe, kad 
šis milžiniškas renginys - 
PLDienos jau prie kiemo 
vartų ir niekas jų eigos ne
sustabdys. Taigi drąsa, pasi
didžiavimas ir lažybos, 
ypač dėl krepšinio nugalėto
jų, vis sukosi aplink. Entu
ziastingas dr. Sungaila vie
nos šeimos pokyly, kuriame 
ir vyr. sporto galva ir PLS 
Žaidynių judrusis variklis - 
Pranas Berneckas buvo, pa
siuntė lažybas už būsimą nu
galėtoją "Aušros" penketuką. 
Be jokios abejonės Pr. B*, 
pasakė, kad Aušra nugalė
toju nebus ir oponento dr. 
S. $ 100 sumą, kaip iššūkį, 
priėmė. Galutinas krepšinio 
baigmės rezultatas skamba 
taip: baigmėj Čikagos NERIS 
lengvai paklupdo LAK Bos to ■ 
ną 107: 85, o Aušra pusiau -

Moterys išsirikiuoja tokia 
tvarka: N. Dėdinienė ir "low

lio žaidimų klasėse kanadie- baigmėj, nors ir labai gerai 
čiai teisėjai ne tik paima di- žaidė, krenta 85 : 89 prieš

net" vadinamoji, Izokaltienė. 
Čikaga su 45 dalyviais suren-

deles sumas pinigų, nors 
savo pareigas gerai atlieka,

Bostoną. Pr. Berneckui dr.
Sungailes šimtinė ne pro ša-

bet mums jau tiek metų čia 
gyvenantiems tikrai nejaukų 
įspūdį daro, kad iki šio me-

ka 12 asmeninių medalių, taip 
pat laimi ir komandinį verti
nimą prieš Torontą.

Futbolo rungtynės, lietin-to nesugebėjom bent keletą iškelia, 
gain ir šaltam orui esant 
kaip paskutinioji sporto pro- 
gramo dalis, baigiasi 3:2 
New Yorko naudai (iš bau
dinių), nes lygiosios 2:2 ir 
pratęsimas neišaiškino nu
galėtojo.

Sportininkų laikysena ir 
bendras elgesys aikštėse, 
žaidimo salėse ir už jos ribų, 
turėjo būti kiek tvarkinges
nis, nes šių kraštų jaunimo 
neigiamybių ir palaidų žymių 
kurios krito į akis, buvo per 
daug. Tokiose jubiliejinės 
šventės programos rėmuose 
reikalaujama gražaus ir lie
tuviams prideramo elgesio 
ir šaunesnio susitvarkymo. 
j. Kalbant apie tautinį aspek
tą, kurį labai dažnai ŠALFAS 
S-ga ir padaliniai pabrėžia, 
buvo keletas prasižengimų

lį, o sportinis autoritetas 
apie komandų pajėgumą 
spręsti, jo vardą dar labiau

savųjų paruošti. Anksčiau.išspausdintoj žai-
Kai valdžios parama, net' dynių programoj, kuri labai 

91, 000 dol. įslinko į PLD — 
nų kasą, o palankus oras lei
do visas sporto šakas be 
pertraukos pravesti, tai ge
riausias ženklas 
nių pasisekimui.

visų
)

žaidy-

gražiai atrodo, yra įdėtas ir 
sportininkų priesaikos teks
tas, kuris, deja, dėl neap
sižiūrėjimo, liko su klaido
mis. Teko skubiai sumesti 
naują ir trumpesnį, arčiau

Bostoniečiai sportininkai Ivaškai su 6 medalais tėvas aukso — 
šaudyme ir vaikai -aukso, sidabro, bronzos -tenise AirBkl.

sportinių idealų siekimo ir 
tautiškumo svarbos.

PLSŽaidynių org. k-to su
ruoštoji vakarienė I -sios T, 
Olimpijados dalyviams ir 
aukštesniems svečiams pa
gerbti, su Dr. Nemicku prie
ky, buvo gražiai paruošta ir 
jaukiai praėjo. Gaila, kad du 
ano meto šulai, VI. Bakūnas 
ir A. Tamulynas, dėl spūs
ties per paradines duris ne- 
prisiyrė į vidų ir ten nepate
ko. Skubota informacija ir 
čia gal kiek per vėlai kitus 
pasiekė, taigi neapsižiūrėji
mu kaltinti netektų, bet ata
tinkamos išvados ateičiai, 
tikrai pravartu.

♦ ♦♦ i
Įžūlus Čikagos Fotografas., 
Tai ponas D — kis, save 

pristatęs kaip fotografą pro
fesionalą. Bet kai su cigare
te burnoj bando daryti nuo
traukas medalių išdalinimo 
metu, o to nesuspėjęs, man 
atskaito pamokslą su jo, ma
tyt, kadieniniu leksikonu',, 
kuris primena labai žemą jo 
supratimą, kaip užsilaikyti 
žaidynių metu sporto aikštėj 
Kiek teko sužinoti, jo vaikas 
(jų keletas) irgi šventėj var
žėsi, dar labiau apgailėtinas 
toks elgesys. Pabrėžtina , 
kad ŠALFS-gos ten nebuvo 
kviestas, todėl jo noras, kad 
sulaikyčiau medalistus ant 
podiumo nuotraukai padaryti 
kai jie buvo pasukti nulipi - 
mui išvedimui, sulaukė gar
saus jo "leksikono". Nors 
p. D-kis ir foto specialistas, 
bet savo įžūlumu ir nevaly
vais žodžiais prieš mane, 
kaip pareigūną, nusipelno 
dar kitą vardą — Įžūlaus fo
tografo.

Gaila, kad ruoštas sporto 
leidinys PLS Žaidynėms ne
suskubo pasirodyti, o išpir
kimo galimumas kartu su 
programa buvo didelis. Di
delės sumos investuotos į į- 
vairius Ž -nių suvenyrus, 
mažai turėjo pasisekimo ne 
dėl jų kokybės ( o ši tikrai 
gera),bet dėl mūsų talkinin
kų nerarigumo. Jei darbštu
sis Jonas Bagdonas Čikagoj 
daugiau visko pardavė ir lo
terijos bilietų išplatino vie
nas, negu kai kurios sp. apy
linkės, tai akivaizdus ženk
las nerangumo ar pažadėtos 
talkos.

kalkurluose amerikiniuose 
dldmles3č tuose oficialiai Ir 
legaliai veikiančius nacių 
partijos smogikų dalinius. 
Tegu Ir juokingai atrodo 
/kaip koks maskaradas/ tų 
kelių dešimčių vyrukų pa
stangos Ir uniformos bei vė
liavos su kabllakryžlals Ir 
kitais atributais, dar gerai 
prisimenam vis iš anuome
tinės vokiečių okupuotos 
Lietuvos. Jie Ir dabar, tie 
amerikiniai naciai, skelbia 
neapykantą Ir grąso teroru 
bei represijomis su prieš 
juos nepalankiai nusiteiku
sius. Žodžiu, amerikiniame 
gyvenime atsirado dar vie
nas nonsensas,keliąs sąmy
šį Ir prisidedąs prie nedar
nos Ir nepasitikėjimo at
mosferos plitimo.

Nereikia s te b ėt is , kad 
prieš tuos nactųkėslus ples-

Stiklinės, kurios skirtos 
alui gerti, jokiu būdu Šių žai
dynių ženklo neužsitarnavo. 
Nei alkoholis, rūkalai ar 
prekybinė reklama sporte, 
kaip pasipelnymo priemonė, 
netinka ir griežtai draudžia
ma. 'I Rengėjai ir v-ba čia 
prasižengė sporto paskirties 
orumui.

***

Išvados: PLS Žaidynes, 
čkšl labai trumpo, vos 2-jų 
metų laikotarpio ruošos, su 
tokiu skaičiumi sporto šakų, 
dalyvių ir milžiniškų išlaidų 
bei darbo, skaitau patenki
namai pravestomis. Jei są
žiningesnis atsidėjimas, nors 
ir paskutiniais 1978 m., jau 
būtų daug padėjęs gražes
niam aptvarkymūl." H

Daugelio ryžtas’ paklupdė 
ir kai kur nustelbė kitų a be- ' 
jingumą šiame darbe. O tau
tinis aspektas ir gyvoji 
sportinė jaunuomenė, pride
ramai auklėjama ir tvarkin
gai varžyboms ruošiama, 
duos garbingų laimėjimų.

♦ **
Ištrauka iš Priesaikos: 
"Pasižadame būti ištikimi 

Lietuvos laisvei, ginti Tėvy
nės garbę sporto idealų švie
soj ir garbingai varžytis. Tai 
pasiekti, padėk Dieve . "

Tegul šie paskutinieji žo
džiai lydi visą PLS Žaidynių 
buvusią šeimą kiekvienu me
tu, tada Lietuvos vardas ir 
gyvybė,bus amžina.

dų Ir juodųjų vadovaujančios 
jėgos. Po truputį, kažkodėl 
dar nevisai drąsiai, prie tos 
antlnaclnės koalicijos, pra
deda šlietis Ir lietuvių var
das. Kolkas tai dar reiškia
si labai kukliai Ir neefekty
viai, lyg Ir kažko prlstbljant, 
lyg nenorint ką nors užrūs
tinti. Atrodo, kad kai kam 
dar vis trūksta kažkokios 
aprobatos "Iš viršaus", to
kių ar kitokių veiksnių.Kaip 
Ir daug kur, atrodo, Ir šiuo 
atveju pirminė Iniciatyva Iš
eina iš mūsų pačių jaunimo 
gretų-. Tačiau, aiškiai ma
tosi, šiame darbe jiems 
stinga bent klek ryškesnės 
talkos Iš vyresniųjų pusės. 
V įsai logiška būtų laukti, kad 
tie mūsiškiai, kurie patys 
pergyveno ar šią Ir lietuvius, 
kaip tautą, žeminusius na
cinę okupaciją, kur kas ryš
kiau prisidėtų prie jaunųjų 
pastangų diskredituoti ame
rikinę nacių partiją. Visas 
reikalas dar daugiau suak
tyvėjo, kai paskutiniu metu 
viešai Ir gana1 įtikinamai 
prikišamas /bet ne įrody
tas/ tariamas lietuvių kola
boravimas su nacių žudikais 
Ir žydų naikinimas. Žodžiu, 
dabar atsiranda tiesiog auk
sinė proga viešai, tvirtai ir 
kietai pademonstruoti savąjį 
antlnaclnį nusistatymą Ir 
įrodyti viešumai, kad lietu
viai niekad nebuvo, nėra Ir 
nebus jokiais nacių draugais 
ar slmpatilkals. Tuo pačiu 
bus kur kas lengviau atrem
ti visus tuos nepagrįstus 
priekaištus, kuriuos taip iš
šaukiančiai meta prieš lietu
vius tam tikri izraelitų ri
kiuojami slūogsnlat. Jų už
pakaly, kas žino, rasi kel
rodį veda jėgos iš rytų...

