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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

PREMJERAS JOE CLARK 
TOKYO KONFERENCIJOJE 
JAV, Kanados,Prancūzijos, 

Italijos, V. Vokietijos, Britą 
nijos ir Japonijos vyriausy
bės vadai susirinkę konfe- 
rencijon Tokyo'mieste, su
tarė suintensyvinti kitokios 
energijos, negu alyvos var
tojimą- anglies ir branduo
linės energijos. Tuo pačiu 
pabrėžė būtinumą rūpintis 
aplinkos apsauga ir viešu 
saugumu. Buvo aptarta kaip 
susitvarkyti su stambiai
siais alyvos eksportuoto
jais, kad nekeltų kenksmin - 
gai kalnas.

Prez. Carter'is užgyrė 
konferencijos rezultatus, bet 
nepažadėjo, kad jis galėtų 
sutrumpinti Amerikoje eiles 
prie gazolino parduotuvių.

kenčiančių vletna- 
bėgančių nuo komu- 
rėžimo . pateko Ka -

Vieni svarbiausių nutari
mų:
- Patikrinti didžiųjų alyvos 
kompanijų ir pardavinėtojų 
veikimą, peržiūrint tarptau
tinių transakcijų popierius . 
Bus siekiama geresnių in - 
formacijų apie alyvos kom
panijų pelną ir išlaidas.
- Pakelti kraštų vietinės a - 

. lyvos kainas iki pasaulinės
kainos ir jas išlaikyti.
- Padidinti anglies vartoji
mą.
- Praplėsti kitų energijos 
Šaltinių vartojimą t įskaitant 
branduolinės "sudarant sau
gias sąlygas žmonėms".

OTTAWA PRIIMA
VIETNAMO PABĖGĖLIUS
Kanados kvota priimti i - 

migrantus yra 8. 000. Iki da
bar 4. 000 nežmoniškose są
lygose 
miečių. 
nistinič 
nadon.

Ottawos miesto merė Ma
rion Dewar pranešė, kad 
pasitarimuose su federalinlu 
imigracijos departamentu , 
Ottawa sutinka priimti pilną 
kvotą, t. y. dar 4. 000 tų var - 
ganų "laivo žmonių",kaip jie 
vadinami.

Merė Dewar, ašaromis 
akyse, kalbėjo koresponden
tams, kad pabėgėliai dirbs 
darbus,kurių kanadiečiai ne
nori ir tuo pačiu stimuliuos 
naujus darbus. Ji taip pat 
ragino kitų miestų merus 
priimti pabėgėlius ir tuo pa
daryti Kanados gimimo die
ną prasmingesne.

Kanados Žydų Kongresas 
oficialiai užgyrė Kanados į- 
sipareigojimą priimti "laivo 
žmones", prisimindami sa
vo pabėgėlius iš Hitlerio 
Vokietijos ir pažadėjo pri
imtiesiems padėti.

Žurnalistai atydžiai ste - 
bėjo jaunąjį premjerą Clark 
per vaišes, nes jis pagal 
vietos papročius, pasiėmė 
lazdeles valgiui. Matyt buvo 
išsitreniravęs prieš kelionę, 
nes be jokio incidento suge
bėjo jas panaudoti. Žurnalis
tai ir fotografai, nieko nesu
prantantiems Šeimininkams 
japonams stebintis, pradėjo 
ploti ir švilpti įvertindami jo 
tokią pažangą- rangume. . . •

ATVIRAI KALBA NATO 
PAREIGŪNAS
Generolas Alexander M. 

Haig, išeidamas iš NATO po 
31 metų karinės tarnybos, 
pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga yra pagrindinai atsakinga 
už tarptautinį terorizmą, nes 
ji propaguoja smurtą, kad 
pasiektų socialinius, politi
nius ir kitokius pakeitimus 
įvairiuose kraštuose.

Haig. kuris per akimirką 
išvengė teroristų bombos , 
pabrėžė/ "Šis įvykis yra 
blaivus priminimas, kad 
tarptautiniu mastu siaučia 
jėgos, kurios siekia socia
linių ir politinių pakeitimų, 
vartodamos nelegalias prie
mones ir terorizmo bei 
kraujo praliejimo taktikas".

BENDRUOMENYBĖS M
PLJS-gos RYŠIU CENTRO INFORMACIJA:

Registracija
Seminarui registruojasi 

paštu, užpildant specialią 
anketą ir ją pasiunčiant PL 
JS Ryšių Centrui, drauge su 
negrąžinamu $15. registra
cijos mokesčiu. Registruo- 
jamasi ne mažiau kaip 
dviem savaitėm. Seminaro 
mokestis yra $130, įskaitant 
registraciją. Kursantai ren
kasi sekmadienį, rugpjūčio 
mėn. 5 d. ir skirstosi sek
madienį, rugpjūčio mėn. 19d 
Pagalbinės priemonės

Dalyvių patogumui veiks 
biblioteka, periodikos kios
kas, magnetofoteka bei kny
gynas, kur bus galima įsigy
ti vadovėlius paskiriems 
kursams ir kitų naudingų

Šią vasarą Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos Ry
šių centras ruošia Vl-ąjį 
Lituanistikos seminarą rug
pjūčio 5-19 d.

Lituanistinių studijų va
saros metu mintis kilo Dai
navoje. Susirinkęs jaunimas 
tarėsi kaip sudaryti galimy
bės tobulintis tiems, kurie 
yra baigę lituanistines mo
kyklas ar kursus. Taigi, 1974 
m. buvo surengtas pirmasis 
seminaras. 
Paskirtis

Lituanistinis seminaras 
yra rengiamas jaunimui, 
baigusiam gimnaziją, ieš
kančiam progos gilintis litu
anistiniuose dalykuose. Se
minaras taikomas tiems,ku
rie laisvai kalba, skaito ir .lietuviškų knygų. Visi daly- 
rašo lietuviškai ir yra pasi- viai iŠ anksto gaus seminaro 
rengę lankyti universitetinio 
lygio kursus. 
Programa

Seminaro programa yra 
skirstoma į tris pagrindines 
sritis: lietuvių kalbą,lietu
vių literatūrą ir Lietuvos 
istoriją. Šią vasarą dalyviai 
galės rinktis iŠ 10 kursų ir 
privalės imti mažiausiai ke- 
turis-bent po vieną iš virš - 
minėtų sričių. Vakarais bus 
specialios paskaitos, disku
sijos ir kita programa, bet 
daugiausia laiko bus skiria
ma individualioms studijoms. 
Seminaro vieta 
"Loyola of the Lakes" yra 
amerikiečių jėzuitų kunigų 
tvarkomi rekolekcijų namai 
keli kilometrai į pietus nuo 
Akrono miesto Ohio valsti
joje, JAV vidurvakariuose. 
Vieta lengvai pasiekiama 
sausumos arba oro keliais. 
Akrone yra autobusų stotis ; 
lėktuvai leidžiasi Akron- 
Canton aerouoste. Tai nuo
šali vieta, toli nuo miesto 
triukšmo, supama ūkių, pas
kendusi tarp neaukštų kalvų 
ir ežerų. Namai yra aprū
pinti visais bendrabučio pa
togumais - maistu, patalyne, 
rankšluoščiais.

bariziKų, svetimybių, nerei
kalingų skolinių iŠ kitų kai - 
bų.
Linksniai ir prielinksniai- 
kun. Juozas Vaišnys, SJ

Lietuvių kalbos linksnių ir 
prielinksnių ,varto j imas, y- 
pač atkreipiant dėmesį 1 jų 
vartojimo netikslumus. 
Vertimų pratybos- dr. Anta
nas Klimas

Praktiškas vertimų kur
sas. Pratybos ribosis proza 
Bus verčiama iŠ lietuvių Į 
anglų kalbą ir iš anglų Į lie
tuvių kalbą. Jeigu reikalinga, 
bus galima versti į kitas 
kalbas. Studentai kviečiami 
atsivežti kokį nors mėgstamą 
prozos dalyką vertimui per 
kursą.
Liętuvių bendrinės kalbos 
fonetikos pratybos - dr. An
tanas Klin>as

Teoretiškas susipažinimas 
su garsų mokslu; palygini
mas lietuvių kalbos garsų su 
anglų kalbos garsais ;prak - 
tiški patarimai ir susipaži
nimas su taisyklingu kirčia
vimu bei priegaidžių varto - 
jimu.
LIETUVIŲ LITERATŪRA 
Lietuvių Poezijos Klasikai -

Granausko " Jaučio aukoji
mas", H. Radausko "Lunati
kas" Ir "Karšti šaltiniai", S. 
Gedos " Ledynas baltas kau- 
kaspents" Ir T. Venclovos 
"Du eilėraščiai apie meilę". 
Į šį kursą bus priimami tik 
tie .kurie universitetuose yra 
susipažinę s u literatu ros te
orija Ir praktika.

Iš OTTAWOS FOLK ARTS COUNCIL FESTIVALIO. - LIETUVIU PAVILIJONO VAIZDAS: “Vaivorykštes" grupes 
audiniai ir dali. J. Dagio skulptūros — priekyje “Rūpintojėlis’.’ Šalia stovi J. v. Danys iš Ottawos.

i z
.k, A ~.. ;

Vadovą, kuriame pateikiama 
ūkinė informacija, kursų ap
rašymai bei bibliografijos , 
lektorių biografijos, žemė
lapis ir pan.
Įskaitos^

Norintieji gauti įskaitas
(undergraduate credit-Lith- ■ dr. Henrikas Nagys
uanian culture &civilization) Susipažinsime su keliais 
iŠ Kento Universiteto turi pagrindiniais ir iškiliausiais 
užmokėti atskirą.papildomą . (aišku, dėstytojo nuomone ) 
mokestį už tris arba Šešias 
valandas. Įskaitos skaičiuo
jamos pagal ketvirčio(ne se
mestro ar trimestro)siste - 
mą.
Finansinė Pagalba

Dėl finansinių sunkumų 
negalį užsimokėti seminaro 
mokesčio, kursantai gali as
meniškai kreiptis į šiuos 
fondus: 

. Lietuvių Žurnalistų S-gos 
Daužvardžio Fondas 
c o Antanas Saulaitis.SJ 
5620 South Claremont 
Chicago, Ill 60636

LIETUVOS ISTORIJA 
Social tnė -ekonominė L lėtu - 
vos Istorija XX amžiuje - dr . 
Benediktas Mačlutka.

Šią me kurse bus analizuo
jami pagrindiniai Lietuvos 
socialinio ir ekonominio 
vystymosi bei buitinės pa
tirties aspektai 20 amžiaus 
laikotarpyje. Tematinės 
paskaitos apibendrins esml - 
nlus demografinius sociali
nės Ir ekononflnės struktū
ros bei stratifikacijos kaltos 
duomenis, nagrinės kaimo Ir 
miesto buities klausimus , 
charakterizuos pragyvenimo 
šaltinius bei gyvenimo lygį 
car lėtinėje, nepriklausomoje 
Ir sovietinėje Lietuvoje .Lie
tuvos vystymasis Ir patirtis 
bus lyginami su kitų Pabal
tijo bei Rytų Europos tautų 
ekonominėmis Ir socialinė
mis sąlygomis bei jų am
žiaus patirtimi.
Lietuvos Istorija nuo 1940* m 
- dr. Benediktas MačluĮka

Įvadas Į Lietuvos valsty
bės Ir tautos Istoriją po ne- 

i netekimo. 
Po trumpo žvilgsnio Į pir
mąją sovietinę Ir vokiečių 
okupaciją /194O-41 Ir 1941 - 
44 m./.pagrindinis dėmesys 
bus kreipiamas Į stalininio 
ir postallnlnlo /1944-53 Ir 
1953-78 m./ laikotarpių na
grinėjimą. Bus pristatomi

Vydūno Jaunimo Fondas 
(skautams) 
c o A. Milūnas 
440 Roe Court
Downers Grove. Ill, 60515

Ateities Šalpos Fondas 
(ateitininkams) 
c o dr. Vacys Šaulys 
2639 West 86th Street 
Chicago, TU,60652

KURSAI
LIETUVIŲ KALBA

Pastaba: Labai siūloma 
tiems, kurie seminarą lanko 
pirmą kartą, registruotis 
Linksnių ir prielinksnių bei 
Rašybos, skyrybos ir kalbos 
kultūros kursams.