Spauda, radijas Ir TV 
/vietinė Ir pilno tinklo/ 
kreipia itin daug dėmesio 
vis dažnėjančloms žydų Ir 
juodųjų demonstracijoms* 
Kai lietuvių jaunimas Chlca- 
goje bandė vieni demonst
ruoti prieš nacius, didžio
sios medljos dėmesys buvo 
itin ribotas Ir neplatus. Va
dinasi, norint gauti klek ga
lint didesnio pripažinimo bei 
reklamos, tenka jungtis prie 
tų, kurių dalyvavimas tie
siog garantuoja bevelk ver-, 
kiančiai reikalingą tą "publi
city". Visa ši dilema, at
rodo, turėtų būti kiekvienam 
pakankamai aiški. Todėl be
velk su keistos nuostabos 
jausmu teko skaityti viena
me mūsų laikrašty, tokią,

Akimirkos 1977-jų Europoje
Panelė Inturlstė ir jos bend
radarbės kiek šiltesnės. Jos 
kalbėjo garsiai, kaip aš. Jos 
net tyčia kalbėjo garsiau, la-

(T<}»o ii praeito numerio)

"Gintaro" vestibiulyje ant- 
’’ą kartą su giminėm apsi
klostę, ėmėm tvarkytis. Nu - 
'ėjau į panelės Inturistės sa
kytą kambarį. Jis — partery
je, netloi vestibiulio. Deši
nėje už ilgo stalo ar kelių 
stalelių sėdėjo dvi ar trys 
tarnautojos. Viena buvo pa
nelė Inturlstė. Mano grupei 
paskirti trys kambariai. Vie
nas Janei ir Jonui, kitas Van
dai ir Vidai, trečias Bronei 
ir man. Panelė Inturlstė pri
minė, kad turime teisę į ne
mokamus pusryčius ketu
riems rytams ( šiandien jau 
pusryčiauti vėlu. Gavau 24 
rublius, tyčiojasi iš mūsų, 
galvojau. Bet tegu.'.. Gimi
nės, (neleis alkti. Kitą rytą 
visus sukėliau pusryčiauti. 
Baisiai būvo įdomu, kiekgi 
dar iš tų 24 rublių po pirmų-
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jų pusryčių liks ?Neišsigąs- 
kite, nepravalgėm. Liko virš 
dvidešimties. Kiekvienas ė- 
mėme individualiai, kas deš
ros, kas sūrio, visi sviesto; 
kas juodos duonos, kas bal
tos, kas saldžių bandelių;kas 
arbatos, kas kavos, kas ka
vos ar pieno. Ta pati mote - 
ris viską piaustė, svėrė, rai
kė, pilstė, skaičiavo, ( Vai, 
vai, vai. Po 33 metų vėl pa
mačiau "priešakinę techniką". 
"Gintaro" restoranuose nau
dojo medinius skaitytuvus.). 
Ta pati priiminėjo pinigus. 
Mes pravalgėm tą rytą kiek
vienas tarp 50 ir 70 kapeikų. 
Bene trečią rytą bandžiau 
pravalgyti rublį. Jokiu būdu 
nepajėgiau tiek užsisakyti. 
Kartą šeimininkei norėjau Į 
grąžai laikomą lėkštę įdėti 
" tipsą ". Griežtai atsisakė 
priimti.

Bet grįžkime pas p. Intu- 
ristę. Atskaičiusi pinigus ji 
paaiškino, kad turime teisę, 
be Vilniaus ir jo apylinkių, 
lankyti Trakus, Kauną ir 
Druskininkus. " Žinoma, už 
tokias eventualias keliones 
jūs turėsite užsimokėti, nes 
būsite vežami Inturisto šo
ferio". Maždaug šitaip, lei
dimą, sako, gausite, va iš ši
to. .. (nenugirdau, bet lyg iš
tarė "pono" , o galėjo būti ir 
"draugo", valdininko ar dar 
kitaip. Mane, reikalui esant, 
ji vadino ponu. Pažvelgiau į 
poną Inturistą kairėje kam
bario pusėje. Jis sėdėjo už 
dailaus stalo. Aš turiu tokį 
savo "office" ir dabar ant jo 
rašau. Tai gal keturių dešim
čių metų vyras, bene šate
nas, bene rusva dailia eilute. 
Jis buvo nepaprastai orus. 
Orumu tiesiog spinduliavo.

bai aiškiai, gal kad ponas In- 
turistas girdėtų, kad jos kal
ba, dirba. Taip, už trijų die
nų mes naudosimės jų pa
slaugomis. Mes važiuosime 
į Druskinikkus. Pirma man 
teks trumpai kalbėti su šio 
kambario ponu Inturis tu. Pas
kui mus su dviem giminių at
stovais nuves į kitą identišką 
kambarį už kokių trejų durų 
Į rytus. Ten, lygiai tokioj 
pat*vietoj, sėdės kitas ponas 
Inturistas, bet dar aukštes
nio rango, nes pirmajam jau 
kelionė į Druskininkus buvo 
per ilga. Ir tas antrasis,tas 
aukštesnis, vis dėlto stalą 
turėjo tik tokio dydžio, kaip 
pirmasis. Jo eilutė - kaip 
pirmojo. Jo orumas mažiau
sia kaip pirmojo, tik gal kiek 
oresnis, nes jam keliomė į 
Druskinikus. jau pakeliama. 
Man jų orumo buvo per daug. 
Matytumėt, kaip su manimi 
kalbėtųsi Vakaruose kelionių

agentūros kad ir pats savinirt 
kas, kad ir milijonierius. Ne 
tik su manim, bet ir su daug 
bboznesniu, kad tik užsimoki 
Tai jis pašoktų, pasikratytu- 
me už rankų, paklausinėtų, 
kaip sekėsi kelionėj iki šiol. 
Pasiūlytų cigaretę, kavos 
puoduką. Ne, ačiū, aš nerū
kau. Ir kavos dabar negersiu 
Jis tai žino. Bet pasiūlytų. 
Jis vaikščiotų po kambarį 
rankas į kišenes susikišęs ir 
lauktų, kada sekretorė pa
ruoš raštą, kad galėtų pasi
rašyti. Taip būtų Vakaruo
se. O čia kita tvarka. Jis tu
ri būti orus. Turi oriai sė
dėti ir neatsistoti. Atsistosi, 
tai kitas tuoj Į tavo kėdę... 
Dieve gink, aš nieko prieš 
jus ponai Inturistai iš vieno 
ir iš kito kambario. Aš nie
ko-prieš jūsų asmenį. Aš net 
nežinau jūsų pavardžių. Si
stema jus šitaip pasodino. 
Šitaip neatsistotinai. Ir bur
nas tik pusiau užsiuvo, kad 
galėtumėte mandagiai, oriai 
kalbėti, bet kad nešūkautu - 
mėt... . (Bus daugiau)

lyg Ir sugestiją, kad lietu
viams nepakeliui kaitų de
monstruoti su juodaisiais Ir 
žydais. Dar Ir šiandien sun
ku suprasti Ir išsiaiškinti 
tikrąją anos žinutės minčių 
prasmę. Vadinasi, norima 
turėti politiką be politikos, 
kuri tikrai būtų paveiki Ir 
tinkamus rezultatus nešan
ti. Žydų spaudimas, ko ge
ro, eventualiai gal ir išlais
vins Orlovą, Ščeranskį Ir 
Ginzburgą, bet mūsų pačių 
akcija tikrai neprlartlns 
laisvės valandos V.Petkul Ir 
kitiems lietuviams disiden
tams. Čia bendravimas, rė
mimas Ir koordinacija su 
žydų sluogsnlals būtų ablpu-( 
s lai naudinga Ir pastebėta 
viešosios opinijos čia Ir už
jūry. Kai kieno karštligiška 
baimė "susitepti" bendrau
jant Ir demonstruojant gre
ta juodųjų ir žydų, vargiai 
ar gali Išlaikyti bet kurią 
kritiką, ypač kai bendrieji 
Interesai turėtų būti statomi 
aukščiau visų as meninių įsi
tikinimų.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Nijolė JANKUTĖ audrą. - burbtelėjo Rimas ir, pagriebęs rankšluostį, ėmė

ŠAMO EŽERO SEKLIAI

AUDRA
Diena buvo karšta ir drėgna. Smarkus vėjas pūtė iš 

pietų, bet negaivino. Vietinė radijo stotis pranašhvo aud-
rą.. .Iš tikrųjų,pavakary dangumi ėmė kopti tamsūs debe-

šluostyti varvančius plaukus.
Lietus krito ne lašais, bet čiurkšlėmis, šniokšdamas, 

tartum krioklys. Žaibai plieskė vienas po kito, o perkūno 
trenksmas ritosi ežeru, vydamasis nenutylantį aidą.

Alė gulėjo lovoje, užsivertusi ant galvos pagalvę ir 
savo pliušinį meškį. Šalia sėdėjo mama, glostydama iš

sys. Vėjas aprimo. Pasidarė trošku.
kištą mergytės rankutę.

Valkai maudėsi ežere prie kaimyno sklypo. Tokiame 
karštyje nesinorėjo eiti į maudyklą. Rimas plūduriavo ant

- Ma. . . mmm. . . aa - tartum iš duobės dejavo mergy
tė, - ar. . . ar. . . jau trenks,,, ?

Rimas audros nebijojo.Saugus ir sausas kiurksojo jis
nugaros, vos judindamas kojas.

- Grįžtant namo, reiks pasikasti šviežio molio, - gal
vojo jis. Grįžtant namo'... Dar penkios dienos - ir po a- 
tostogų. . y Rimas susiraukė. Kodėl atostogos visada pra
lekia kaip koks vėjas, o mokslo metai vėžlioja kaip vėž - 
liai ?

Ką tik išmaudytas Čang-Po gulėjo kaimyno rūsy, net 
dėmesio nekreipdamas į savo dubenėlį su kvepiančia vaka
riene, o Alė pliuškinosi ežere, užsimovusi guminį ratą . 
Mergytė buvo laiminga. Jai patiko prižiūrėti Čang-Po ir 
ji visai negalvojo apie atostogų pabaigą.

Staiga sušlamėjo pakrantės klevo lapai. Sušlamėjo ir 
vėl nurimo. Pirmas ilgas,tamsus debesies pirštas dūrė 
tiesiai į saulę. Ežeru nubėgo vėjo atodūsis.

- Vaikai, audra ateina . - šaukė mama.
Kartu su jos žodžiais ūžtelėjo vėjas. Klevas pasi - 

lenkė, atversdamas balkšvas lapų apačias, ežeras j pasi - 
šiaušė bangomis, o valtelė ėmė daužytis į liepto šoną.

1 Alė šoko iš vandens spiegdama. Rimui norėjosi bėgti 
taip pat, bet elgtis, kaip ta bailė Alė, jam buvo gėda. Į, 
krantą jis išbrido pamažu. O debesys jau prarijo saulę. Jie 
rėmėsi ežeran tartum juodai mėlyna siena. Rimas žvilg
terėjo Į tą sieną per petį ir... pasileido bėgti. Trobelėn 
jis įpuolė uždusęs. Vidury virtuvės,tebelaikydama savo 
guminį ratą, stovėjo Alė ir rėkė:

- Čang-Po! Jis bijos vienas rūsy! Jis bijos! Mama , 
tegul Rimas atveda Čang-Po! Rimuk, prašau .

- Atvesk šuniuką, Rimai. Bus Alei ramiau, - paprašė 
šviesą degdama mama, - tik skubėk .

- Jūs abi su tuo šuniu... - piktai sumurmėjo berniu
kas, bet išbėgo.

Lauke buvo tamsu. Vėjas griebė Rimą į savo glėbį, tar
šydamas plaukus ir ūždamas ausyse. Jis Rimui prieš pat 
nosį užtrenkė ir kaimyno rūsio duris. Tuo momentu gel
tonas žaibas perkirto dangų. Tartum milžino delnais 
pliaukštelėjo perkūnas- Drebančiomis rankomis Rimas 
užspaudė rūsio- spyną., Ųž.ękirą lojo Čang-Po.

- Tylėk ir miegok. - šūktelėjo jam berniukas ir puo
lė atgal. Dar nepasiekus durų, prapliupo lyti.

- Kur Čang-Po ? Kodėl palikai Čang-Po ? - akis iš 
plėtusi, klausinėjo brolį Alė.

- Užrakinau rūsy. Tampysiuos čia su juo per tokią

žiūrėdamas pro langą, kaip žaibai skaldė dangų. Nors kar
tą norėjo berniukas pamatyti žaibą, šokantį nuo žemės auk 
štyn, kaip knygos apie'dektrą aiškina, bet visi žaibai nieko 
panašaus į tai nedarė. Jie net neatrodė kaip zigzagai, bet 
liejosi tai plačiomis šviesiomis upėmis, tai šakojosi de
besyse tartum medžiai.

Pamažu vėjas rimo. Lietus nekriokė, tik šniokštė .. 
Nuo žaibo iki trenksmo Rimas jau galėjo suskaičiuoti vi - 
są dešimtį. Audra baigėsi. Net Alė išlindo iš po pagalvės 
Bet tuo metu lyg tyčia, smarkiai trinktelėjo ir i užgęso 
elektra., \

Pagadinusi elektrą, audra nugarmėjo tolyn . Mama 
uždegė žvakę. Vienodai, ramiai barbeno lietus į stogą, 
krūpčiojo maža žvakės liepsnelė,ir Rimą suėmė miegas. 
Užsitraukdamas antklodę ant galvos, berniukas dar gir - 
dėjo, kaip šlapiu keliuku į trobelę atšliurpė automobilis .

- Sugrįžo kaimynas, - pagalvojo jis ir užmigo.

STAIGMENOS
Sekančią dieną abu Jurkūniukai ir kaimynas buvo 

pakviesti atvykti į miesto policiją. Kartu važiavo ir ma
ma.

Kambarys buvo toks, kokį Rimas daug kartų matė de
tektyvų filmuose.Čia riogsojo rudi mediniai suolai , 
nepatogūs sėdėti, o ant sienų kabojo paieškomų piktada
rių fotografijos ir aprašymai. Kambario gale buvo pert
vara, o už jos sunkus stalas. Tenai, visai kaip filmuose, 
sėdėjo storas, praplikęs policininkas ir rašė.

Petersonas nuvedė juos visus prie storojo policinin
ko. Tas užrašė vardus, adresus, net tėtės darbovietės 
pavadinimą, pas kur šyptelėjo Rimui ir tarė:

- Tai čia tas jaunas detektyvas ?
Rimui užkaito veidai, bet kartu buvo kažkaip malonu. 

Tuo metu Petersonas vedė juos per sekantį kambarį . 
Čia tarškėjo mašinėlės, skambėjo telefonai, o kampe be 
paliovos tratėjo elektrinis telegrafas. Prie didelių stalų 
sėdėjo policininkai. Vieni rašė, kiti kalbėjo telėfoftais , 
dar kiti (greičiausiai detektyvai, nes be uniformų) tik sė
dėjo ir rūkė. Pagaliau jie priėjo prie sunkių rudų durų, 
ant kurių auksinėm raidėm buvo užrašyta ŠERIFAS, Pe
tersonas pasibeldė.

- Pas šerifą? - tyliai nusistebėjo Rimas ir, atsimi-- 
nęs patrulio žodžius, kad policijos viršininkas šnekasi tik

svarbiais reikalais, nudžiugo. Šuniuko vagystė atrodo , 
buvo svarbus reikalas. Aišku. Juk Rimas nujautė tai iš 
pat pradžių.

Šerifas buvo malonus žilas vyras su gražia unifor - 
ma. Šypsodamas jis pakvietė visus sėstis. Rimui pasida
rė ramiau. Nors šis vyras buvo policijos viršininkas • 
bet neatrodė nei piktas, nei baisus.

O Tomo čia nebuvo. Ar jo nepakvietė ? Ar jis išsi - •
gando ir neatėjo ? Bet Rimas nedrįso klausti. Vietoje 
romo sėdėjo jauna panelė, taip pat uniformoje, pasiruo - 
jusi vaikų pasakojimą utrašyti į didelį liniuotą bloknotą.

Su šerifu vaikams kalbėtis buvo visai nebaisu. Jis 
jaiokėjo klausyti ir klausinėti. Kai Rimas priėjo prie tos 
Vietos, kai jie salelėje rado Čang-Po su Tomu, ir nežino
damas arrninėti draugą ar ne, susimaišęs nutilo, šerifas 

šyptelėjo ir tarė:
- Aš žinau apie Tomą, Rimai. Bet nemanau, kad jis / 

norėjo pavogti šuniuką. Ir ponas Fordas galvoja taip pat. 
Mums jau vakar teko šnekėti apie šį įvykį.

- Ar Tomas ateis čia? - įsidrąsinęs paklausė Rimas
- Jis jau buvo.
- Ar . . ar jūs nebausite jo už spyną?
- Už spyną Tomas turės ponui Forciii užmokėti, ži-

toma. Iš savo santaupų. ' *
Kai abu vaikai išpasakojo visus nuotykius ir viską , 

ką tik atsiminė apie savo pažintį su Čang-Po vagimi mau
dykloje, šerifas tarė:

- Turiu jums pasakyti vieną staigmeną. Rimui ji /*’ 
ypač bus įdomi. Mūsų vyrai vakar surado automobilį, ku
ris buvo pavogtas kitoje apskrityje. Jo vagis, . .

- Tas pats, kuris norėjo pavogti Čang-Po?- šūktelėjo 
Rimas, pašokdamas nuo kėdės. - Ar mano padangų ants
paudas padėjo?

- Taip, Rimai. Kai iš paežerės karklyno parsigabe - 
nom Čang-Po vagies mašiną ir jos padangas palyginom su 
tavo antspaudu, paaiškėjo, kad tai tas pats automobilis. Bet 
gana kalbėti apie automobilius.

Šerifas atsistojo ir pamojo vaikams: - prašau su ma^_# 
nim į atpažinimo kambarį. Dabar reikia įsitikinti, ar mū
sų sulaikytas jaunuolis tikrai yra tas pats, kuris bandė pa
vogti Čang-Po.

Birutė V y t i e n ė 
Iš: KARKLŲ KATINĖLIAI

PAUKŠČIŲ DRAUGYSTĖ

Du paukšteliai vis kartu 
vaikštinėja takeliu.

Tyliai kalbas - jie draugai, 
raudonpilviai robinai.

Bet pamatę trupinėlį 
jie staiga sparnus pakėlė,

viens kitam į galvą kirto, 
bėgo, bėgo, net apvirto .

Susipyko, kaip matai, 
neišskiriami draugai . .v.

i

*
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SODE

Vasarėlė ką augino 
rudenėlis prinokino.

Šypsos sode obuoliai, 
padažyti raudonai.

Prašom skinti nuo šakų, 
paragaukit, kaip skanu.
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ANTANAS TOLIS

(tęsinys

Jau vėlokas rytas, o mūsų kameros kažkodėl dar nle 
kas neapla ;ko. Po girdėtos pragaištingos šautuvų salvės, 
už kalėjimo sienų vien tyla.

- Taip norėtųsi bent duonos plutą su šaltu vandeniu 
suvalgyti, - tarė kažkas,sėdėjęs netoli manęs kampe. Jo 
žodžiai mums visiems priminė, jog nuo karo pradžios 
dar visai nieko nevalgėme ir negėrėme. Priminimas su
kėlė balsų alkį, valzdavomės duoną, kuri turėjo būti neap
sakomai skani. "Kad nors prieš mirtį gautumėm jos Iki 
soties prIšvalgyti", svajojome. Keli uoliai ėmė versti 
švarkų Ir kelnių kišenes. Ieškodami ten duonos trupinių, o 
kas jų keletą rado.su dideliu malonumu dėjo į burną, ne
žiūrėdami,kad tie trupiniai ouvo apslvėlę rūbų nuobyrom. 
Keli,keistos nuotaikos apimti, pradėjo "maitintis" lals - 
vės prisiminimais, be paliovos minėdami skanius val
gius, kalbėdami apie švenčių kepsnius Ir pyragus. Visi , 
girdėdami tą Išbadėjusių pasikalbėjimą, rijome seiles.

- Broliai, būkit mlelašlrdlngl, neveskit bado iš kant
rybės’. Net širdis apsala nup jūsų skanių prisiminimų...