Bendrinė lietuvių kalbos 
rašyba bei skyryba ir kalbos 
kultūra- kun. Juozas VAIŠ - 
nys. SJ

Šiame kurse, praktiškai 
nagrinėjant specialiai pa
ruoštus sakinius, atkreipia
mas studentų dėmesys į daž
niausiai pasitaikančias ra
šybos bei skyrybos klaidas . 
Pagrindinis Šio kurso tiks
las- kaįbos kultūra:taisyk- 
lingai rašyti, taisyklingai 
kalbėtu, vengti visokių bar-

lietuvių literatūros pradinin
kais arba pavyzdiniais kūrė
jais: Donelaičiu, Maironiu . priklausomybės 
Putinu. Bus daugiau ar ma
žiau paliesti Baranauskas , 
Binkis, Salomėja Neris,Ra
dauskas ir kiti.

Metodas :atskirų charakte
ringų kūrinių pajauta, įžval
ga ir aptarti s.

Kurso dalyviams bus ats
pausdintas pagrindinių apta- pagrindiniai pollttnlal-eko - 
riamųjų eilėraščių padalas . nOmlnlal Ir soclallnial-kul - 
Lietuvių Romanas -dr. Ilona tūriniai krašto sovletlzavt- 

mo aspektai, apibendrinama 
šio proceso įtaka bei su juo 
s ’is l jus los proble mos. L letu- 
vos patirtis sovietų okupaci
joje bus analizuojama ne 
atskirai, bet bendros sovietų

Gražytė-M az i liauskienė
Paskirų lietuvių romanų 

analizė, nagrinėjant lietuvių 
prozos temas ir techniką . 
Bus aptarti 5 išeivijoje ir 5 
Lietuvoje parašyti romanai: 
Ramono "Kryžiai", Lands - tautybių politikos bei prak- i 
bergio "Kelionė", Škėmos ttkos plotmėje.
"Balta Drobulė", Katiliškio ge automašinos , galima 
"Išėjusiems Negrįžti", Cinzo aįVykti autobusu į Akroną , 
"Raudonojo Arklio Vasara", imtuvu į Akron-Canton ae- 
Bieliausko "Kaunoromanas", 
Sluckio "Adomo Obuolys", 
Bubnio "Po vasaros dan
gum” Ir ".Nesėtų rugių žy
dėjimas" bei Avyžiaus "Cha
meleono spalvos".
Dramos teatras Neprtklau-

rouostą.
Užsiregistruoti /15 dol. 

mokestis įskaitomas Į se
minaro mokestį / Iki liepos 
mėn, 15 d./:

PLJS Ryšių Centras 
2422 West Marųuette Road 

somoje Lietuvoje - Jurgis Chicago, Ill, 60629, USA.
Blekaltls Iš anksto siunčiami čekiai

Įvadinėse paskaitose bus ir piniginės perlaidos JAV 
supažindinama su dramos doleriais rašomi: PLJS Ry- 
teatro bendraisiais bruožais šių Centras.Nesiųsti pinigų, 
Ir aktoriaus bei režisieriaus ar pašto ženklų.
menu. Paskum bus atlieka- Likusi suma, mokama at - 
mos Įvairios pratybos.Kur - vykus Į seminarą, rašoma: 
sas bus dėstomas rugpjūčio Loyola of^the Lakes.
6-11 d. Pilnas mokestis 130 dol.
Intensyvus santykis tarp Pranešti atvykimo prlemo - 

nes,kitaip seminaro vadovy
bė neužtikrina pasitikimo.
• KLB išleisdino vadovėlį 
— "Ar kalbate lietuviškai - 
Lithuanian for Beginners". 
parašytą žymaus pedagogo 
Antano Rinkūno. gyvenančio 
Toronte.

teksto Ir skaitytojo- dr. 
Rimvydas Šilbajoris

Stilistinė bei struktūrinė 
prozos Ir poezijos teksto a- 
nallzė. Bus nagrinėjami šie 
kūrintai: J. Apučio "Hori
zonte bėga šerną!" J, Grušo 
" Gyvų sienojų namai", R .

1
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bendrąParemkime 
Baltijos Veils 

rezoliuciją
Jungtinis Amerikos Pa- 

baltiečių Nacionalinis Komi
tetas, kurĮ sudaro Amerikos 
Estų, Amerikos Latvių Ir A- 
merlkos Lietuvių Tarybos 
dėl Baltijos valstybių padė - 
ties paruošė JAV Kongresui 
bendrą rezoliuciją,kurtos tu
rinį yra aprobavusios visų 
trijų tautybių tarybos.Pag - 
rtndlnls šios rezoliucijos 
nuostatas yra siekimas, kad 
JAV delegacija Madrido kon
ferencijoje Iškeltų Baltijos 
valstybėms sutrukdytą lais
vo apsisprendimo principo 
vykdymą.

Kitas svarbus šios rezo
liucijos reikalavimas yra 
Išvesti Sovietų karišką Ir kL 
tokĮ personalą Iš Baltijos 
valstybių.

Rezoliucijos sponsorlals 
yra Illinois kongresmanas 
demokratas Frank Annunzlo 
/H.Con. Res. 49/ir Pennsyl- 
vantjos kongresmanas res
publikonas Lawrence Cough
lin /H. Con. Res.50/.Nors 
abu kongres manai yra įnešę. 
rezoliuciją ' skirtingais nu
meriais, bet jų turinys y- 
ra toks pat.

Ligštol daugiau kaip 30 
kongresmanų yra prisidėję 
prie šios rezoliucijos. Rei
kalinga, kad bent šimtas 
kongres manų paremtų šią 
rezpltuclją, nes tik tuomet 
rezoliucija patektų į Atstovų 
Rūmų Užsienių Reikalų Ko
mitetą, kuris jai galėtų duoti 
tolimesnę eigą.

Žemiau paduodamas s ąra
šas kongres manų llgšlol pri
sidėjusių prie rezoliucijos , 
pagal valstybes :Kaltfornljos 
-Robert Dornan, Robert La- 
gomarslno Ir Henry Wa - 
man; Illinois- Philip M. Cra
ne, Henry Hyde ir John Fary; 
Pennsylvanljos - Charles 
Dougherty, Daniel Flood , 
Raymond Lederer, Austin 
Murphy Ir Gus Yatroii; New 
York- Gary Lee, Norman 
Lent, Matthew McHugh, Pe
ter Peyser Ir Henry Nowak ; 
New Jersey - Edwin For
sythe, Wiliam Hughes Ir

IR GERAI IR BLOGAI.. 
nuomones, laiškai, atgarsiai

AR LIETUVOS LAISVINIMO 
BALANSAS POZITYVUS ?
Sakoma, kad ,žuvis prade

da pūti nuo galvos. Jei \ 'ls- 
tybės viršūnėse nesiskaito - 
ma su išlaidomis ir pinigai 
švaistomi, tai ir visuomeni
niame gyvenime rasime ne
maža paralelių. Štai pasako
jama toks beveik anekdotiš - 
kas atsitikimas. Prisiden
giant kokiu nors kilniu lozun
gu ar tikslu JAV-ėse steigia-^ 
ma labdarybės organizacija.
2 p»i.

James Florio; Ohio -Donald 
Pease Ir Louis Stokes; Ml-1 
chlgan- Wiliam Brodhead Ir 
Howard Wolpe; Minnesota - 
Bruce Vento; Massachu
setts- Joseph Moakley.

Būtų gerai, kad lietuviai, 
ypač Iš šių kongresmanų 
distrtktų, parašytų jiems pa
dėkos laiškus Ir paprašytų 
paskatinti jų kolegas Atsto 
vų Rūmuose paremti šią re
zoliuciją.

Bet svarbiausias dalykas , 
kad lietuviai rašytų 
1 a l š k u s savo kongres- 
manams, kurie llglšlol re
zoliucijos dar nėra parėmę , 
kad jie tą padarytų. Rašant 
laiškus demokratams kong
res manams prašytl’kad jie 
sponsorluoių Kong. Frank 
Annunzlo H.Con.Res.49, o 
rašant respublikonams kong
res manams, prašyti prisidė
ti prie Kong. Lawrence 
Coughlin H. Con. Res. 50.

Už šios rezoliucijos pra- 
vedlmą JAV Kongrese dirba 
Amerikos estų, latvių Ir lie - 
tuvių tautinės grupės, bet 
lietuvių grupės prisidėjimas 
prie rezoliucijos pravedtmo 
llglšlol, atrodo, buvęs pats 
menkiausias, žiūrint viršuj 
paduotą rezoliuciją priėmu
sių kongres manų sąrašą Iš 
tirščiausiai lietuvių apgy
vendintų vietovių.

Kaip žinote, tokias rezo
liucijas, kad sovietai pasi
trauktų Iš Baltijos valstybių, 
mes priminėdavome per ei
lę metų Vasario 16 d. minėji
muose. Dabar, atrodo, bus 
atėjęs laikas, kad tokią re
zoliuciją priimtų Ir JAV 
Kongresas.

Gaila, kad šį kartą paverg
tų tautų, o ypač lietuvių 
draugas Illinois kongresma
nas E. Derwnlskl patelkė 
atstovų rūmams savo atski - 
rą rezoliuciją, nr. 70,kurios 
turinys nedaug kuo skirias I 
nuo ankščiau Kongreso pri
imtų rezoliucijų.

Amerikos
Lietuvių Taryba

Aiškus dalykas, plačiai skel
biama, išsiuntinėjama tūks - 
tančiai laiškų su aukų prašy
mu. Kai pagaliau ateina suin
teresuotieji gauti pašalpą, 
tai jiems aiškinama, kad 
tuo tarpu aukų gaunama ne
užtenkamai. taigi, tiek ne
daug, kad jų vos užtenka ad
ministracinėms išlaidoms 
padengti ir tarnautojų algoms 
apmokėti, kurių tarpe atsi - 
randa direktorius ir kiti 
stambius atlyginimus gau
nantieji. Tai, sakykime.

a? SRuiiii Hinns
L./

GI oho ja L. Š.,$. T. Vilnį aus Sau! I v Rinktinė K an ado Į e — 1500 De Save Ave., Montreal, P. Q.

sulės kalba buvo jaudinanti, 
patriotinė tr ne vienam Iš
spaudė ašarą. Kanados se
sės šaulės pirmosiomis gė
lių puokštėmis papuošė Ka
lantos paminklą.T rys pulki
ninkai: Dabulevlčlus, Švedas 
ir T ve ras padėjo vainiką ka
rių Ramo venų vardu. Antrąjį 
vainiką padėjo RLB vardu 
prezidiumo pirmininkas A. 
Juškevičius,lydimas Kačins
kienės Ir Palionienės,pasi
puošus toms tautiniais dra
bužiais. Toliau buvo įteikta 
LŠST Centro Valdybos plr - 
mlnlnkul Karoliui Mllkoval- 
člul ypatinga vėliava. Ji yra 

Romo Kalantos paminklo šventinimas Sv. Kaz imlero kapinėse, ChlcagoĮe. Iš kalrėsjbUVUS t Saulių Rinktinės Ze — 
k un. J. B orev i 6 i u s, O. Mikulskiene, A. Mikulskis, R . Mozil i auskas, kons.J. Daužvor-ma TtltO ię kuri Velkė DokarlO 

metais Ir buvo jos vėliava . 
Vėliava aplaistyta žuvusiųjų 
krauju Ir buvo per minėji
mus keliama miškuose. Mil - 
kovaltls priminė, kad toji 
vėliava yra mūsų branglau- 

' s tas turtas -relikvija Ir ji 
bus saugojama, kol Lietuva 
bus laisva Ir ji bus sugrą
žinta Į Lietuvą. Vėliavą į 
Vakarus atnešė vienas tos 
rinktinės vyras per Rumuni
ją Ir Jugoslaviją. Vėliavą 
pirm. MUkovalčlul įteikė se
sė Ir brolis Mtkulsklal Iš 
Cleveland’©. Garbė tr padė
ka šauliams Mtkulsklams už 
vėliavos saugojimą Ir globo
jimą. Jie žinojo, kokią bran
gią dovaną Įteikė Šaulių Są
jungai. MUkovaltls, priim
damas vėliavą tarė; " Pri
imu ją žemai lenkdamas gal
vą Ir pasižada savo Ir visų 
šaulių vardu ją Išsaugoti 
Laisvai Lietuva I’'.Vėliavos 
Įtetkliftii *lTr burgėti V 'ttidltfgtF 
Ir garbinga šaulių šventė. 
Visus dalyvius giliai sujau - 
dtno partizanų krauju sulais
tytos vėliavos įteikimo ce - 
remonljos.Matėsi ne vienas , 
nubraukiantis nuo aklų ašarą, Pečiuliai,V.A.Stočkal Ir J. 
o kuris neparodė ašaros, tai M. Vaške vietai, visi aktyvūs 
jo pergyvenimą rodė veido Toronto Vlado Pūtvlo Šaulių 
bruožai Ir suspaustos lūpos.= Kuopos nariai, nenusllelsda- 

Po Iškilmių, nevienas pa
žįstamas šaulys Iš Kanados 
paklaus ė, kur yra jūsų jauni
mas, ateitininkai, skautai, 
mokyklos, kad nedalyvavo 
paminklo šventinimo Iškll - 
mėse ar bažnyčioje pamal
dose. Paminklas buvo pas - 
tatytas savo gyvybę paauko
jusiam jaunuoliui, taigi jis 
yra jaunuolis, Ir jį jaunimas 
turėjo atsiminti tr dalyvauti 
jo paminklo šventinimo Iš
kilmėse. Teko raudonuoti, 
susilaikyti nuo atsakymo Ir

diena Ir LSST pirm. K. M i I kov ai t i s.

ŠAULIU SUVAŽIAVIMAS 
IR

KALANTOS PAMINKLO 
ŠVENTINIMAS

Š.m. gegužės mėn.19-20 
dienomis šaulių judėjimas 
buvo- nepaprastas. Matėsi 
šaulių Ir Iš arti, Ir Iš toliau, 
Ir net nemažas skaičius lš> 
Kanados. Šaulių Namuose 
buvo šaulių dalinių atstovų 
suvažiavimas.Posėdžiai vy
ko visą dieną. Suvažiavimas 
buvo darbingas, praėjo 
sklandžiai Ir kultūrlngal.Su- 
važlavlme dalyvavo 16 vė
liavų Ir 140 atstovų. T rijų 
metų kadencijai Išrinkta LŠ 
ST Centro Valdyba, kurios 
asmeninis sąrašas jungia
mas atskirai. Pasibaigus 
suvažiavimui, toje pačioje 
salėje, 8 v. įvyko vakaras , 
kurio pasisekimas buvo pul
kus Ir negalėjo sutalpinti vi
sų norinčių jame dalyvauti . 
Vakaro meninę programą Iš
pildė ponai Monkal. Jie pa
dainavo puikių dainų pavie
niai Ir kartu. Po programos 
vyko šaulių Ir svečių vaišės.

Kitą dieną,gegužės 20, iš
kilmės Kalantos paminklo 
atidarymo buvo pradėtos pa
maldomis Brighton Parko 
parapijos bažnyčioje. Ne de
šimtimis, bet jau šimtais 
mirgėjo uniformuoti šauliai 
Ir šaulės, daug moterų pasi
puošusios tautiniais rūbais . 
Arčiau bažnyčios gyvenantys 
žmonės stebėjosi Ir gėrėjosi 
uniformuotų šaulių draus
minga rikiuotėje eisena Ir 
atsirado tokių,kurie klausi
nėjo kokio krašto "karluo- 
menė*' čia žygIuoja:Žtnoma , 
kad taip buvo nustebinti ne 
lietuviai, bet kitataučiai.

Paskui 17 vėliavų mišką 
bažnyčion susirinko gražus 
uniformuotų šaulių būrys , 
kuris užpildė pusę bažnyčlbs. 
Mišias atnašavo kun. F. Kl - 
rellls, o pamokslą pasakė 
vyr. sąjungos kapelionas 
kun. Jonas Borevlčlus. Po 
pamaldų, nuosavomis maši
nomis Ir dviem samdytais

kraštutinis atvejis. Betgi y- 
ra nemaža panašių organi
zacijų, kurios nemažą paja
mų dalį sunaudoja vien admi
nistracijos išlaikymui.

Nenoromis peršasi klausi
mas: - o kaip su mūsų cent
rinėmis organizacijomis.kaip 
pav. , ALTAs ar VLIKas ? 
Tiek daug graudenimų girdim 
apie Lietuvos laisvinimą ir 
būtinybę aukoti tam kilniam 
tikslui. Būtų įdomu panagri - 
nėti tų organizacijų metinius

(Nukelta į 6 psl.)

autobusals šauliai Ir visuo
menė nuvažiavo į šv.Kazl- 
mleroLletuvlų Kapines. Visi 
ten atvykusieji tuo jaus pas
tebėjo Iš tolo atidengtą pa
minklą, kuris Ir buvo Iškil
mių pagrindu. Prie pamink
lo Išsirikiavę šauliai sudarė 
gražų ratą, o jų užnugary
je susirinko nepaprastai 
gausi publika.Šventės trum
pą atidaromąjį žodį tarė LŠ 
ST pirmininkas Karolis Mll- 
kovaltls. Jis priminė, kodėl 
paminklas pastatytas, kodėl 
mirė ugnyje jąunas Lietuvos 
sūnus Romas Kalanta. Te - 
liudija šis paminklas jau
niems Ir seniems,jog Lietu
va pavergta Ir kenčia žiau
rioje okupacijoje,kad Lietu
voje žmonės nebijo Ir savo 
gyvybes paaukoti ant T ėvy- 
nės aukuro. Iš Romo Kalą n - 
tos lūpų skambėjo paskuti
niai žodižlAC LAISVĖS BE 
TUVAI, -balgėK.MUkovaltls.

Paminklą atidengti buvo 
pakviesti du ankščiau buvu
sieji LŠST pirmininkai. Už
dangą pašalinus, visi pamatė 
paminklo grožį: liepsnų lie
žuviai kyla į dangų, o penki 
kryžiai jausmingai papildė 
viso paminklo kompoziciją. 
Apačioje įrašyta: Romas 
Kalanta- 1979 M.

Paminklui pašventinti bu
vo pakviestas Jo Eks. vys kū
pąs V. Brlzgys. Pašventinęs 
laisvės Ir vilties simbolį, 
vyskupas pagyrė šaulius už 
tokį grąžų darbą Ir paragino, 
kad paminklas dar labiau 
jungtų šaulių gretas.Pami
nėjo, kad į šaulių gretas rei
kia jungtį mūsų jaunimą Ir į 
tai atkreipti rūpestingą dė
mesį. Daug gilesnę šio pa
minklo prasmę savo žodyje
iškėlė Lietuvos generalinė1 pateisinimo. Kieno kaltė?

Reikėtų manyti, kad dėl ne
dalyvavimo organizuotai su 
vėliavomis atęltlnlnkų Ir 
skautų, tektų kaltinti Ir 
snjerktltlk jų vadovus. Je igu 
vadovai būtų norėję dalyvau
ti, jaunimas būtų dalyvavęs ,

konsulė J.Daužvardlenė. Ji 
paminėjo, kad paminklas turi 
visiems, ypač jaunimui bylo
ti, kas tas jaunuolis buvo , 
kodėl jis savo jauną gyvybę 
Ir gyve nlmą paaukojo ant 
Tėvynės aukuro. Visa kon-

kuopos šauliai demonstracijoje su visais
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

nes vadovų raginimą ar įsa 
kymą turėjo pildyti. Kad Iš
kilmėse nedalyvavo pavie
niai jaunimas, čia jau kaltė 
yra jų asmeninė. Kada Ka
lanta susidegino, kilusiose 
demonstracijose masiškai 
dalyvavo pavergtos Lietuvos 
jaunimas, moksleiviai, stu
dentija. Ar nėra didelė gėda 
Išeivijos jaunimui, mokslei
viams Ir studentams?Galėjo 
nors atsiųsti vieną kitą ats
tovą. Nebuvo ir to. f Nege
riau pasirodė Ir Įvairiausių 
organizacijų vadovybės.Chl- 
cagoje prlskattoma jų ne po 
vieną kitą, bet dešimtimis . 
Paminklo šventinimo Iškil
mėse- jų niekas neatstovavo. 
Kalanta yra mūsų brolis Ir 
jis mirė už mūsų Tė
vynės laisvę.

Mokame gražiai pakalbė
ti, pasirodyti patriotais, bet 
kada reikia r Imtai pas įrody
ti, ateiti Ir pagerbti tuos, ku
rie paaukojo savo gyvybę už 
tautos laisvę Ir Išsilaisvini
mą Iš okupacijos, slapsto
mės, turime laiko nereikš - 
alingiems piknikams. Skau
du, graudu Ir nedovanotinas 
apsileidimas, ar mūsų žuvu
sių viešas Ignoravimas...

K.T.kus

VIL NIAUS ŠAULIU 
RINKTINĖS LEIDINIO - 
METRAŠČIO FONDO VAJUS

Vajus vėl pasipildė naujais 
rėmėjais - aukotojais: V.Š . 
Rinktinės Valdybos narys , 
šaudymo-sporto vadovas .ak
tyvūs L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos nariai B. Ir M.Kas - 
peravlčlal su 1OO dol.įnašu 
tapo leidinio garbės mece
natais .

Po 25 dol. aukojo Ir leidi
nio garbės rėmėjais tapo:J. 
Bataltls, Sudburlo lietuvių 
bendrųomepės visuomeni
ninkas KLB Valdybos p-kas ; 
K. Lukas, buvęs Lietuviškųjų 
BataiIjonų karys,Rytų fronto 
karo dalyvis; A.Artlčkonls , 
V. Bačėnas, A.Bohertas,V. 
T. Gražuliai, S.Jagėla.V.I .

ml L. L. Mindaugo Š.Kuopos 
šauliams, paaukojo po 25 d,, 
Visi tapo Leidinio Garbės 
rėmėjais.

Su 1O dol. auka prisidėjo 
S. Kvietys. Iš Calgary Ir 5 
dol. S.MlslulIs Iš Edmonto- 
no.

Pas kutinta me aukotojų s ą- 
raše įvyko mažas netikslu
mas. Įrašyta: J. J.Diliai Iš 
St. Catharines paaukojo 15 
dol. Turėjo būti J.Dilys Ir ' 
J.Mackevičius.Už netikslu
mą nuoširdžiai atsiprašoma 
Ir dar kartą dėkojama.

Taip pat dėkojame, visiems 
už nuoširdumą Ir šaultško 
reikalo suprattmą.Lauklame 
Ir daugiau Iš esančių dalinių 
Ir buvusių brolių Ir sesių 
šaulių nepriklausomoje Lie
tuvoje, šį svarbų V.Š.Rinki
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Daugio kultūrinis
Festivalis Ottawoje

Ottawos Folk Art Counsil 
1979. VT. 1-3 suruošė 30 et
ninių grupių festivalį ;Otta- 
wos miesto parodų pasta - 
tuose Landsdowne Park. 
Vienas pastatas buvo skir
tas parodoms, antras - 
"tarptautinei kavinei - res
toranui", o koncertams pa
statyta lauke estrada bei re
zervuota vieta "kavinių" sa
lėje. /

PARODOS
Parodas įrengė 20 etninių 

grupių. Buvo, leidžiama par
davinėti dirbinius, tai kai 
kurie pa vi Ii jonai buvo visai 
Komerciški, pav., įrengimai 
pavesta komercinei firmai, 
kuri pardavinėjo keletą rū
šių masiniai pagamintų ir 
atvežtų gaminių. Bet daugu
ma grupių stengėsi rodyti sa
vo kultūrinius atsiekimus ar

tlnės užsibrėžtą tikslą at- 
s lėkti.

J.ŠlaučIulls
V.Š. Rinktinės Pirmininkas

VLADO PUTVIO ŠAULIU 
KUOPOS 25 METŲ 
SUKAKTIS

Šiais metais sueina 25 m. 
nuo L. Š.S-gos atkūrimo Ir 
pirmosios Tremtyje Vlado 
PūtvloŠaulių Kuopos įsteigi
mo Toronte.

Kuopos, jubiliejui atžymė
ti, š. m. rugsėjo mėn. 29-30 
dienomis, Toronto Lietuvių 
Namuose,Karaliaus Mindau
go .Menėje rengiamas IškU - 
mlngas sukakties minėjimas.