-Ššš, - pranešė vienas, - duris rakina*.
Visų,lyg gervių, Išsitempė ploni sudžiūvę kaklai, Ir 

širdys staiga nenormaliai sutvaksėjo,lyg Išgąsčio aplm - 
tos. Atsidarė durys, Ir staiga mūsų veidu džiaugsmu nūs 
vlto: tarpdury stoVėjo du kalėjimo sargai prie didelės dė
žės, kurioje ouvo metaliniai ollūdellal. Paklausę,klek mū 
sų čia yra, čekistai pradėjo krauti ant žemės bllūdellus. 
Vieni jų buvo bevelk visai surūdiję,kiti kiauri. Išdavę 
reikiamą kiekį bltūdellų, uždarydami duris, čekistai pasa
kė:

- Valgyti gaus K*.
9 į

1 Kameros nuotaika truputį pagerėjo, atsirado daugiau 
judėjimo; vieni šluostė į marškinius priskretusius bliu - 
4psl. /
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dalius, kiti plėšė marškinių rankoves ar skvernus, dary
dami Iš atplėštų juostelių volelius,kuriais užkaišiojo sky
les bilūdelluose.kad neištekėtų nė lašas taip laukiamos 
sriubos. . .Kiti bandė atspėti, kokia bus sriuba, ar jos 
<juos po pilną bllūdelį.. .Vienas kuklių norų kalinys pasa
kė kad jis būtų labhl pate akintas, jei laukiamoji sriuba bū
tų vien tik bulvės, virtos vandeny Ir daugiau nieko.. .Vien 
tik apie valgį galvodami ir kalbėdami, visi įtemptai klau
sėmės, kuomet pasigirs boso su sriuba bildesys korldo - 
rluj, bet jo kaip negirdėt, taip negirdėt.

. - Gal dar neišvirė, - bandė kai kurie draugai teisinti 
pavėlavimą. Kiti galvojo,kad gal nesuranda ūkvedžio,ku
ris turi Išduoti maistą, gal Iš viso maisto pritrūko...

- Tai visai negalimas dalykas’.Jel neturėtų maisto , 
tai ir bltūdellų nebūtų Išdavę, - bandė užginčyti pastarąją 
mintį keli humaniškai galvojantlejl kaliniai, Tačiau, nė 
vienas nepagalvojo,kad ollūdellų Išdavimas Ir pasižadėji
mas duoti valgyti ouvo viena iš paprasčiausių išbadėjusių 
žmonių kankinimo priemonių.Ta mintis dingtelėjo man 
galvon, dar bllūdellus dalinant, tačiau mano draugai tuo 
nenorėjo tikėti jokiu būdu Ir tik vėliau įsitikino patys.

- Pagaliau, - tarė vienas, - gal tik pietų tegausint?...
Kadangi dar buvo tik rytas,tai Iki šiolei rankose lai

kytus bllūdellus nenorom sudėjom į bendrą krūvą.

Vėl visi nutilo Ir laukė pietų.. .Staiga ramią pietų 
laukimo nuotaiką sudrumstė sustaugusios oro pavojaus 
sirenos, Ir mūsų kamera, lt skruzdėlynas, subruzdo. Dar 
tebestauglant sirenoms, visuose Minsko kraštuose be pa
liovos šaudė priešlėktuvinė artilerija - buvo aišku, kad 
lėktuvai jau virš miesto. Iš tikro, tuojau pat pasigirdo au
sį veriantis vokiečių smlngamųjų lėktuvų staugimas Ir bai
sūs bombų sprogimai visose miesto dalyse, o kartais taip 
arti kalėjimo., kad mes net jautėme kameroj virpant orą . 
Netrukus smarkūs bobmų sprogimo Ir artilerijos šūvių 
garsai susiliejo į vieną pragarišką kurtinantį ūžimą.Už - 
daryti tarp akmeninių sienų Ir palikti likimo valiai,slip - 
nesnlų nervų kaliniai pradėjo, Išgąsčio apimti, blaškytis, 
It pririštos avys degančiame tvarte,galvotrūkčiais pulda
mi Iš kampo į kampą, tai guldami kntūbštl ant grindų, tai 
susiriesdami pasienyje. Tačiau mūsų tarpe buvęs Lietu
vos karo aviacijos kapitonas J. nuramino išsigandusius 
kalinius, įsakydamas visiems klek galint arčiau prieiti 
prie frontlnės sienos Ir galimai žemiau suklaupti.Dėl vi
sa ko vėl buvo išsidalinti bllūdellal, bet šį kartą jie turė-
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jo kitą paskirtį; jie dabar munis tarnavo kaip "šalmai’ 
apsaugai nuo be paliovos dideliais gabalais krintančio lu- . 
bų tinko. Susispietę,lyg vilko Išgąsdintos avys, klek ga
lint arčiau viens prie kito, smarkiai visu kūnu,lyg epušės 
lapai, drebėjome, o daugelis net dantimis kaleno, o už ka
meros sienų virė neįsivaizduojamas pragaras. Štai, rodos 
visai ties mūsų galvomis pasigirsta mirtį skelbiantis krln 
tančlų bombų švilpimas. Netenkame visų jausmų Ir lau - 
klame mirties, bet bombos sprogsta vos dar toliau nuo, 
mūsų. .. <

Staiga Iš daugelio krintančių bombų švilpimo Išslsky-^- 
rė vienas ypatingas, "jau baigta’." - žaibiškai dar spėjau 
pagalvoti, Ir balsiausias sprogimas trenkė mus visus vie
nas į kitą. Pasipylė krintančio dideliais gabalais tinko lie
tus, atsimušdamas į mūsų "šalmus". Kameros oras nuo 
dulkių,tapo visiškai nepermatomas, galvoje Ir ausyse ūžė, 
pasidarėme lyg pamišėliai, netikėdami,kad esame gyvi - 
net aepūllestl. Po to sprogimo mums atrodė, kad viskas 
nutilo, Išskyrus smarkų cypimą ausyse. Iš tikro, dar po 
kokio ketvirčio valandos puolimas buvo nutrauktas. Girdė
josi tik netolimų pastatų gaisrai.

Kameroj užviešpatavo mirtina tyla,kuri užsitęsė apie 
trejetą valandų. Po truputį atgaudami normalius jaūsmus, 
pradėjome klausinėti vienas kitą, o labiausiai aviacijos kS^ 
pitoną J. ,kur jo nuomone galėjo mus taip pritrenkusiu 
bomba sprogti, nuo ko ne tik visas tinkas nukrito,bet Ir 
kameros durys sukrypo Ir suskilo.

- Aš manau, kad ji sprogo visai arti mūsų kameros ; 
galimas dalykas,kad kur nors gretimose kamerose,-tarė 
kapitonas.

Po visokių kalbų apie pergyventus įspūdžius visus a - 
pėmė viena mintis- pagunda. Visi galvojome apie vieną Ir 
tą patį, neatitraukdami aklų nuo vos besilaikančių durų... 
Vist buvome pasirengę bandyti per jas laisvę laimėti. Bet, 
deja,už durų laisvės dar nebuvo. Už jų buvo dar eilė vi - 
šokiausių kliūčių:dabar vidurdienis, mes visiškai nepažįs
tame kalėjimo rajono, Ir kas gali būti tikras,kad kalėjimą 
apleido sargyba? Dėl tų trijų neigiamumų nutarėme ' pa
laukti sutemų o jeigu iki vakaro nepastebėslm kalėjime 
sargybos, vakare bandysim veržtis laisvėn...

Bet svajonės Ir liko tik svajonėmis. Po gerokos va - 
landos Išgirdome čekistų balsus mūsų koridoriuje, kurie, 
eidami mūsų kameros link,keikėsi, lipdami per grluvė - 
sius Ir spardydami besipinančius po kojomis lentgalių ši
pulius. ( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Įvadas
Imigracija yra ir visada buvo viena iš svarbiausių 

įtakų kanadiečių gyvenime
Imigracijos įtaka jaučiama kultūrinio, socialinio 

ir ekonominio gyvenimo srityse Ji paveikia ne 
tik vidini krašto gyvenimo, bet ir tarptautines jo 
apraiškas.

Norint užtikrinti, kad imigracija ir toliau 
tarnautų Kanados gerovei, Į mūsų imigracijos 
Įstatymo buvo Įvesti kaikurie reikšmingi pakeitimai. 
Ar jūs esate penktos generacijos pilietis, ar tik 
svečias, turėtumėte žinoti, kas tame įstatyme 
yra naujo.

.j

j.

Pakeitimai
Paskutinių ketvertų metų laikotarpyje paskiri 

asmenys bei organizacijos yra pateikę pasiūlymų 
Kanados imigracijos Įstatymams bei potvarkiams 
pakeisti

Daugelis tų pasiūlymų pasidarė dalimi naujo 
imigracijos Įstatymo, kurio paskirtis yra ateityje 
tarnauti kiekvieno asmens interesams.

Tai pirmas atvejis, kad pagrindiniai mūsų 
imigracijos Įstatymo tikslai ir principai yra aiškiai 
išdėstyti pačiame įstatyme Šiois tikslais bei 
principais dabar yra pagrįsti ir visi kiti įstatymo 
reikalavimai bei metodai, kuriais vadovausis 
imigracijos tarnautojai

Diskriminacijos nėra . Šeimų susijungimas . . . 
Nuoširdus rūpinimasis pabėgėliais . . Kanados 
'ekonominių, socialinių ir kultūrinių siekių 
(propagavimas . . .

Jūs manote, kad visa tai yra tik žodžiai? 
Skaitykite toliau ir pamatysite, kad rūpestingai 
naujasis Įstatymas buvo sudarytas, kad Kanada 
galėtų ištesėti savo pažada

Įstatymo reikšmė imigrantams 
ir lankytojams

Dabar visi imigrantai ir lankytojai, kurie atvyksta 
dirbti arba studijuoti, visus imigracijai reikalingus 
formalumus privalo atlikti prieš atvykdami į 
Kanada Niekas neturi teisės pakeisti savo 
statuso po atvykimo.

Kanada visada leisdavo savo piliečiams iškviesti 
artimus gimines kaip imigrantus Vadovaujantis 
naujo Įstatymo šeimos klasės poskyrio taisyklėmis, 
Kanados piliečiai dabar gali išsikviesti savo tėvus, 
nežiūrint koks būtų jų amžius

Atsižvelgdama Į Jungtinių Tautų nuostatus, 
Kanada visuomet globodavo pabėgėlius, esančius 
Kanados ribose. Šitie Jungtinių Tautų nuostatai 
dabar yra Įjungti ir Į Kanados įstatymus. Be to, 
Įsileidžiant pabėgėlius apsigyventi Kanadoje, 
naujame Įstatyme įvesto pabėgėlių klasės poskyrio 
taisyklės nurodo — kaip, kada ir kas bus

' Įsileidžiami.. <
Pagal naująjį įstatymo, civilines imigrantų 

teisės yra geriau apsaugotos. Deportacija nebebus 
vienintelė nusikaltusiu imigrantų bausmė 
Mažesniems nusikaltimams padarytiems imigra
cijos Įstatymui, bus taikomos lengvesnės sariXcijOS. 
Imigracijos galimybės nebus palengvintos, bet 
labiau užtikrintos. Busimieji imigrantai ir 
lankytojai, prieš vykdami Į Kanada, Kanados vizų 
įstaigoje privalo gerai išsiaiškinti visus neaiškumus. 
Tuomet, atvykę Kanadon, jie tiksliai žinos savo 
padėtį

Įstatymo reikšmė kanadiečiams
Naujasis imigracijos Įstatymas yra planas ateičiai. 