Numatyta jo programa : 
rugsėjo 29 d. Romo Kalantos 
garbei reljefo atidengimas , 
banketas Ir meninė progra - 
ma. Rugsėjo 30 d. Iškilmin
gos pamaldos Lietuvos Kan - 
kinių Šventovėje,Mississau
ga.

Į minėjimą yra kviečiama 
vist Vilniaus Rinktinės da - 
llnlų broliai Ir sesės šauliai 
ir svečiai.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ. 
KUOPA

Birželio 1O d. uniformuoti 
Kuopos šaullal-lės aktyviai 
dalyvavo OTTAWOJE įvyku
siose ctemonstracljose prie 
Sovietų S-gos Ambasados, 
reikalaudami Lietuvai lals - 
vės Ir Žmogaus Teisių res - 
pektavlmo bei už tai kovo
jančių įkalintų kalinių palei - 
dlmo.

Birželio 14 d. taip pat uni
formuoti šauliai su Kuopos 
vėliava dalyvavo Slblrlnlų 
Išvežimų minėjime Montrea- 
llo Dominion Skvere Ir Ka • 
tedroje.

NERINGOS JŪRŲ ŠAULIU 
KUOPA’

Birželio 17 d., J.Rlmetklų 
vasarvietėje prie Rlgaud, 
surengė gerai 
gegužinę 

pasisekusią

L'K'Mindouflo Saulių kuopa, ioullol .u didžiuliu plakatu domon.lrocljoi 
Ottawoje. Nuotrauka «<• bl ouci ui la.(

1979. VII. 4

pritaikomojo meno bei suve
nyrinius dirbinius. Bendras 
visų pavilijonų vaizdas buvo 

gražus ir įdomus.
Ottawos lietuviai parodė 

pagrinde Kanadoje pagamin
tą tautodailę. Didžiausia da
lie buvo Montrealio "Vaivo
rykštės" audiniai; toliau dvi 
vitrinos gintaro iš privačių 
ottawiškių rinkinių, keletas 
medžio skulptūrų, kiek ke
ramikos Vitos Radžiuvienės 
iš Ottawos. ir žemėlapių. 
Nuotraukomis pavaizduota ke
letas Ottawos Bendruomenės 
kultūrinių įvykių, kaip Čiur
lionio festivalis, tautodailės 
paroda, Lietuvių Savaitė, 
dalyvavimas Kanados šimt
mečio minėjime ir pan.

Dešimts lietuviškų lėlių 
paruoštų Danutės staškevi- 
čienės iš Montrealio, vaizda
vo įvairių Lietuvos sričių 
tautinius kostiumus. Papil
domai buvo rodyta skaidrių 
rinkinys apie tautinius kos
tiumus ir audinius.

Su audiniais iš Montrealio 
dalyvavo Kristina Bendžiutė- 
Makauskienė. ' Julija Berno
tienė, Aldona Čičinskienė. T- 
na Lukoševičiutė, Irena Lu
koševičienė, Rita Lukošienė, 
Genė Montvilienė, Danutė 
Staškevičienė, A. Kuncevi
čienė ir D. Petrauskienė. 
Taip pat iš privataus rinkinio 
buvo išstatytas įspūdingas 
dail. Tamošaitienės lietuviš
kas kilimas.

išstatyta koplytėlė "Jėzus 
iŠ Nazareto" iš 19 šimtmečio 
ir trys didelės dail. J. Dagio 
iš Toronto, medžio skulptū
ros, iš kurių ypatingai sky
rėsi daug dėmesio atkreipęs’ 
"Rūpintojėlis".

Parodai išleista iliustruo
tas katalogas, kuriame trum
pai aprašyta lietuvių liaudies 
audimo menas, tautiniai kos-i 
tiumai. gintaras ir "Vaivo
rykštės" veikla.

Registruotų lankytojų festi
valyje buvo 55, 000 ir jų di
džiuma lankėsi parodose. 
Lietuvių pavilijonas susilau
kė daug pagyrimų: daug klau-

Europos ParlarnentAS
Per Pirmąjį Pasaulinį Ka

rą labai nuo jo nukentėjusioj 
Europoj atsirado toli įžvel - 
glančlų asmenybių, Ieškoju
sių būdų Ir priemonių Euro
pai apsijungti. Viena jų - 
Aristide Brland, žymusis 
Prancūzijos politikas Ir 
Caudenhove - Kalergl, Pan 
Europos propaguotojas.

Nors daug kas gerai su
prato Europos vieningumo 
svarbą, tačiau nlč nieko ne
darė, kad taip hūtų.Tam san
tūrumui, gal būt, buvo šios 
dvi priežastys- nenoras į - 
s įleisti Vokietijos ir neno
ras prarasti savo valstybės 
bent trupinio suverenumo. 

sinėta apie gintaro gaminius, 
audinius ir tautines lėles. 
Festivalio organizacinio ko
miteto nuomone, lietuvių pa- 
vilijonas buvo arčiausiai prie 
festivalio dvasios paskirties.

KONCERTAI
įvairių tautybių muzikos ir 

Šokių vienetų ir solistų kon
certai vyko nenutrūkstamai 
dviejose vietose: lauko est
radoje ir "kavinių" salėje. 
Lietuvius puikiai atstovavo 
Toronto "Gintaro" ansamb
lis, kuris pasirodė su 4 kon
certais. "Gintaro" šokėjai ir 
dainininkės labai gerai atliko 
savo programą: laisvai,
grakščiai ir su šypsena, to
dėl publikos buvo mielai su
tikti. Gal būt įspūdingiausi 
Šokiai buvo Tabalas, Pakelt- 
kojis, Aštuonytis ir Rezgi- 
nėlė. o iš dainų — "Ko liū
di, berželi" ir "Palankėj".

INTERNACIONALINĖ 
K AVINĖ "RESTORANAS 

Didžiulės salės pakraščiuo
se buvo virš 1, 000 sėdimų 
vietų, - 20 tautybių įrengė 
savo " virtuvėles " ar net 
"restoranėlius", kaip ukrai
niečiai, vokiečiai, italai ir 
pardavinėjo tautinius valgius 
ir pyragus. Lietuvių kavinė 
"Vilnius" labai > sėkmingai 
pardavinėjo lietuviškus py
ragėlius ir tortus, bet trečią 
dieną jau pritrūko.

"interancionalinė kayine" 
visiems labai patiko. Ragau- 
nant 20 tautybių pyragus, vi
są laiką galima buvo stebėti 
įvairių tautybių koncertinę 
programą ; tai tikrai buvo 
Europinio tipo nuotaika. 
{VAIRIOS'PASTABOS « 

Pagrindinį lietuvių dalyva
vimo organizacinį darbą at
liko Bendruomenės Valdybos 
nariai: Rūta Danaitytė ir 
Juozas Augaitis su Beniu 
Čeponkumi , Liet. Bendruo
menės atstovu Ottawos Folk 
Art Counsil. Jie pakvietė So
fiją Balsevičienę suorgani - 
zuoti "lietuvišką Kavinę", 
Juozą Danį - parodą ir Ladą 
Giriuną — bendriems organi-

Tlktal po II-jo Pasauli
nio Karo laisvoji Europos 
dalis ėmėsi visokiomis for
momis organizuotis. Tačiau 
atrodo, kad Ir dabar dar dir
bama,lyg "skaudančiais dan
timis". JAV, įsi jungdamos į 
šį paskutinį karą Ir po jo, 
atrodo, neturėjo jokių planų, 
Išskiriant pastangas nugalė
ti nacių Vokietiją, o Europa- 
" tvarkykis pati, kaip Išma
nai". Tačiau, JAV, pastebė - 
justos kaip sunkiai Europa 
keliasi Iš po karo griuvėsių, 
atėjo jai į pagalbą su Mar - 
s hallo planu, kuris labai 
daug jai padėjo ekonomiškai 
atsistatyti.

Pasaulyje įsigalėjus So
vietų Sąjuigal, Europa, taip 
pat JAV padedama, 1949 m. 
sudarė NATO, t.y.North At
lantic Treaty Organization" 
kariniams reikalams. 1951 
m. šešios Europos valstybės 
- Belgija, Italija, Liuksem
burgas, Olandija, Prancūzija 
Ir V. Vokietija sukūrė Euro
pos anglies Ir plieno Bend- 
ruomenę/European Coal and 
Steel Community/. Buvo taip 
pat įsteigtos Ir kelios poli
tinės antvalstyblnės organi
zacijos- Europos politinė 
bendruomenė, Europos są
jūdis, Europos Taryba. Jų 
būstinė buvo Strasburg’as.
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NUOTRAUKA IS OTTAWOSFOLK ARTS COUNCIL FESTIVALIO - LANKYTOJAI APŽIŪRI LIETUVIU MENA, 

zaciniams reikalams. Daug Šiais metais, manoma reng- 
asmenų prisidėjo savo darbu ti festivalį ir kitais metais, 
įrengiant pavilijoną (reikėjo 
pastatyti ir sienas), budint 
ir aiškinant parodoje ir pa
dedant "kavinėje". 
Festivalį aplankė daugiau
lankytojų, kaip kad rengėjų lankytojų aiškintojams pasi- 
tikėtasi, nes pradžioje buvo sakė: "Ir aš esu lietuvis ( ar 
įvairiųorganizaciniųnesklan-lietuvė), tik jau kalbėti ne
durnų. Dėl gero pasisekimo moku". j v Danva

Lietuvių pasirodymas viso
se srityse buvo labai sėkmin
gas ir tikrai gražiai repre - .Kultūros Draugijos pirmininkas, 
zentavo Lietuvių Bendruome - 
nę. Keletas vyresnio amžiaus

IV
PLJK '79
EUROPA

PLJS VALDYBA;
GABIJA JUOZAPAVIČIŪTE pjrmininke 
VAIDA JAY • KUPR E VlČIUT Ė, 
DANORA JUOZAPAVIČIŪTĘ,
REGINA KNOX - STOCKUTE.
ALMIS KUOLAS,
VIKTORAS NAKAS
KRISTINAS PAREŠTYTE,
ROMAS PUTERIS, 
JŪRA ŠEŠKUTĖ.

1AI

KONGRESO GARBES KOMITETAS:
JARAS ALKIS D.Britanijos Liet.S-gOS 
pirmininkas.
Dr. STASYS A.BAČKIS D1 pi. Liet. atst. 
Washingtone
VINQAS BAI,1CKA$ '.Dipl. Liet. atst. b 
Britanijoje.
Prel, JONAS BALKONAS JAV LB Ta
rybos Garbes pirmininkas.
Prof. JURGIS BALTRUŠAITIS Lietu - 
vos atst. Prancūzijoje.
STASE BALTUS Belgijos LB Krašto
Valdybos pirmininke,
Dr. GEDIMINAS BALUKAS Lietuviu
Fondo Tarybos^pirmininkas.
Sės M.MARGARITA BAREIKAITĖ
N.P. Marijos Seserų vyresnioji.
STASYS BARZDUKAS PLB Garbes 
pirmininkas.
PRANAS BERNECKAS ŠALFA ir
Sporto Sąjungos pirmininkas
Dr.KAZYS BOBELIS VLIK'o Valdybos 
pirmininkas.

Su Europos sąjūdžiu Ir Eu
ropos Taryba bendradarbia
vo Pavergtųjų Europos tautų 
seimas,turėjęs savo būstinę 
New Yorke. Jo nariai Ir net 
pabaltlečlų diplomatai daly
vaudavo plenumo posėdžiuo
se Ir kitaip palaikydavo ry
šį, Europos Taryba turėjo 
sudariusi skaitlingą komisi
ją "Nedalyvaujančioms, ge
ležine siena uždarytoms , 
tautoms atstovauti". Št ko - 
misija gana rūpestingai ty
rinėdavo pavergtųjų tautų 
padėtį Ir ne vieną kartą yra 
atvirai jų reikalais pas įsa - 
k tusi.

Pagaliau .po daugelio metų 
š. m. birželio IO d. dabar jau 
devynios Europos tautos, da
lyvaujančios Bendroje rinko
je, Išrinko savo atstovus į 
Europos parlamentą. Kiek
vienas kraštas rinko atsto
vus pagal savo seimo rinki
mų įstatymus. Iš anksto bu
vo susitarta po klek savo 
atstovų į naująjį parlamentą 
turi Išsirinkti. Iš sutartų 410 
parlamento nartų teko-Ang - 
lljal, Italijai, Prancūzijai Ir 
V. Vokietijai po 81 atstovą, 
Olandijai - 25, Belgijai- 24, 
Danijai - 16, Irlandljal-15 , 
Liuksemburgui - 6. Kai 1981 
m. į Bendrąją rinką bus pri
imta Ir Graikija, ji tada Iš-

VYTAUTAS GEDGAUDAS “Dirvos” 
vyr. redaktorius.
Dr. Jur. A. GERUTIS Lietuvos Pasiun- 
tinybės patarėjas Šveicarijoje.
STASYS GODA Uragvajaus Lietuviu L* +• ie«o ■ iri I _ 1 —■ 1 t ■ *

VYTAUTAS GRIGALIŪNAS N.Zelan
dijos LB Kražto Vald- pirmininkas, 
STASYS KASPARAS D.Britanijos LB 
krašto Valdybos pirmininkas, 
VINCAS KAZOKAS “Musų Pastoges" 
vyr- redaktorius, 
IRENA KERELIENĖ Liet. Skaudi u Se
serijos vyriausioji skautininke.
Dr. PETRAS KISIELIUS Ateitininku

IV PASAULIO LIETUVIU^rTXKuMA5Rml.Mrtu 
JAUNIMO KONGRESAS Sąjungos pirmininkas. >

RAIMUNDAS KUDUK’.SJAV LB Tarv • 
vevn-ntren ncvireiii bos Prezidlumo pirmininkas.
KONGRESO RENGĖJAI: Juozas kukanauza Venec.uelos

PĮ.B VALDYBA. LB Krašto Valdybos pirmininkas.
VYTAUTAS K AMANT AS, pirmininko. Dr. A. KUSLYS Šveicarijos LB Krašto 
ANTANAS JUODVALKIS, 
GABIJA JUOZAPAVIČIŪTE, 
VACLOVAS KLEIZA, 
DAINA KOJELYTE, 
SAULIUS KUPRYS, 
ALGIS PAULIUS, 
ROMAS SAKADOLSKIS, 
ANTANAS SAULAITIS, SJ, 
MEČYS ŠILKAITIS, 
ZIGMAS ŽIUPSNYS.

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS. 
Kun. dr. KORNELIJUS BUČMYS.OFM 
“Darbininko" vyr. redaktorius. 
Sės. JOSEPHINE BUKSAITE .Šv. 
Pranciškaus Seserys.
Kun. JUOZAS DAMBRAUSKAS, MICĮ 
Marijonų provinr.lojas.
POVILAS P. DARČIS SLA preziden
tas .
Kun. PRANAS DAUKNYS “Tėviškės 
Aldų,” vyr. redaktorius.
JUZE DAUZVARDIENĖ Lietuvos 

Gen. Konsule. Chicagoje.
VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS 
Vak. Europos lietuvių, vyskupas. 
Kun. dr. PRANAS GAIDA -‘Tėviškės 
Žiburių” vyr. red storius. 
Kun. JURGIS GAILIUŠIS, OFM Tėvų 
Pranciškonų provinclolas.
Kun PRANAS GĄRŠVA, MIC “Drau
go" vyr. redaktorius.
ALGIMANTAS GEČYS JAV LB Krašto 
Valdybos pirmininkas

s trinies savo atstovus.
Partiniai Išrinktasis Par

lamentas atrodo taIp-lO8 
socialistai, 108 krikščionys 
demokratai, 63 konservato - 
rial, 44 komunistai/Italai Ir 
prancūzai/, 40 liberalų Ir 
47 kitokių.

Tarp Išrinktųjų yra tr> 
Otto von Habsburg, buv. 
Austro- Vengrijos Impera
toriaus vyrėsn.sūnus. Pa
klaustas, jis pasakė, kad ban
dysiąs atstovauti ne tik Ba - 
varlją, bet visą Europą, įs
kaitant Ir Rytų Europą.

Nors šis parlamentas ne
leis jokių įstatymų, bet jo 
svoris pasaulinėje politikoje 
vlstlek turės nemažos reikš
mės. Todėl mums bus labai 
svarbu ne tik sekti jo darbus, 
bet nedelsiant, kai tik jis 
pradės savo sesijas, už- 
megstl su juo pažintį.Kai Iš 
Pavergtųjų Europos tautų 
beliko tik nežymus šešėlis , 
tad šiuo klausimu turi susi
rūpinti PABALT IEČIŲ SAN - 
TALKA,kuriai dabar pirmi
ninkauja VLIKo p-kas dr.K. 
Bobelis. Jei praeityje velkė 
"Neatstovaujančių tautų ko - 
misija",manykime, kad šia
me parlamente jt bus taip 
atkurta. Tam reikia pradėti 
ruoštis.

Juozas Audėnas

Valdybos pirmininkas.
ANTANAS LAUKAITIS Australijos 
LFAS-gos pirmininkas.
Prof.Or. A. LIU1MA.SJ. LK Mokslo 
Akademijos Valdybos pirmininkas. 
STASYS LOZORAITIS Lietuvos Diplo
matijos šefas.
STASYS LOZORAITIS,Jr. Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto.
THOMAS E. MACKLKS Tarybos pirmi
ninkas.
JULIUS MICIŪDAS Argentinos Lietu
vių Centro pirmininkas.
SIGITAS MIKNAITIS Lietuvių Skautu 
Sąjungos Tarybos pirmininkas. 
KAROLIS MILKOV AITIS Lietuvos Šau
lių Sąjungos Tremtyje pirmininkais, i 1 
PreL VINCAS MINCEVIČIUS Italijos 
LB Krašto Valdybos pirmininkas. 
CEZARIS MODESTAVIČIUSLST Korp. 
Neo Lithuania vyr. Valdybos pirminin
kas.
BRONIUS NAINYS buv. PLB Valdybos 
pirmininkas.
MARIUS NARIS S. Amerikos Liet.Stud. 
Sąjungos pirmininkas.
VYTAUTAS NEVERAUSKAS Australi
jos LB Krašto Valdybos pirmininkas. 
Dr. ANTANAS P ACEVIČIUS Kanados 

LF Tarybos ir PLGS-gos pirmininkas. 
PRANAS F. PAUKŠT AITIS “Nepri - 
klausomos Lietuvos” vyr. redaktorius. 
Kun. J. PETROŠIUS Prancūzijos LB 
Krašto Valdybos pirmininkas.
JONAS PIKČILINGIS Kolumbijoą LB 
Krašto Valdybos pirmininkas. 
Sės. M. RAPHAELA Benediktinių Se
serų vyresnioji.
Dr. ANTANAS RAZMA Lietuvių Fon
do JAV Valdybos pirmininkas.
MARIJA RUDIENE Bendrojo Amerikos 
Liet. Šalpos Fondo pirmininkė.
ROMAS SAKADOLSKIS II-jo PLJ Kon
greso pirmininkas.
Kun. ANTANAS SAUL AITIS, SJ III-jo 
PLJ Kongreso pirmininkas.
Dr. RIMVYDAS ŠILBAJORIS Lituanis
tikos Instituto pirmininkas.
JONAS SIMANAVIČIUS Kanados LB 
Krašto Valdybos pirmininkas. 
ANICETAS SIMUTIS Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke, JAV. 
STASYS SIRUTIS Lietuvos Generali
nis Konsulas Bogotoje, Kolumbijoje. 
PILYPAS SKABEIKIS Lietuvos Vy- 
čių pirmininkas.
ANDRIUS ŠMITAS V. VOKIetijos LB 
Krašto Valdybos pirmininkas.
RASA ŠOLIŪN AITE Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos pirmininke.
VYTAUTAS ŠOLIŪNAS Ateitininkų 
Sendraugiu Sąjungos pirmininkas. 
J. RAUL STALIORAIT1S Argentinos • 
Lietuviu Org. ir Soaudos Tarybos pir
mininkas.
Kun. JONAS STAŠKEVIČIUS PLK Ku
nigų. Vienybes pirmininkas.
Dr. RAIMUNDAS STRIKAS Akądeminlo 
Skautų Sąjūdžio pirmininkas.
Dr. JUOZAS SUNGAILA buv. PLB Val
dybos pirmininkas. •
JONAS TAT ARŪNAS Brazilijos LB 
Krašto Valdybos pirmininkas.

JUOZAS TOLIUŠIS "Skautų Aido” vyr. 
redaktorius.
Kun. ANSAS TRAKIS Lietuvių Evangeli
kų Tarybos pirmininkas.
Kun. KĘSTUTIS TRIMAKAS "Ateities” 
vyr. redaktorius.
VYTAUTAS VEPšTAS Santaros-Švie
sos DFederaciJos pirmininkas. 
VYTAUTAS VIDUGIRIS Lietuvių Skautu 
Brolijos vyr. Skr.utininkas.
J. VILČINSKAS "Europos Lietuvio" 
redakcinės Komisijos vardu.
ALGIS ZAPARACKA6 I-jo PLJ Kongre
so pirmininkas.
Kun. LEONAS ZAREMBA, SJ Tėvų 
Jėzuitų. Provinclolas.
Dr. JONAS ŽMUIDZINAS Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Toronte, Kanadoje.
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ATSIŲSTA
PAMINĖTI

HERITAGE
May - June, 1979

Šiame Heritage numeryje 
randame eilę nuotraukų iš 
lietuvių gyvenimo ir rūpės - 
tingai parašytą Johanna 
Wenzel straipsnį Calgary s 
Young Lithuanians ir kitą 
straipsnis A Quest for Roots

APIE LIETUVI

Vienas iš pirmųjų lietu
vių,kuris mums pravėrė du
ris į Albertos legislatūrinį 

straipsnis iliustruotas visa 
eile nuotraukų, parašytas 
Helen Fitz Patrick. Iš viso - 
trys puslapiai gerai sureda
guotame ir gražiai išleista
me žurnale. b.

US ALBERTOJE 

parlamentą, tai buvo edmon- 
toniškis Algis Dūdaravičius.
Jo pastangomis yra gauta 

daug lėšų iš Albertos bei 
Kanados valdžios dėl viso
kių svarbesnių Albertos lie
tuviškų parengimų. Be tų lė
šų šie parengimai nebūtų 
buvę galima įgyvendinti.Pav. 
Baltiečių stovykla Albertos 
kalnų papėdėje, Al bertos lie
tuvių jaunimo pasiuntimas į 
Chicagos Jaunimo Kongresą 
paruošimas anglų kalba iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo 
radio vaidinimas irt. t., ir 
1.1.

Albertos legislatūroje 
dirba- bo kelioliką lietuvių, 
kaipo patarėjais kultūriniais 
bei kitais reikalais.

Paskutiniais metais dau
giausia išryškėja kalgarietė 
Elvyra Krausienė. Ji yra 
netik kad gerbiama lietuvių 
bei legislatures narių, bet 
tampa išganymo žvaigždė 
vietinių indi jonų problemose. 
Jos rūpesčiu pasirodė šis 
specialiai lietuviams slcirtas 
Heritage numeris. Jos rū
pesčiu yra baigiama daryti 
dokumentinis filmas apie Al
bertos lietuvių gyvenimą. 
Jos užsispyrimu Albertos 
valdžia nagrinėja kur Alber
toje buvo apsistoję pirmieji 
lietuviai. Išaiškinus,ten bus 
Albertos valdžios pastaty - 
ta atitinkama paminklinė 
lenta. Jos rūpesčiu dabar 
yra rengiama vienos valan
dos lietuvių kultūros radio 
programa, kuri bus trans
liuojama per Kanados radio 
anglų kalba rudenį. Jos rū - 
pėsčiu dabar lietuvių kalba 
yra pripažįstama Albertos 
Švietimo Ministerijos kredi
tais gimnazijos baigimui.