Tai lankstus planas, kuriame leidžiami ir nenuma
tyti pakeitimai. Naujojo Įstatymo Įtaka kanadiečių 
bendruomenei bus teigiama ir reikšminga-* 
daugeli metų ateityje Pagal naująjį įstatymo,

PAKEISTAS KANADOS 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS

komiteto Helsinki susitari
mo sutarties pažeidimams 
sekti narys. Ta pačia proga 
buvo pasisakyta Ir prieš 
bausmes kitų d Is Identų:Ana
tolijaus Ščaransklo, Alek-

žlaurlą gandro Ginzburgo, Lukla- 
patrloto nenkos Ir kitų.

Prieš prasidedant de-

De mo n s t rac i ja
KANADOS LIETUVIAI DEMONSTRUOJA PRIEŠ VIKTORO PETKAUS NUBAUDIMĄ 
betikėta demonstracija 
Š. m. liepos 20 d. 7 v. v.

gražų, saulėtą vakarą To
ronte, miesto savivaldybės 
aikštėje, buvo suorganizuota 
veiklių lietuvių protesto de-

. ^monstraclja prieš
>— baus mę 1 (etų v lo

Viktoro Petkaus už žmogaus
teisės gynimą. Jis yra ko- monstractjos p r ogr a ma l,

susirinkusi aikštėje tūkstan
tinė lietuvių Ir kitų tautybių 
minia su plakatais Ir gedu
lingom juodom vėliavom, 
vaikščiojo - žygiavo aplink 
aikštę. Demonstraciją Ir ei
seną stebėjo gausūs kitatau
čių praeiviai, skaitydami 
Įvairiausius plakatus, įra
šus anglų kalboje:"Freedom 
for Lithuania", " Free Pet
kus ", "Stalin Resurrected - 
Human Rights Die". Vienas

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

(NAIKINTI TAVE PAT|, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
į GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 

ATEJK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI. ____________________________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
> (Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Geerqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama liętfc 
yjlkai. Jie atviri visierhs, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 631- 6834. Henrikui N. 277-7868.
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didelę dalį atsakomybės turi ne tik federacinė 
vyriausybė, bet ir paskiros provincijos. Tokiu būdu 
formalūs nutarimai imigrc'Jijos planavimo ir 
administravimo srityse bus daromi susitarus su 
provincinėmis vyriausybėmis.

Kiekvienais metais, pasibaigus federaciniams ir 
provinciniams pasitarimams, bus paskelbta 
numatyta imigracijas apimtis Imigrantu skaičius 
priklausys nuo federacinių, regijoninių, ekonominių 
ir socialinių reikalavimų Imigrantams bus 
patariama apsigyventi ten, kur ių patyrimai bei 
specialybės labiausiai reikalingi Jiems taip pat 
bus patariama nevykti į didelio nedarbo vietoves.

Aplamai, nelegaliems imigrantams naujasis 
Įstatymas bus daug griežtesnis, negu senasis Jis 
taip pat bus labai griežtas ir tiems, kurie 
išnaudoja nelegalius imigrantus

Žinoma, naujasis Įstatymas ;r toliau tęs mūsų 
tradicija, saugančia nuo tarptautinių kriminalistų 
ir teroristų.

Visais šiais atvejais naujasis mūsų imigracijos 
Įstatymas gali Kanada tik sustiprinti, o mūsų 
gyvenimų pagerinti

Ateitis
Kanados imigracija ateityje negali būti 

kontroliuojama griežtomis taisyklėmis. Naujasis 
Kanados imigracijos įstatymas jungia 
humaniškumą, teisingumą, tarptautinę atsakomybę 
ir prisiderinimą tokia linkme, kokio iki šiol dar 
joks kitas kraštas nėra turėjęs.

Mes tuo didžiuojamės. Kviečiame jus plačiau 
susipažinti su šiuo mūsų nauju Įstatymu. 
Spausdinta plati informacija yra gaunama visose 
Kanados imigracijos Įstaigose.

■ Employment and
■ Immigration Canada

Bud Cullen, Minister

Emplol et 
Immigration Canada

Bud Cullen, Ministre

Ge ne r ai mis Konsulas Kana
dai, Jonas Slmanavlčlus.Ka-. 
nados LB pirmininkas,kuni
gas Petras Ažubalis, Lietu
vos Kankinių parapijos kle
bonas , kun. dr. P. Gaida, T on- 
ny O’Donohue Toronto 
miesto tarybos narys, kan
didatas į miesto burmistrus, 
geras lietuvių bičiulis, ve
dęs lietuvaitę, visada daly
vaująs lietuvių renginiuose, 
Arthur Maloney, Ontario 
provincijos piliečių teistų 
gynėjas, žymus kriminalinis 
teisininkas, lietuvių drau
gas, NDP/Naujųjų demokra
tų partijos/ Ir Ontario par- 
lamento atstovas dr. 
J. Dukczta, gimęs Vilnijos 
krašte, Lydoje, L. Lelvat, 
Kanados Baltlečlų Federa
cijos pirm., Margret Camp
bell, liberalų partijos ats
tovė, D. Smith, Toronto 
miesto tarybos atstovas, Y. 
Shymko, ukrainiečių kongre
so sekretorius, Jack Katz, 
Kanados žydų kongreso ats
tovas, Larfry G ros s man, On
tario provincijos m In (s te ris, 
kun. Clough, Toronto kata
likų arkivyskupijos atstovas 
Ir kiti.

Visų kalbėtojų pasakytos 
kalbos smerkė sovietinio 
teismo sistemą, kuri nepai
so savo konstitucijos, nau
doja žiauriausias priemones, 
kankinimus, pslhlatrines li
gonines, tardymus, kalėjimą 
ir įremti disidentams, kurie 
nori tik, kad sovietinė val
džia laikytųsi Helsinkio su
tarties dėl žmogau? teisių. 
Visi kalbėtojai reikalavo 
nuteistam Viktorui Petkui 
laisvės.

Advokatas Maloney, tik 
neseniai grįžęs Iš Sovietų 
Sąjungos, kur susitiko su 
žydų 
kelių 
buvo 
kaus
baigoje Išreiškė vilti, kad 

**ta f * ba tst&V Jokupac ij a i ate is 
’ Vieną sy^T'^alas.

Didelio dėmesio susirin
kus tųjų tarpe sus llaukė žydų 
atstovo L. Katz kalba. Jis 
jausmingai, su nepaprastu 
užsidegimu ragino visus rei
kalauti, kad žmogaus pri
gimtas teises aiškiau Ir 
stipriau gintų Kanados 
premjeras P.Trudeau,kuris 
pas įrašė įleis Inklo sutartį. 
Vyriausybės pareiga yra 
ginti žmogaus teises. Už jo 
ugningą kalbą susirinkusieji 
jam gausiai plojo, reikšdami 
pritarimą. Katz aiškiausiai 
pasmerkė sovietini smurtą.

Toronto miesto tarybos 
atstovas, kuris buvo pa
kviestas pirmas kalbėti,

. (Nukelta į 6 psl.)

atstovais, Ieškodamas 
jiems padėti. Maloney 
nustebintas dėl. V.Pet- 
d (dėlės bausmės, Pa-

plakatas buvo su raudonai 
Išdažytu pjautuvu Ir kuju su 
užrašu : "Symbol of human 
opresslon", "Lithuania to
day, Canada tomorrow, says 
Brezhnev". Visų Įrašų ne
įmanoma Išvardinti. Visi jie 
aiškiai sakė, kokia žiauri 
sistema yra Sovietų Sąjun
goje.

Demonstracijos prezidiu
mas Ir kalbėtojai.

Punktualiai 7 v. v. protes
tuojančių minia pusračiu ap
supo tribūną. Minioje matė
si valkai, jaunimas, mote
rys, vyrai ir net Invalidai. 
Tribūnoje sėdėjo įvairių 
tautybių Ir Kanados valdžios

15 asmenų prezidiumas : Jo
nas Z mu Idz l nas, L letuvos

VE/DftOOZ/AI
W ODĖS DUPLEKSUI:
0 Paminklas
O (Išeiviškas Horacijaus Odės vertimas)
0 Dupleksą sau aš stačiau —

Už cementą, už moli tvirčiau, w

•
 Už piramides ir pigiau ir gražiau. £

Darganoj ir lietuj jisai klakso, 2
2 Neįveiks jo nė antpuoliai taksų , Z
£ Juo stebėsis Laukaitis ir Clarkson.
gg Visi gels ir žaliuos iš pavydo w

Mano dupleksą naują išvydę, w0 Pagarbos švelniai apgaubtą šydu. 22 Metai slinks, manęs nebebus, 2
£ Stovės dupleksas galingas, didus, W

Skelbs visiems, koks buvau aš žmogus.
a N.Kvietinskas - McKvlethins
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hamilton Toronto skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS
Pirmutiniame ir didžiausiame n jb jr » SI ^1 
TORONTO LIETUVIŲ PARAIVIA 
KREDITO KOOPERATYVE------—

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
santaupos .....
term, depozitus 
tc'm. depozitus 
pensijų fondas 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 10% 
nekiln. turto posk....... 9M %

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas —• virš $20.000,000.

6%
1 v* % 

1 m. 8 ’/4 % 
3 m. 9'/< % 

9%

DEMONSTRACIJA...
(Atkelta iš 5psl.) 

pranešė, kad jam ateinant į 
šią demonstraciją, miesto 
taryba priėmė rezoliuciją, 
smerklnačlą Viktoro Pet
kaus Ir kitų disidentų nutei
simą. Rezoliucija būsianti 
pasiųsta Sovietų ambasadai 
Otavoje. Dėka lietuvių bičiu
lio T. O'Donohue pastango
mis buvo atsiektas didelis 
moralinis laimėjimas. To
ronto miestas oficialiai iš
reiškė savo protestą, nepa
sitenkinimą prieš nekaltų 
žmonių baudimą Ir žmogaus 
teisių mindžiojimą. Pabai
goje savo kalbos lietuviškai 
užbaigė, sakydamas, ačiū...

Ontario vyriausybės ml- 
nlsterls neseniai tik grįžęs 
Iš komunistinio "rojaus", 
pareiškė, kad jis Sovietų 
Sąjungoje savo kelionėje vi
są laiką buvo sekamas, gąs
dinamas, tikrinamas Ir už
gaunamas. Disidentai, kurie 
viešbutyje jį lankė, saugu
mo Ir milicininkų prievarta 
buvo Išvaikyti bei suimti, 
Jis ragino visus kovoti už 
tuos, kurie yra priversti dėl 
balsaus režimo tylėti.

Ukrainietis Y. Shy- 
mo karštoje kalboje reikala
vo iš Kanados vyriausybės 
energingesnės akcijos ne
lygioje kovoje Sovietų Sąjun
gos disidentams. Kai kurie 
atstovai siūlė, kad Kanada 
boikotuotų Olimpljadą, kurt 
įvyks Maskvoje 1930 m.

Prezidiumo pranešėja,ku
ri pristatė kalbėtojus, yra 
KLB visuomeninių reikalų 
pirmininkė adv. Joana Ku
ra lt ė.

Visų atstovų ugningas 
kalbas užbaigė arkivysku
pijos atstovas 
tam tikslui 
malda.

Po maldos
monstrantai tvarkingai su 
vėliavomis Ir plakatais nu
žygiavo netoli esančios ro
tušės, prie žuvusių paminklo. 
Tenkun.dr. P. Gaida pasakė 
trumpą kalbą Ir padėką pa
baigai. Po to buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Malonu pastebėti, kad da
lyvių tarpe matėsi lietuvių 
Ir Iš kitų vietovių. Pagirti
ni Hamiltono tautiečiai, ku
rie atvykę su plakatais, 
skaitlingai eisenoje dalyva
vo. Laiku parodytas lietu
vių vieningumas.

ŠI demonstracija parodė, 
kad lietuviai, jeigu tik turi 
noro, gali per labai trumpą 
laiką parodyti savo sugebė
jimus. Šis solidarumo Ir 
susiklausymo "žygis" už
klupo lietuvišką visuomenę 
netikėtai. Dauguma tautiečių 
liepos dienomis atostogauja, 
yra išvykę. Reikia tiesiog 
stebėtis, kad susirinko toks 
6 psl.

didelis skaičius lietuvių Iš
reikšti savo protestą prieš 
žiaurų okupantą, kuris vi
som priemonėm naikina 
Lietuvos patrįjotus.

kun. Clough, 
pr Ita Ikyta

visi de-

MOKA:

8’/2% už 1 m. term. dep.
81/2% už pensiją ir namą planų
71/2% speciali taup. sqsk. 
7% už taupymo s-tas 
6% už čekią s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių

IMA: p-t;

9’/į % už asm. paskolas
didelėse, seniai įsikūrusiose 
automobilių dirbtuvėse, ki
ti gumos- padangų fabrike, 
arba ir prie žemelės sau 
gražiai prikibę,tyliai ramiai 
ūkininkauja.

Nėra čia jų tiek daug, kad 
savo sales, centrus ar para
pijas turėtų. Vienintelė ir 
visus pajungianti, jau antrą
jį dešimtmetį gyvuojanti, or
ganizuota šios vietovės ir 
apylinkių grupė- tai Medžio
tojų- Meškeriotojų Sportinis 
Klubas Ešerys, kuriame ir 
spiečiasi veik visi.

Vietos sąlygose, čia tik 
tokios paskirties veikimas 
ir įmanomas, o jame susis
pietę tautiečiai, galima sa
kyti, turi ir savitą charakte
rį-

Metų bėgyje čia surengia
ma bent kelios nuotaikingos 
iškylos į gamtą, žiemos ro
gučių išvyka, susirenkama, 
ypač žiemos metu, paplau
kioti puikiuose, moderniš
kuose šio miesto Auditorijos 
baseinuose. Surengiami 
bendri Naujų Metų sutikimai 
Net šių T. LN puikiose salė
se turėta bent porą \ labai 
šaunių, puikiai pavykusių po
kylių. Iš savo kuklios kasos 
šis Klubas kas metai dides
niąją dalį skiria bendriems 
lietuviškiems kultūriniams 
reikalams dietuviškai spau
dai, Lietuviškai Vargo Mo
kyklai, kai kurioms silpniau 
besilaikančioms organizaci
joms ir pan.

Šiam Klubui Įsikūrus, net 
šešerius metus be pertrau - 
kos buvo leidžiamas ilius
truotas laikraštėlis Žuvėd
ra. Jo redagavimu daugiau
siai rūpinosi vienas asmuo 
M. Z. , kuriam esamose są
lygose tikrai našta buvo per- 
didelė. Nepakako talkos šia
me svarbiame darbe iš ne
ne per didžiausio būrelio Gai
la, kad asmuo, kuris turėjo 
ir gaburrių ir patraukimo, 
tiesiog grėsmingai, tarytum: 
amžiams nutilo- nurimo.

Tarp judresniųjų čia.gy- 
venančių, daugiausiai pasl- 
reiškiantleji tai E. P. Juod
valkiu šeima, kur galima sa
kyti subėga visi keliai L. 
Macevičienė, gabi organiza
torė,, dabartinis Klubo p-kas 
S.Kneitas ir šeima, S. A.Me- 
delių šeima, O. M. Asa do riai, 
O. A. Želviai, O. J. Samkovai , 
Butkevičiai, Kuraičiai, bro - 
liai Z. V. Pniauskai ir jų šei
mos , kurių ūkyje šis Klubas 
dažnai renkasi ir net turi 
savo būstinę "Ešerių lizdą", 
M. Zubrickas, Starkai. Vos 
už kelių mylių Witby mieste. ‘ ta. nemažesnė dalis šiam 
nuo seno įsikūrę Dundzių ir 
Vaičiūnų šeimos. Dundzys , 
tai galima sakyti, beveik 
profesionalas medžiotojas- 
meškeriotojas, daugiausiai 
šio Klubo taurių savo rezi - 
dencijoje susirikiavęs. Abu 
tėvai Vaičiūnai nepailstami 
ir ilgamečiai Toronto Lietu
vių Šeštadieninės Mokyklos

JEIGU PRO OSHAW^ KADA 
KELIAUSI

Pirmiausiai atsimink -čia 
taip pat gyvena žmonės, tai 
nėra vien miestas ir jo var
das, o taip sakant, visai pa
dori, sielą ir kūną turinti gy
venvietė. Skirtumą, galbūt, 
matysi tik tokį:Į šią Ontario 
ežero pakrantę Įsikibę žmo- 
neliai, daugiau negu bet ku - 
ris iš mūsų, greičiau paste - 
bi rytmečiais vis bekylančią 
saulutę,gali daugiau tyro o - 
ro Į plaukius įkvėpti, klau - 
syti s, kaip čia pat šnara pla
tūs vandenys ir žaidžia žu
vėdros virš bangų.

Tiesa, čia atsiradęs,per
daug niekuo nesigirk, nesi- 
didžiuok, geriau nė nesakyk, 
kad esi iš kaimyninio did
miesčio. Čia tavo mandry- 
bė gali tuojau pat Į šipulius 
subyrėti, kai bet-kurio oša- 
viškio Toronto link pakelta 
ranka atkreips ir tavo atbu
kusį žvilgsnį atgalios, tai y- 
ra Į ten, iš kur atkeliavai. ..

Valandėlei stabtelėjęs ir 
Įsižiūrėjęs, pagaliau ir pats

9 Vi % už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiėiut iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitą 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street We>t,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
/VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

Relkallnga padėka
Reikia pažymėti Ir

reikšti padėką anglų spaudai, įtikėsi, pamatysi, kokius di- 
kurt prisidėjo prie šios de
monstracijos Išgarsinimo, 
ypač "The Toronto Star" 
dienraščiui, kuris demonst
racijos d leną parašė Ir įdėjo 
vedamąjį straps nį apie V. 
Petkų ir priminė, kad Kana
dos Baltlečlų Federacija 
rengta demonstraciją prieš 
slaptą Viktoro Petkaus teis
mą, kuris nubaudė Viktorą 
15 metų kalėjimo. Straipsnis 
pa vadintas "All should care". 
Liepos 21 dieną tas pats 
dienraštis pirmame pusla
pyje patalpino didelę spalvo
tą nuotrauką, aiškiai pažy
mėdamas, kad tai Kanados 
lietuvių demonstracija, pro
testuojanti prieš Viktoro 
nuteisimą. Taip pat apie de
monstraciją rašė Ir kitas 
Toronto dienraštis "The 
Globe and M a 11", prie 
straipsnio pridėdamas nuot
rauką. Hamiltono "The 
Spectator" išspausdino ve
damą jį. Kiti laikraščiai nors
ne taip plačiai kaip "Sun", < vlal neturi tokios galingos 
bet paminėjo apie šią lietu
vių demonstraciją. Po de
monstracijos. rytojaus die
ną, liepos 21, "The Toronto 
Sun " reporteris Robert Mac 
Donald, straipsnyje "Soviet 
travesty united them", ra
šo ",.. But the true signifi
cance of Thursday’s de
monstration was that other 
groups joined the protest 
waving signs and black flags, 
in a show of solidarity... " 
Šią demonstraciją pastebėjo 
ir televizija. CBC telėvizi
jos stotis tą patį vakarą pa
rodė žiūrovams įspūdingą, 
protesto demonstraciją, 
smerkiančią žmogaus panie
kinimą Sovietų Sąjungoje.

Iš-

Aišku, laisvieji Ir pries
paudoje gyvenantieji lletu-

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ------ Namų tel. 277-0814 į
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 Qt

džiullus dūmų ir dulkių de
besis tenai palikai.

Gal ir pagalvosi, kas gi 
per velniava tenai dabar da
rosi ? Negi jau svieto pabai - 
ga nuo tenai prasideda ?Tai- 
gi, geriau jau nesigirti ir at
galios nesižvalgyti...

Norėdamas arčiau susipa
žinti su šia vietove ir čia 
ramiai gyvenančiais mūsų 
tautiečiais,be abejo, teks čia 
bent pusdienį pabuvoti.

Besidairydamas, jų čia 
surasi gražų būrelį ir gal 
nustebsi, patyręs jų vaišin
gumą. Būtinai jie tave so
dins už stalo, daug kalbės, 
teirausis, vaišins, net per
nakvoti vilios.