Tš kur Elvyra Krausienė 
gauna tą energiją,yra stebė
tina, nes dienos metu ji dės
to savo klasėse fizikos- 
gamtos mokslą. Šeštadie
niais dėsto lietuvių kalbą 
Calgary Šeštadieninėje Mo
kykloje. Sekretoriauja Cal
gary L. B-nės valdybai. Ke
lis sykius laike savaitės 
skrenda iš Calgary į Ed- 
montoną dalyvauti Heritage 
Tarybos podėsžiuose. Sa
vaitgaliais aplanko vietinių 
indijonų rezervus ir ban - 
do suprasti jų pageidavimus 
dėl jų kultūros likimo Kana
doje. Užklausta, kaip ji taip 
išgali - su šypsena atsako : 
" Tai paveldėjau iš tėvelio, 
be to. turiu suprantantį vyrą 
ir gerą šeimininke dukterį, 
na ir Brizių. kuris saugo na
mus, kai nesame namie".

Be šių dviejų mūsų pa
garsėjusių tautiečių kanadie
čių tarpe, veik kiekvienas 
Albertos lietuvis yra tapes 
savo tautos ambasadorium. 
Jie su pasididžiavimu kalba 
apie savo tautą kanadiečių 
tarpe. Energingai remia 
valdybų surengtus tautinius 
parengimus, parodas, sto
vyklas ar naujus žygius gar
sinti mūsų tautos vardą.

Pakeleivis

V

LITHUANUS, Lithuanian 
Quarterly (1979) Volume 25 , 
No 1.

Šiame gerai žinomame 
žurnale turinyje randame:

Articles:
REFLECTIONS ON UNION 
REPUBLICS IN THE NEW 
SOVIET CONSTITUTION, by 
Jaan Pennar
JURGIS BALTRUŠAITIS AS 
A LYRIC POET, by Vya
cheslav Ivanov Thomas E. 
Bird
MEDICAL EDUCATION IN 
LITHUANIA, by Linas Sid- 
rys
ONE HUNDRED YEARS TO 
ADOMAS VARNAS

Documents:
CURRENT CONSTITUTIO
NAL AND FACTUAL CON - 
DITION OF RELIGION IN 
LITHUANIA AS REFLEC
TED IN DOCUMENTS

Book Reviews:
Farming and Jarvesoo.The 
Estonian SSR Reviewed by 
Juris Dreifelds
Books Noted

—©—
LYRE FRUIT
IN LIGHT SYRUP
by Arėjas Vitkauskas

Tai trumpų, grakščių ei
lėraštukų- sposų rinkinėlis . 
32 psl. , kaina $ 1,

The motto on Tony Vysniauskas’ shirt. “It s fun to be Lithuanian” rings true as he and Henry 
Laparskas indulge in some horseplay with Ed Baleisa

Vienas jų:
A POEM A DAY
A poem a day
Keeps the boredom away-
If written ro read:
It clears heart and head.

-©-

ANTRASIS ILGESYS, Lidija 
Šimkutė. Eilėraščiai. 1978. 
Chicago. Išleido Algimanto 
Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. Tiražas 600. 77psl 
Kaina nepažymėta.

-•-

LIETUVIŲ DIENOS, žurnalas 
gegužės mėn. numeris jau iš
siuntinėtas skaitytojams.

Šis numeris skirtas me
nininkų apraiškoms atžymė
ti. Viršelyje -Slava Žiemely- 
tė, Toronto solistė. Vedama
jame-Vinco Kazoko straips
nis iš Mūsų Pastogės. Dalis 
šio numerio skiriama Chi
cagos operos Liucija Di La- 
mmer'moor pastatymui su 
aprašymu ir nuotraukomis. 
Los Angeles muzikinio pas - 
tatymo Viva Europa vertini
mas ir nuotraukos.
Skulptorės Elenos Kepalaitės 
darbų nuotraukos, Vinco Ka
zoko eilėraščiai ir Mūsų 
Pastogės 30- mečio pami
nėjimas. Anglų kalba prane
šama apie Lietuvos Kronikos 
išleidimą angliškai, lietuvių 
vėliavos atsiradimo istorija, 
ir kt. Daug gerų nuotraukų.

To Elvyra Krgnsps the spiri į. yj Lithuunm is more than a melodrpmyiic, 
memory'of the past. It's her way of life and quite compatible with being a----
Canadian citizen now and a science teacher.

Elvyra and husband Arvydas had settled in Australia after leaving 
Europe in the 40s. Reading a newspaper ad of available teaching 
positions in Calgary propelled her to apply to the school board. She got 
the job and the family headed for Canada in 1967.

In an intuitive and intelligent way she champions her native causes, 
be it as Lithuanian representative on the Alberta Cultural Heritage 
Council or as an executive on her community 's board.

Elvyra makes a major contribution tp the advancement of her 
cultural heritage by teaching advanced students of the language every 
Saturday in a program accredited by the Alberta department of 
education. Elvyra's teenage daughter, Veronika, speaks the language 
quite well and continues to study it.

Silversmithing and weaving are just two of Elvyra's hobbies. She also 
keeps up the tradition of honoring adults in the family on their name day 
[as John on St. Jean Baptiste cZay], whereas children have a celebration on 
their birthday. On Christmas Eve she will produce no fewer than 12 
meatless courses, a custom related to honoring the 12 apostles. At Easter 
personalized hand-painted eggs are exchanged.

“Canada was a good choice for us. " she smiles, as she sums up her 
dozen years in her adopted country.

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

( tęsinys )

Po manęs kalbėjo Bulganin'as, labai panašiai, kaip aš. 
Toliau sekė kiti, panašiomis mintimis. Tik Mikojan'as, 
kalbėdamas paskutinis, pareiškė viltį, kad Beria paklausys 
mūsų kritikos ir pasitaisys, kad jis nėra beviltiškas atve
jis ir kad dar gali būti labai naudingas kolektyviniame val
dyme.

Visiems pasisakius, Malenkov'as, kaipo susirinkimo 
pirmininkas, turėjo padaryti pranešimų reziume ir sufor
muluoti išvadas, bet paskutiniu momentu išsigando. Po 
paskutinio žodžio, sesija buvo pakibusi ore. Atsirado ilga 
tyla. Mačiau, kad esame bėdoje, paprašiau draugo Malen- 
kovo žodžio, kad galėčiau paskebti rezoliuciją. Kaip buvo 
iš anksto sutarta, pasiūliau, kad Centralinis? Komiteto Pre
zidiumas atleistų Beria iš visų vyriausybės pareigų. Ma
lenkov as vis dar buvo apimtas panikos. Kiek prisimenu . 
jis net nepasiūlė balsuoti už mano pasiūlymą. Jis tik pas
paudė slaptą mygtuką, kuris davė signalą generolams, lau - 
kiantiems gretimame kambaryje. Pirmiausia pasirodė 
Žukov as, paskui Moskalneko ir kiti. Malenkov'as silpnu 
balsu kreipėsi į Žukov'ą: "Kaipo SSSR Ministerių Tary - 
bos pirmininkas, reikalauju, kad suimtumėte Berią,kuris 
bus tardomas dėl jam padarytų kaltinimų".

"Rankas augštyn", sukomandavo Žukov*as Berią.
Mbskalenko ir kiti paruošė revolverius, jeigu Beria 

ką nors bandytų daryti. Beria atrodė siekė savo portfelio, 
4 PSI.

kuris gulėjo už jo ant palangės, aš pačiupau jo ranką, ne
leisdamas išsiimti iš ten ginklo. Vėliau patikrinę, pama
tėm, kad ten ginklo nebuvo, nebuvo nė jo kišenėse. Tai bu
vo tik paprastas reflekso judesys.

Kai viskas praėjo.Malenkov'as pasivedė mane į Šalį 
ir pasakė: Klausyk, ką mano vyriausias saugas pasakoja. 
Pas mane atėjo vyras ir sako "Aš tik ką girdėjau, kad Be
ria yra suimtas. Noriu pranešti.kad jis išprievartavo ma
no podukrą septinto skyriaus mokinę. Prieš metus, ar pa
našiai jos senelė mirė ir mano žmona turėjo eiti į ligoni
nę, palikdama mergaitę namie. Vieną vakarą ji išėjo pirk
ti duonos į gretimą pastatą, kur ir Beria gyveno. Ji pra - 
ėjo pro senyvą žmogų, kuris į ją labai atydžiai žiūrėjo. Ji 
išsigando. Kažkas priėjo ir nusivedė ją į Berios namus. 
Beria pasisodino ją prie pietų stalo, davė jai kažko užger
ti, ji užmigo ir jis ją išprievartavo".

Aš tam žmogui pasakiau." Viską pasakykite tardytojui 
per teismą". Vėliau, mes gavome sąrašą virš 100 moterų 
ir merginų, kurias Beria buvo išprievartavęs. Su visomis 
vartojo panašų metodą. Pasiūlė pietų, paskui užduodavo 
vyno su migdomaisiais vaistais.

Pasodintas į vienutę, Beria prašė popieriaus ir pieš
tuko. Pasitarėme, ir nors kiek abejojome, bet davėme ko 
jis prašė, tikėdamiesi, kad gal jis užrašys tuos įvykius , 
dėl kurių mes jį kaltinom. Jis pradėjo rašyti pastabas. 
Pirmoji buvo skirta Malenkov’ui: "Yegor, ar tu manęs ne
žinai ? Ar mes nesame draugai ? Kbdėl tu pasitiki Chruš- 
čev’u? Tai jis tave prikalbėjo, ar ne?" ir panašiai. Jis 
taip pat siuntė ir man dvi ar tris pastabas, prisiekdinėda
mas, kad jis garbingas vyras ir 1.1.

Nepasitikėjom Valstybės Prokuroro sugebėjimais ob
jektyviai peržiūrėti Berios bylą, ir pakeitėme jį draugu 
Rudenko. (R. A. Rudenko, ukrainietis, buvo vyr.prokuroras 
Niurenbergo Teisme .^Kn-os Kom.). Kai Rudenko pradėr 
jo apklausinėti Berią, mes atsidūrėme tikrai prieš baisų 
žmogų, gyvulį, kuriam nieko nebuvo šventa. Mes atidarė
me archyvus ir pamatėme, kokius metodus naudojo Beria 
savo tikslams pasiekti. Ne tik kad nieko nebuvo jame ko

munistiško- bet buvo jis ir be mažiausios žmoniškumo 
žymės. (

Buvo XX-ojo Partijos Kongreso išvakarės. Aš paruo
šiau Bendro Raporto apmatus ir perdaviau Centriniam Ko
mitetui svarstyti ir priimti.

Kongresas buvo atidarytas. Aš perskaičiau raportą ir 
prasidėjo diskusijos. Mes stovėjom prieš tikrai didelį 
bandymą.

Nors Kongresas vyko sklandžiai ir mano raportas bu
vo priimtas, aš nebuvau patenkintas. Mane kankino se
kančios mintys: Kongresas pasibaigs įr bus paskelbtos 
rezoliucijos, viskas tik formalumai. Bet kas po to? Šim
tai tūkstančių žmonių, kurie buvo sušaudyti, slegia mūsų 
sąžines. .. Galų gale suėmiau save į rankas ir pertrau
kos metu, kai tik Prezidiumo nariai buvo kambaryje, iškė
liau klausimą:

"Draugai, ką mes darysime dėl tų visų, kurie buvo su
imti ir sunaikinti? Kongresas baigsis ir mes visi išsis - 
kirstysime, nepasakę nė žodžio apie sauvales, įvykdytas 
Stalin'o valdymo metu. Mes žinome, kaip daug nekaltų 
žmonių buvo sužlugdyta. Mes turime neginčijamų fak .- 
tų, kad jie buvo ne tik kad ne priešai, bet padorūs vyrai 
ir moterys, atsidavę Partijai Ir revoliucijai, leninizmo 
idėjai ir socializmo, ir komunizmo statymui Sovietų Są
jungoje. Mes negalime daugiau laikyti žmones ištrėmime 
ir stovyklose. Mes turime sugalvoti, kaip juos pargabenti 
atgal".

Vos baigus, visi mane puolė, ypač Vorošilov'ias:"Kas 
tau pasidarė? Kaip tu gali taip kalbėti? Tu manai,kad vi
sa tai iškelsi Kongrese ir viskas bus tvarkoj? Kaip visa 
tai paveiks į mūsų prestižą(į Partijos ir viso krašto ?Tu 
negalėsi išlaikyti paslaptyje, ką ruošiesi pasakyti. Kas 
vyko Stalinui valdant, tuojau pasklis ir tada visi kaltins 
mus. Ką mes galėsime apie savo roles pasakyti?"