Čia būdamas, surasi, kad 
nemaža jų dalis darbuojasi

Įtakos pasaulyje Ir pinigų 
kaip žydai. Nežiūrint to, 
kiekviena ■ demonstracija,, 
planingai pravesta, daro 
savo įtaką. Žydų protestai 
Ir JAV prezidento spaudi
mas palengvins žydų disi
dentų likimą. Kol tas 
straipsnis pateks Į spaudą, 
nuteistieji žydų disidentai 
gali būti jau laisvi. Abejo - 
jutlk, ar nuteistam lietuviui 
Viktorui Petkui bus taikoma 
toji prlveleglja. O taip no
rėtųsi, kad tas kuklus pa
triotas būtų Išlaisvintas. 
Laisvojo pasaulio lietuviai 
turėtų belstis Į galingųjų po
litikų duris Ir prašyti, kad 
jie darytų spaudimą Viktorui 
Išlaisvinti. Tai yra laisvų 
lietuvių pareiga.

Stepas Varanka

CANAl •• 
tomokm
M MttZWtVl

Lietuvių demonstracijoje prieš disidento Viktoro Petkaus įkalinimą, kanados 
Katz sako ugningą kalbą; dešinėje lietuvių jaunimas demonstracijoje.

* Namą — Gyvybės |Gyvybės

Dresher-Barsuskas INSURANCE AGENCY LTD

* Namą
JT * Automobilią
r W rf & CT * Komerciniai

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 193<i svarų 
gryno, svorio. Turime , u.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarr.iuiome.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 

antradieniais; ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v ryto iki 7 v. 
vakaro, ieitadieniaiš — nuo 9 v. rytp iki 5 v. vakaro. , i \

Baltic Exporting Co.
Telefono* LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

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

Bačėnas All Seasons Travel
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių 
TORONTO, ONTARIO r'Too
m4* i** tel.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS 
įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tcl. 233-4446 

3830 Bloor St. W. (Prie K

mokytojai, visuomenės vei
kėjai, dukra Ramona, buvu
si mokinė, taipogi mokyto
jauja Toronte. Įdomu, kad ki-

Klubui priklausančių gyvena 
Toronte. Juos visuomet ga
li sutikti šiuose LNamuose , 
o ypač sekmadienių Popiečių 
metu.

Taigi, jei kartais pro čia 
keliausi Į šiaurę dideliam 
medžioklės ar žūklės žygiui, 
nesvarbu kokią laimę ar 
garbę būtum apturėjęs-atsi-

Kongreso atstovas Jack 
Nuotrauka Stp. Varankos.

mink, tau vėl teks sugrįžti 
tuo pačiu proOshawą vedan
čiu vieškeliu, atgalios. \

Jei kada pro čia keliausi , 
atsimink. ..

UEEM LIETUVIU NAMAI
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

LN žinių biuleteniui pra
nešimai Į savaitės žinias 
reikia pateikti iki trečiadie
nio, jei norima patalpinti tą 
pačią savaitę.

LN fondas "Labdara" yra 
paskyrusi paramą "Gintarui" 
— tautinių šokių grupei 300 
dol.y "Romuva" — skautui 
stovykla vietai — 300 doll, 
PLJ Sąjungai — 250 dol. ir 
KLB Tornto Apylinkėj-Val
dybai 320 dol.

Toronto s kauti ja painės 
LSS 60 m. sukaktį rugsėjo 
30 ir spalio 1 d. Prisikėlimo 
bažnyčioje sueiga Ir valšė - 
mis. Sekmadienį Lietuvių Na
muose bus akademija, kon
certas ir sukaktuvinė paroda, 
kurią ruošia E. Kazakevičius* 
Ruošos komiteto pirmininKas 
yra V. Skrinskas. Koncerto 
komitetą sudaro I. Vistoneif- 
nė, L. Kalinauskas ir d. Sen •- 
ke vičlus.

£i‘R IK LA ŪSO** A I ’ ITUVA
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®žcagos dangum
pavergtųjų Tautų Savaitė , Lemonto įvyko Čikagos ir a- 

yykusi nuo liepos 14 d. , Daley pylinkių metinis liaudininkų 
aikštėje prie negęstančio au- išvažaivimas į gamtą, kuris 
kuro sutraukė budėti Pa- praėjo gražiai ir darnioje - 
vergtų Tautų organizacijų šeimyniškoje nuotaikoje. Iš- 
atstovus su vėliavomis. Ei - važiavimą ruošiant, daugiau- 
senų šiemet nebuvo. Vieni šiai darbo įdėjo valdybos vi -
sako, kad State gatvė buvo už- cepirmininkė Elena Rūkienė. 
daryta, kiti spėlioja, ar tik 
nebus keno nors inspiruota , 
kad eisenų nebūtų, kad nepy
kintų sovietų. . .

Dariaus ir Girėno Postas 
surengė jų paminėjimą prie 
paminklo, Marquette Parke . 
Dalyvavo nemažai lietuvių, 
veteranai saliutavo šūviais , 
buvo padėti'vainikai prie pa
minklo.

**'. Mirė Jurgis Jonikas,tesu- 
*'laukęs 57 m. II Pasaulinio

Karo veteranas ^orkestro ve
dėjas, priklausė SL A 228 Kp., tuvių vyčių salėje ir sodely- 
taip pat Lietuvių Policijos 
Klubui. Gaila, kad neišleido 
plokštelės. Jo orkestras pa
sižymėjo liaudiškumu ir sa
votišku patrauklumu.

Bal. Brazdžionis

Ji labai daug dirbo ir pačia
me pobūvyje, talkininkaujant 
Bričkaitienei, Mackevičienei, 
Lazauskienei ir kitoms po
nioms. Bare dirbo Alfonsas 
Kizlaitis, prie registracijos 
Titas Bričkaitis.

Praleidę visą puikią dieną 
gražioje gamtoje ir vaišingo
je Mackevičių sodyboje, 
temstant, dalyviai labai ne
noriai turėjo skirstytis namo

lis žymių varpininkų - liau
dininkų veikėjų, tarp kitų, 
prof. Mečys Mackevičius , 
LVLS prezidiumo pirminin
kas ir ALTos vicepirminin
kas Teodoras Blinstrubas, 
tautinės sąjungos veikėjas.

Visas parengimas praėjo 
labai gražioje - šeimyniško
je nuotaikoje.

Besibaigiant liepos mėne
siui Čikagoje mirė Lietuvos 
kariuomenės savanoris-kū
rėjas Jurgis Breivė. Tai bu
vo šakota asmenybė. Lietu
voje veržėsi į platesnį gyve

Liepos 23 d. Čikagos lie-

je įvyko metinis Varpininkų 
Leidinių Fondo perengimas. 
Meninę programą atliko, so
listė Irena Petrauskienė, jai 
akomponavo jauna muzikė Li
lė Šloiterytė. Buvo pravesta 
turtinga vertingomis knygo
mis loterija.

Parengime dalyvavo dauge-

nimą. Atvykęs į šį kraštą, 
dirbo vaistinėje pardavėju ir 
namų remontų kontraktorium 
Gaudamas nedarbingumo, o - 
paskui senatvės pensiją, ati
darė JI B laboratoriją, kur 
gamino vaistus, kad plaukai 
nežiltų ir nepliktų.

Labai sunkiai pergyveno 
savo vienintelio sūnaus mir - 
tį, kas pagreitino, kad ir jo* 
širds nustojo plakusi.

Zigmas Dailidka
kuklų būdą ir mokėjimą su 
visais sugyventi.

Liūdesio pilną minėjimą 
pravedė ilgametis " Sėjos " 
redaktorius ir liaudininkas 
ądv. L. Šmulkštys, kurs pa
sakė ir prasmingą atsisvel-

Mūsų Kredito Unijos narei
A A SOFIJAI ŠLEKIENEI mirus, jos vyrui 
Vytautui, seserei Gražinai Žurkevičienei ir 
visiems kitiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Lito" Valdyba

SOFIJAI ŠLEKIENE1 mirus, jos vyrą 
Vytautą ir visus jos artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu —

Jonas Liubinskas

rugpiūčio 12 d. šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse, sekci
ja 70, blokas 28, sklypas 13.

Ilsėkis Zigmai ramybėje, 
o šeimai ir artimiesiems — 
užuojauta.

S. Paulauskas

11 vai. tuojau po pamaldų 
šaukia visuotiną narių susi
rinkimą vienuolyno patalpo
se 75 Rolls Avė.

Susirinkime bus svarsto:•» 
ma skyriaus veiklą liečlan- 
tieji reikalai. Kviečiame vi-

JLiėpos 4 d. Faustinos ir 
Mečio Mackevičių sodyboje

Varpininkų Laidinių Fondo talkininkai. Iš dešinės: Stepas 
Paulauskas Chicagos liaudininkų pirm. , Edv. Boreiša VLF 
pirm., T. Bričkaitis VLF sekr. , G. Lazauskas LVLS prez, 
Vykd. vicepirm. ir p. Boreišienė. Nuotrauka C. Genučio.

NAMU REMONTAS

Tel 767-6183

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darba 
Tel. 363- 1620.

Apie darbu sąžininga atlikimo teiraukitės pas 
Leong Gurecka. 366- 2548.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• T ei sau ir remodehuoju
• Vasaros laiku saugojimas

" (Storage)

MIRĖ ŽYMUS LIETUVOS 
VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ

• VEIKĖJAS
A. a. Zigmas Dailidka buvo 

gimęs ir augęs istorinės 
Lietuvos ribose - netoli Ly
dos. Gimnaziją lankė Eišiš
kėse, o universitetą, teisių 
fakultetą, magistro laipsniu, 
baigė Vokietijoje. Iš mažens 
mėgo sportą ir visuomeninį 
veikimą. Gimnazijoje, o vė
liau universitete, priklausė 
įvairioms organizacijoms, 
bet daugiausiai veikė varpi
ninkų, liaudininkų ir Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungose,

1950 metais, atvykęs į šį 
kraštą, kol buvo viena bend
ruomenė, aktingai joje reiš
kėsi. Buvo Kultūros Fondo 
valdybos pirmininku ir gar
bės teismo nariu. Ilgus me
tus buvo Varpininkų Leidinių 
Fondo valdybos pirmininku ir 
" Sėjos " redakcijoj aktingu 
nariu.

Nenuostabu, kad rugpjūčio 
11 d. , atsisveikinant, į lai
dotuvių koplyčią žmonės ne
tilpo. Kalbėjo liaudininkų 
vardu prof. H. Mackevičius, 
varpininkų redaktorius An
tanas Kučys, Vilniečių - dr. 
Šalna ir Lekas, visuomeni
ninkų — Jonas Jasaitis. Be 
to kalbėjo mokslo ir artimi 
draugai. Visi pažymėjo jo

jeinimą. Minėjimas baigtas 
Marija, Marija ir Lietuvos 
Himnu.

A. a. Zigmas Dailidka mi
rė rugplųčio 8d. sulaukęs 58 
metų amžiaus. Palaidotas

st. Catharines
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

Niagaros pusiasalio LKVS 
"Romovė" š. m. rugsėjo 10d.

sus dalyvauti susirinkime.
Nesusirinkus kvorumui, už 

pusės valandos įvyks susirin
kimas, neatsižvelgiant į na
rių skaičių.

"Romovės" Valdyba.

Mieli — Ponios, Ponai - >»nomr.w V

Priimkite šį asmenišką pakvietimą, 
aplankyti mūsų modernių, pagal užsakymą 
virtuvės spintelių Parodos kambarį.

• t
Įvairus medis, užbaigimai ir stiklai, 
pagal asmenišką skonį.

Norint, gausite banko paskolą.

i 
n

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida) ,

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

■i
Savininkai V. Šulinskas & Son tel. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard1, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamais kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas arkai statote.

364-1470 P’

19 78. VIII. 23

D.N. BALTRUKONIS

NAMAI • AP AR T ME NT Al - 
ŽEM.Č - PASKOLOS

fOTOM.L.S. , 
isttma Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mfl. ,
[Tel: 273.9181-2-3. RvS.737-0844]

Mūsų profesionalai braižytojai pasiruošę 
suprojektuoti jūsų virtuvę dar prieš 
užsisakymą.

Prašome aplankyti mūsų Parodos 
kambarį, kuris yra jūsų apylinkėje. 
Mes dabai' randa mes 
DORVAL SHOPPING CENTRE.

KREIPKITĖS TIESIOGINIAI Į MANE. , ' 
Aš jums pasiūlysiu sąlygas, kurios bus 
perdaug patrauklios, kad praįeistumėt 
toldą progą. / -
Jūsų 
J. ROSNER, 
Marketing Supervisor of the 
MOBILE KITCHEN CENTER. 
TEL: (514) 631 -6517

Vakarais - 739 - 8837

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINK i T -

Jettė & Frėres
✓ I S K A S

-----

MODERNIEMS N A M A M S 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltee 

Plumbing & Heating kontroktoriu*.

140-le AVENUE - 344-0330

HETTOYEURS CLEANERS
766I-A CENTRALE 

495-90e AVĖ
• corner B/iync 365-1143
5 Allard _ .«et, Ville Emard

7 6 6-2667.

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Uorks(Body) taisymas ir 
-lotymas naujame garole ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės- , 
D, LaVerendrye, pr e Lopierieir vandens kanalo. Tel. 365- 3364. Į

7 p si.
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KRONIKA
IKI PASIMATYMO .
Šį sekmadienį NL laikraš

čio gegužinė F. Skruibio va
sarvietėje. Kviečiame it ti
kimės su visais pasimatyti, 
tad ir sakome iki pasimaty
mo .' NL.

DAUNORO KONCERTAS
Rugsėjo 16 d. šeštadienį, 

8 vai. vak. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Numatęmas 
įėjimas suaugusiems <5, o 
studentams 4 doleriai.

Montreal Į jos vietą yra paskirta 
selė Teresė.

nė su sūnum.

išsisklaidžiusių narių. Drau
gija planuoja ją surengti vė
liau.

LAUKSIME VISŲ, IR IŠ VISUR !
"ne Priklausom a Lietuva

Paskutinioji vasaros
GEGUŽIN

kviečia kiekvieną
VASAROS ATOSTOGOS
Sol. Gina Čapkauskienė a-Gegužinių savininkai prie savo namų . Iš kairės F.Skruibis 

tostogauja praneičkonų va- su žmona, žemiau jos brolis iš JAV-bių ir Anelė Savickie- 
sarvietėje - Kennebunkport, 
Maine. Taipgi ten atostoga
vo Juozas Stankaitis su žmo
na; Leonas ir Olga Gureckai 
atostogavo Atlantic City; Jo
nas Adomėnas — Cape Cod; 
Joana Kęsgailienė ilgesnį 
laiką praleido Kalifornijoje, 
aplankydama ten daug buvu
sių montrealiečių; Makaus- rųjų šeimininkų globojeatos- 
kai, tėvas Mečys ir sūnus 
Danius su žmona Kristina 
buvo išvykę į Albertą aplan
kyti sūnų ir brolį arch. E. V. 
Makauską ir jo šeimą. Dana 
Styraitė yra išvykusi į Kali
forniją pasižvalgyti po Holly
wood^, nes grįžusi pradės 
dirbti Toronte vienos įmo
nės atskaitomybėje. Montvi- 
laitė ir A. Vasiliauskaitė yra 
išvykusios pasižvalgyti į Ang
liją. Pr.z Paukštaičio sūnus 
maj. V. R. Paukštaitis su 
šeima vieno mėnesio atosto
gas leidžia Anglijoje.

Bet gi yra daug daugiau 
montrealiečių atostogas lei
dusių išvykose, bet kadangi 
ir laikraščio darbininkai a- 
tostaogavo, tai apie visus ne
pasisekė sužinoti.

Taipgi ir Montrealyje ne
mažai svečių leido atosto- tūrln? programą, 
gas, kuris šios vasaros šilu
ma leido pasidžiaugti ir sve
čiams.

• Lietuvos Operos Solistė E. aLK Moterų draugijos išvy 
Kardelienė yra išvykuis vie- ka pas dailininkus Tamošai- 
nam mėnesiui į Kaliforniją, čius neįvyko dėl atostogose 
aplankyti savo senus drau
gus ir pažįstamus, buvusią 
op. sol. A. Dižiūtę — p. p. 
Trečiokus. Ji rašo, kad ge-

togos jai sekasi gerai ir ma
loniai. -"Jaučiuosi, lyg atsi
radusi puošnioje scenoje 
tarp žavingų dekoracijų". Ji 
susitinkanti nemažai buvusių 
montrealiečių ir visiems per
duodanti sveikinimus.

Tikime ir daugiau susilauk
ti jos įspūdžių, o ypač, ^lai
mingai sugrįžti į Montrealį.

• Irenos Petrulytės (Genės 
ir Jono dukters) ir BrianMi 
tani vedybos įvyks šį šešta
dienį Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje. Ten pat salė
je vyks vestuvinės vaišės.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 nir Sle-Catherine One\t 
Suite 600

Tek 866-8235, namu 4 88-8528

atvykite !
RUGPJŪČIO 27 d. , sekmadienį,F. SKRUIBIO VASARVIETĖJE GRAŽIO

JE AIKŠTĖJE, DIDŽIULIO ĄŽUOLO IR KITU MEDŽIU PRIEGLOBSTYJE 
PRALEISITE PASKUTINIĄJĄ ŠIOS VASARQS GEGUŽINIU POPIETĘ.

Lengvas kelio suradimas montrealiečiams ir taip pat ottaviečiams.
Važiuoti 417 greitkeliu išsukant į Pointe Fortune, P. Q. Išsukimas pažy
mėtas #2 ir išsukus važiuoti link Fortune miestelio, kur pakelėje rasite 
įvažiavimą upės pusėn į gegužinę.

Lake. Visiems išlipus iš au
tomobilio jis netrukus paste
bėtas gulintis prie savo ma
šinos.Būk, Išsijungęs iš bėgio 
automobilis jį sužeidęs. Dar 
sėdintį nuvežė į artimiausią 
ligoninę , kur jis netrukus ir

STAIGI MIRTIS
Staigiai mirė Juozas Pet

rauskas 71 m. amžiaus. Jis 
su žmona ir kitais buvo nu- mirė. Paliko žmoną Eleną
vykęs į vasarvietę Golden sūnų, Danį ir brolį Petrą,.

• Montrealiečių skautų ir 
skaučių apie 30 asmenų būrys 
Išvykęs į Tautinę Stovyklą 
JAV-bėse. j j

G. Nagys, A. Kličiutė, Ra- ' 
sa ir Ina Lukoševičiutės Jau 1 
iš anksto buvo pramatyti ata-k_
tinkamoms pareigoms stovyk- 

. lavietėje. Taipgi išvyko kar
tu ir Birutė Nagienė, kuri 
ten praves laisvalaikio <ul-

NOTARĖ

% Pocauskas, b c i
186 Sutton Place, Suite 108, 
Beaconsfield, Oue.
Tel. 694-5771.

< MONTREAL WEST j 
NM>.;<aai AUTOMOBILE

o Atkreipkite dėmesį į nau- mQ' Ji pradėdama 
jos profesionalės - notarės žada klijentams skubų ir pą- 
Rūtos Pocauskaitės skelbi- žiningą pasltarnavima.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCi°A89e S>" Tor°nf°' °nt • Tel: 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 

term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

• Auksinis klubas "Rūta"at- 
sisveikino su rankdarbių in
struktore sesele Jone. Nors 
klubas atostogauja, susirin
ko gausus būrys narių. Prie 
vaišių stalo A. Ališauskas 
pasakė atsisveikinimo kalbą, 
iškeldamas seselės Jonės 
nuopelnus klubui ir apgailes
tavo nelauktą jos išvykimą. 
--------------- tt~---------------------

LEONAS GUREOCaS 
Salai Manager 

(Liatu»ii arsfovas)

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• neribotas pasirinkimas vartotu 

IR NAUJU AUTOMOBILIU I
• NE5ITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS ' 

AUTOMOBILIUI įSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS !

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seštadienia'is
Sekmadieniais

Skyrius

10-3
10 - 3 

uždaryta
10-8

a = DUODA PASKOLAS:I u - o = asmenines
1 = nekiln. turto

9.30-1 = 'investacines
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

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

8’/4%
8’/2%

7%
6%

914%
914%

10%

Nemokoma visų nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Exprdss" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

>

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'

IEO GUKEKAS

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

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

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

DR. V. GIRI0N1ENE
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ-
Tel. 932- 6662. nomų 73? - 968 1.

muu montrea! west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
_ JAt »hg fnq yUeet ____________ -tetrm

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBR 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MO*.’ REAL.

8 psl.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

Dr. A.S. popieraitis
R.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.K.C.S.fC'

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

ADVOKATAS

[ PHARMACIENS PHARMACISTS
[ M. CUSSON - R. GENPRON 

PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 

1 Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Į Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.

Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ai rujoj anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

, Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.C.l.
Saitu 627, 3 P/ace Viliu Mariu, 

Montrual, Quebec H 3B 2E3
Tul. (518)871-1430

168 Hotru Domu Struut E..Suit* 205. 
Tul: 866-2063; 866-2064

- -------1 . ----- - - T ...-..—-
Greitos ir tikslus patomovimas!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

AQ_entūra_ v_e ikia__nuo 194 5_m.

Albertas N O RKELI 0 N AS , B.A. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

I
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