Atsakinėjau į puolimus ramiai, kaip tik galėjau.
( bus daugiau )
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Vilniečių sąskrydžio proga Steponas Varanlca,

Vilniečlų Valdybos 2-jų metu veiklos apžvalga, kuri buvo pateikta susirinkimui š.m. birželio 30 d. Apžvalga 
nechronologine tvarka paruošta VKLS-gos Kanados Krašto Valdybos pirmininko Stepo Varankos.

rašinėjimus. Spalio 9-jai su- nutarė sušaukti iš visur at- 
redagavo ir užsakė 400 atsi- vykusių vilniečių susirinkimą 
Šaukimų "Spalio9-ji Vilniaus Toronte, 1573 Bloor St. W. , 
Diena". Minimas atsišauki- Lietuvių Namuose, gražiam 
mas buvo išplatintas Kanado- Pensininkų klube.
je ir JAV.

Paruošė ir išsiuntė 23-jai

Nuo paskutinio VKL S-gos 
Kanados Krašto Sąskrydžio 
Susirinkimo, kuris įvyko 
1977 . 6. 18 d. Paris, Ont., 
Angelės ir Petro Česnulių 
sodyboje, veikusią anksčiau 
Išrinktą 2 metams Valdybą,
po vienų metų "viršvalandžių“ Kanados Lietuvių Dienų šven- 
atsistatydino pagal susitari
mą.

I naują valdybą buvo iš
rinkti alfabetine tvarka Ci
cėnas Jeronimas, Dilys Juo
zas, Saplys Bronius, Skre- 
butėnas Vaclovas ir Varan- 
ka S. Naujos valdybos kan
didatai gan ilgokai nesudarė 
valdybos naujo sąstato. . .Už 
tai jai priklauso papeikimas. 
Gal pateisins tas. kad buvo 
vasaros atostogos. Pagaliau,

- 1977. 9. 21 d. išrinktieji kan
didatai Cicėno Jeronimo bu
te. 21 Alhambra Ave. Toron

to, Ont. Canada, susirinkusi 
sudarė alfabetine tvarka se
kantį sąstatą: Cicėnas Jero
nimas - sekretorius, Dilys 
Juozas - vicepirm. ir Ka
nados atstovas prie . centro 
valdybos, Saplys Bronius — 
narys, Skrebutėnas Vaclo
vas — iždininkas be iždo ir 
Varanka Stepas — pirminin
kas. Vėliau po susirašinėji
mų ir asmeniškų • pasikalbė 
jimų, valdyba kooptavo dar 
3 narius. Buvusią Vilniaus 
krašto veikėją, mokytoją ir 
vaikų našlaičių globėją An- 
cevičienę - Tamulevičiūtę 
Paulę, iš Ottawos, Česnulį 
Petrą, dzūką, buvusį lenkų 
politinį kalinį, knygos "Nu
žmogintieji" prisiminimų 
autorių ir Pečiulį Vytautą, 
jauną, energingą ir veiklų 
Suvalkų "trikampietį"JJabar 
Kanados Krašto Valdybą su
daro 8 asmenys. Pagal val-

Susirinkimas, palyginus, 
buvo gausus, nord kai kurie 
atvykę iš tolimų kraštų vil
niečiai, kaip iŠ Austalijos, 
negalėjo dalyvauti dėl įvairių 
kitų įsipareigojimų. To su
sirinkimo protokolas 1978. 7.1 
yra prijungtas prie bylos . 
Malonu paminėti, kad tame 
susirinkime dalyvavo ir 
Centro V-bos atstovai Vale
rijonas Šimkus, Donatas Šu- 
kelis. Taip pat noriu pami
nėti ir padėkoti VKL S-gos 
prie VLIKo atstovui Kęstu
čiui Miklu! už dalyvavimą 
susirinkime ir už padarytą 
pranešimą. Taip pat ačiū 
ir Šimkui už įdomų praneši
mą. Susirinkimo proga buvo 
gauta daug sveikinimų ir lin
kėjimų ir toliau su pasiauko
jimu dirbti laisvos Lietuvos

tės komiteto rengėjams Lon
done, Ont. , sveikinimą. Mi
rus dailininkui Telesforui 
Valiui, savaitraštyje "TŽ" 
1977.12. 22 d. buvo paskelbta 
Šeimai užuojauta.^Jis paruo - 
Šė Petro Česnulio knygai 
"Nužmogintieji" viršelį;.

Labai svarbus susirinkimo 
nutarimu man buvo pavestas 
reikalas suredaguoti prašy- 
mą-skundą Lomžos vyskupui 
Sasinowskiui dėl Suvalkų Tri
kampio - Seinų sunkios lie
tuvių • religinės padėties. 
Jiems nėra leista naudotis 
Seinų Bazilikos šventove sa
vos religinėm apeigom nors 
2 vai. sekmadieniais. Toks 
prašymas - skundas buvo su
redaguotas ir pasiųstas anglų naudai su sostine Vilniumi, 
kalboje: Visų smulkesnių Valdybos

Visi stalai užimti, išskyrus Jūsų užnugaryje 
tą džentelmeną, Jam rezervuota....
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vykti į rengiamą šventę su 
chorais ir ansambliais. Man I .
dar nebaigus kalbėti dr. Sun- fyl Y*"" *\/1
gaila įsiterpė su pastaba, kad v
čia yra politinis reikalas, -’‘y/A Į
kad tą reikalą reikią išsiaiš- Ir I 1—z’ I \JI*J / * Į 
kinti su VLIKu.

Mano nuomone, tai buvo 
ne tik meninė-kultūrinė šven
tė, bet daugiau politinė, pri
dengta gražia dainų - šokių ‘ 
skraiste, kur norėjome pa
sirodyti svetimtaučiams, 
spaudai ir televizijai, kad 
mes trokštame būti laisvi ir 
neprildausomi nuo rusiško- 
komunistinio okupanto, kuris 
naikina kenčiančią Lietuvą. 
Daleiskime, jeigu nebūtų iš 
Lenkijos lietuvių ansamblio 
išleidę, bet tenykščiams lie- | 
tuviams tas pakvietimas su
teiktų moralinę stiprybe ir
jie jaustųsi, kad nėra užmirš- B- Jurkienės sūnaus dr. inž. 
ti laisvojo pasaulio lietuvių. Algio Šeimai draugai bei pa- 
O jeigu kaip dr. Sungaila sa- žlsLamif užjausdami mamos 
ko, kad tas reikalas priklauso suma"k°3° .vi,et°1e
VLIKui, tai kodėl VLIKas 
tuo nepasirūpino. Štai antras 
faktas. Kai buvo ruošiama 
Penktoji Laisvo Pasaulio Lie
tuvių Tautinių ŠDkių Šventė 
1976, Čhicagoje, Hamiltono 
lietuvių bendruomenės vei
kėjas, spaudos darbuotojas f 

His Exellency Most Reve- posėdžių i kuriuos i atvykda- vilnietis, pasiūlė komitetui į 
rend M. Sasinowski, Bishop vo atstovai iš St. Catharines, "šokių Šventes" pakviesti iš 
of Lomža, Sodowa 3. 18400, Paris Ont. , Hamiltono, smul- Suvalkų Trikampio kad ir ne- 
Lomža, Polska-Poland. Laiš- kiai čia nevardinsiu. Visi tie didelę grupę, kad toje Šven- 
kas buvo išsiųstas registruo- posėdžiai ir pasitarimai lie
tu oro paštu 1977.10. 24. Čia tė, 
pridedu Xerox kopiją mini- sekmingesnes 
mo laiško. (Netalpinamas.NL.)

Be to, buvo pasiųsti pra- H daugiau dėmesio kreiptų 
šymo-skundo nuorašai Lenki-I Lietuvos ir Vilniaus komp- 
jos Primui Kardinolui Stefan likuotą problemą, kuri kai 
Wyszynski, Arkivyskupui A- kuriems lietuviams jau ne- 
gostino Casaroli, Vatikano egzistuoja. Kaip atkreipti di- 
užsienio reikalų atsovui, Lie- dėsnį laisvos lietuviškos vi- 
tuvos atstovui prie Šv. Sosto, suomenės susidomėjimą ir 
Stasiui Lozoraičiui, Lietu - dėmesį Lenkijoje ir Suvalkų 
vos Generaliniam Konsului 
Kanadoje dr. Jonui Žmuidzi- lietuviais, kurie trokšta ry- 
nui ir Lietuvių vyskupui An- §1° su 
tanui Deksniui.Iš visų lietu- venančiais laisvėje. Galiu aš spaudoje. Bandyti visada rei- 

sąstatą., ture- vių aukštų pareinantį gąvau patvirtinti, kai buvau pa- ida. Nors rezultatai nevisa- 
** ' malonius atsakymus, kad Xe- kviėžffas į vieną PLD orgahi- da gali būti vaisingi. Būtų

rox kopijas gavo ir su įdomu- zacinio komiteto posėdį, 
mu laukia rezultatų. Deja, 
iki Šiol nei vienas aukštas 
dvasiškis jokio atsakymo ne
malonėjo, bent iš mandagu - 
mo, atsiųsti. Taip atrodo, 
kad lietuviai traktuojami kaip 
antros klasės krikščionys. 
Per prievartą krikštyti su 
kardais ir ugnimi, dabar 
daugiausia pesekiojami , re
ligijos srityje, neranda savo 
"brolių" tarpe užuojautos . 
Šis prašymas - skundas dar 
nebuvo spaudoje skelbiamas, 
kad nepakenkti privačiai Lo
zoraičio ir kitų dvasiškių ve
damiems pasikalbėjimams. 
2 metai praėjo ir jokio žo
delio negirdėti.

Toronto Lietuvių Bend
ruomenės 1977. 4.13 d. Lie
tuvių Namuose buvo sukvies
tas specialus posėdis "Pa
saulio Lietuvių Dienų" rei
kalu. , Buvo numatyta kad 
Šventė tęsis nuo birželio 26 
iki liepos 1 dienos.

Vilniečiai, nenorėdami*var
ginti tautiečių dažnais suva-

tume daugiau ką } padaryti. 
Norai geri, bet ne visada jie 
išsipildo.

Pirmas valdybos darbas 
buvo pasiųsti sveikinimą Ha
miltono Lietuvių Bendruo- 
nei, kuri talkininkaujant ir 
visoms kitoms organizaci
joms. rengė Vilniaus Dienos 
minėjimą. Toronto vilniečiai 
joje dalyvavo su paskaita. 
Tas Vilniaus Di.enos minėji
mas buvo sujungtas su di
džiuoju Lietuvos nepriklauso
mybės kovotoju ir žadintoju 
dr. Jonu Basanavičium, jo 
50 metų mirties paminėjimu.

Po to. pradėta vykdyti ir 
kiti protokolų numatyti nuta
rimai. Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybės 60 metų 
atstatymo proga. 1978. 2.16 d. 
per "Tėviškės Žiburius" VK 
L S-gos Kanados Krašto val
dyba vilniečių vardu buvo 
pasveikinusi viso pasaulio 
išblaškytus lietuvius, ne tik 
vilniečius. Buvo pasveikinti 
visi pasaulio lietuviai Lietu
voje ir Sibire.

Vėliau valdyba turėjo ke-v v uaubxwx ua^ua-iio sava

lioliką posėdžių su skyrių vai- šlavimais ir susirinkimais, 
dybų atstovais, kurie atvyk- nuo rengimo Sąskrydžio-Su- 
davo iš kitų vietovių. Taip sjrinkimo, tais metais atsi- 
pat vedė įvairiausius susi- sakė. PLD proga vilniečiai

JEIGU GERI IR GALI GERTI - ♦* TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NUSTOTI - ** MU!

O jeigu kaip dr. Sungaila sa-

Šokių Šventes" pakviesti iš

tėję dalyvautų ir grįžę į na
mus-. atsivežtų laisvojo pa
saulio įkvėpimo ir dvasios. 
Deja, ir ten buvo pasiteisin 
ta, kad pasiūlymas jau pavė
luotas. PLD rengtasi virš 
metų laiko, taip pat ir kitai 
šventei. Tokie pasiaiškini - 
mai nieko gero nepasako.

Atrodo, kad mes daugiau 
kreipiame dėmesį į laisvuo
sius lietuvius, kur nėra di
desnių sunkumų ką nors pa
ruošti didesniu mastu, bet 

. savo tautiečiais, gy- užmirštame esančius prie-

kaip surasti geresnes ir 
priemones , 

aiškinti bendruomenei, kad

Trikampyje gyvenančiais

kurį buvo pakviesti ir spau - 
dos atstovai ir prašomi Pa
saulio Lietuvių Dienų šventę 
išpopuliarinti visame laisva
me pasaulyje. Girdėjau, kad 
spauda tą darbą atliko be 
priekaištų ir gavo nemažai 
komplimentų. Vieno posėdžio 
metu paprašiau balso ir pa
klausiau pirm. Simanavičių, 
kodėl nebuvo kviečiami cho
rai Lenkijoje gyvenančių lie
tuvių, ypač Suvalkų Trikam
pyje ir kodėl jiems nėra pa
siųstas pasiūlymas atvykti į 
PLD šventę. Simanavičius 
atsakė, kad jie nesiunčią 
kvietimų. Sutinku su tuomi, 
kad taip ir buvo, niekam ne
buvo siunčiami kvietimai at-

pageidautina, kad ateityje 
kieno kompentencijoje tie da
lykai būtų, turėtų tuomi rim
tai susirūpinti Nepriklauso
moje Lietuvoje egzistavo to
kia organizacija, kuri rūpi
nosi prispaustais.

Šiais 1978.9.1d. buvo gau
tas iš LSSL Šaulių Rinktinės 
Kanadoje'kvietimas dalyvauti 
spalio 7-8 d. d. rengiamam 
10-ties metų nuo rinktinės į- 
kūrimo minėjime - vėliavos 
šventinime, kuri yra dedi
kuota mūsų tėvynės Lietuvos 
sostinės Vilniaus vardu. Bu
vo pasiųstas sveikinimas ir 
vilniečius atstovauti
prašytas šaulys Vytautas 
čiulis- (Bus dBUgįaU)

Nauji nariai ir Įnaiai:
8 10. Balčiūno Gerardo atmin. $340.
8 11. Senkaus Felikso atmin. 230.
8 12. Cipii jauskienės Elenos atm. 125.
813. Anapilio Moterų Būrelis....
8 14. Žaliaduonis Juozas,,.,,,,,,.
8 15. Lukas Kazys........... .
8 16. Pargauskas Pranas.............
8 17. Pargauskas Salome j a. .......
8 18. Dovidaitis P ranas..................
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* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS * 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO

ARBA SKAMBINK HJMS:
Leunui G. 366-25A8 (namų), 489-5391 (darbo) 
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

1979. VU. 4

buvo
Pe-

Ottawoje gyvenančiai a. a. čėnas, be to, visi torontiškiai 
ir apylinkėje gyveną Kybartų 
gimnazijos buvę mokiniai; B. 
Smolskytė-Vaitiekūnienė, 
Beraitytė-Balčiūnienė, 
Puni Š kai tė-Ri m ke vič i e nė,

G.
O.

gėlių Fondui: $ 125. Aukojo:
P. E. Ališauskai, V. Z. Bal- KronaitėMatulevičienė 
sevičiai. P. L. Dauniai, dr. Žiliūtė-Jucienė, A. Urbytė- 
J. L. Gutauskai, dr. V. V. Sungailienė, L. Žiliūtė-Sen- 
Kubiliai. G. S. Mitalai. A. A. kevičienė, P. Stočkutė; - A- 
Paškevičiai. V. L. Plečkai - bromaitienė, A. Maurušaitytė 
šiai, A. K. Poviloniai, G. D. -Mikšienė, O. Liubinskaitė- 
Procutos, V. V. Radžiai. dr. Yčienė, I. Austraitė- Žemai- 
J. Rimšaitė. A. Šimanskie- tienė, J. Bar gailytė-Rimkie
nė. V. N. Trečiokai ir 
V. E. Gutauskai iš Karakas.

Montreališkei a. a. Elenai 
Ciplijauskienei, mirusiai 
Čhicagoje, Jos prisiminimui 
pagerbiant aukojo Fondui: J. 
Kibirkštis. G. Kudžmienė, 
V. Jonynas, A. Kličius, V. 
Kudzma, R. Verbyla, J. Za- 
bieliauskas, V. Piečaitis, dr. de - tai tikro nuoširdumopa- 
P. Lukoševičius ir B. Nied
varas.

Hamiltone staiga mirė Ruz- 
gys Antanas. Vietoje gėlių 
draugai suaukojo Fondui: J. 
Lukošiūnai, P. E. Zubriai.J. 
Račys, V. Ruzgiai, K. B. , 
S. Čeponis ir K. Lukošius.

Torontą ištiko trys skau- dys, kad jis geras lietuvis, 
džios nelaimės; netekome Fonde daug vietos. Fondo ta- 
brangių tautiečių ir visuome- rybos posėdyje buvo prista-r 
nininkų. Netikėtai praradome tytas naujas įgaliotinis T o- 
Gerardą Balčiūną. Draugai rontui ir apylinkei. Tai Pra- 
glminės bei pažįstami įamži- nas Dovydaitis. Jam linkime 
no jo vardą Fonde aukodami 
ir tuo pareikšdami savo nuo
lankumą Jo šeimai. Aukojo : 
Paramos Kred. Koop. kaip 
savo advokatui, H. G. Lapai. 
J. Puteris, T. Vaitkus, P. O. 
Dabkai. V. Juškevičius, J. 
Poška, A. A. Vaičiūnai, dr. 
A. Pacevičius, V. S. Aušro
tai. D. Mikšienė, A. Kėkštas,
J. D. MacDougall, G. Mau- 
rušaitis, B. Vaitiekūnienė, 
U. Bleizgienė, R. Rimkus,
O. Jonaitienė, S. Čeponis,
K. Budrevičius, K. Lukošiaj. 
Aukų buvo rasta daugiau ne
gu pažymėtų sumų.’

Po trumpo laiko ir vėl ki
tas taurus lietuvis išėjo am
žinybėn: Feliksas Senkus. 
Artimieji bei giminės įrašė 
Jo atmintį amžiams Fonde. 
Prisidėjo: E. J. Čuplinskai,
P. O. Dabkai, K. V. Kalen-

dr. nė, G. Maurušaitytė, J. Bar- 
gailytė-Rimienė, I. Goceitai- 
tė-Ehlers, Apolinaras Gocei- 
tas, Leonas Rudaitis, Vytau - 
tas Aušrotas ir dr. A. Dick
son.

Širdingai dėkojame visiems 
aukojusiems mirusiųjų atmi
nimui ir jų įamžinimui Fon-

rodymas artimiesiems. Dė
kojame visiems naujiems ir 
įnašus padidinusiems na
riams stiprinant mūsų taip 
reikšmingą Fondą —tai mūsų 
visa ateitis. Kas to mažo 
darbelio nepadarys, jokiais 
gražbylystės žodžiais neįro-

lietuvių motinų.
Barborai Jurkienei mirus, 

šeimos artimieji ir draugai, drai, J.O. Gustainiai, J.M. 
gerbdami Jos gražų gyveni- Tamulaičiai, L. G. Vyšniaus- 
mą ir darbą savo aukomis kai, P. Imbrasas, J. Augusti-

100.
100. 
100.
100. 
100.
100.

Ruzgio Antano atminimul...$ 65. 

lnaŽi£papildymai!
23. KLB Ottawos Apylinkė iki $4200.
48. PARAMA Kredito Koopera

tyvas Iki.......................................$2350.
57. J.K...................................................$ 2Q0.
87. Montrealio Kredito Unija

LITAS.iki................................... $1400.
133. Jurkus Domas ir Barbora..$ 645. 
272. Delbi L.K.M. Draugija........$575.
357. Leveriai Juozas ir Ona.... $ 300. 
380. Treigio Sergi jaus atmin..... $ 527. 
515. Genėtus Povilas......•••••..$ 350. 
608. Latauskas Petras....................$600.
766. Toronto Lietuviu Namai..•.$ 600.

Nesenai Montrealis neteko 
dviejų tautiečių, nuoširdžių

mą ir darbą savo aukomis kai, P. Imbrasas, J. Augusti- 
nemirštamai atminčiai suau- navičienė, A. Inderlienė, A. 
ko jo $420 Kanados 1 Lietuvių 
Fondui ; Prisidėjo: Titas, 
Montr. Kredito Unija, P. R. L 
Kalvaičiai iš Bostono, Tz. 
Mališka, Pr. Bernotas. P. 
Lukoševičius, R. Piečaitie
nė.. J. Kęsgalienė , P. Bar- 
teška, M. Juodviršis. A. A- 
lišauskas. G. Kudžmienė, A. 
Jonelis, V. Piečaitis. A. Ur
bonas. P. Adamonis, J. Ado
maitis, V. Kačergius, • A. 
Keblys, K. Toliušis, A. Kli
čius, P. Montvila. V. Ker- 
belis, P. Drešeris, N. Aks- Palys, F. Kaminskai. A. V. 
tinAenė. T. Čipkutė ir E. Na- Lukai, A. E. Abromaičiai, I. 
vikėnienė.

LIETUVIŠKA RADIJO 
________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki 1 2 vai. naktį**, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonk.vlglu., 1053 Albanai c,., Duv.rnoy^ P.O. TEL. M9-tH4

E. Sudikai, V. A. Šipeliai, J. 
B. Tamulioniai, B. Sapliai , 
J. E. Puteriai, S. I. Girdzi
jauskai, H. A. Stepaičiai, J. 
Morkūnas. A. Vasiliauskas, 
J. Stravinskas, B. Vaitiekū
nienė ir K. B. Lukošiai.

Atsiskirti teko ir su trečiu 
— mūsų mielu mokytoju Ser
gijų Treigiu. Artimieji mi
rusiojo pagerbimui suauko
jo $427. Aukojo: P. A. Štuo- 
piai. J. B. Aukštaitis, E. 
Trečiokas iš Chicagos. J.

A. Mikšiai, O. Indrelienė, V. 
Montvilas. A. E. Sudikai, J. 
A. Jankaitis, L. Česekienė, 
E. Šlekys, A. Rinktinai. J. 
Kulikauskai, T. Stanulis, J. 
Kralikauskas, E. Zubrys, M. 
BarŠčiauskienė, I. V. Ignai- 
čiai, V. M. Miceikai, V. Ba-

geriausios sėkmės.1
1979 m. birželio 2. d. Ta

rybos posėdyje buvo paskirs
tytas ir patvirtintas 1978 me
tų pelnas sekančiai:

1. IV Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresui $3000

2. Vasario 16 gimnazijai 1000
3. Toronto Lietuvių

Pensininkų Klubui ..........
4. Montrealio lietuvių

stovyklavietei ......................
5. "Tėviškės žiburiams” — 

savaitraščiui
6. “Ar kalbate lietuviškai” 

vadovėlio išleidimui
7. Montrealio Jaunimo

Ansambliui “Gintaras”
8. Prisikėlimo Parapijos Sporto

Klubui “Aušra”
9. Toronto Liet. Tautinių Šokių

Grupei “Atžalynas" .............
10. A. Kantauto bibliografijos 

išleidimui (II dalis)
11. “Lietuviai Argentinoje”

III dalies išleidimui
12. Hamiltono Liet. Dramos

Grupei "Aukuras” ............. v
13. Ateitininkų tėvų komitetui
14. Lietuvių skautų-čių

stovyklavietei “Romuva" ....
15. “Nepriklausomai Lietuvai”

— savaitraščiui
16. LSST Vilniaus rinktinei
17. Montrealio Lietuvių Sporto

Klubui "Tauras”
18. Montrealio skaučių tuntui 

"Neringa”
19. Kanados Lietuvių Katalikių

Moterų Draugijai ..............
20. Londono ansambliui 

"Baltija”
21. Dainos vienetui “Volungė”
22. Tautos Fondui ....................
23. Vienetui “Vasaros garsai”..
24. “Speak Up” — anglų kalba

laikraščiui ............................
25. Pasaulio Liet. Jaunimo

Sąjungos Ryšių Centrui
26. Hamiltono mergaičių chorui

“Aidas” ................................
27. Hamiltono Liet. Sporto

Klubui “Kovas”
28. Vasario 16 Gimnazijai Remti

Komitetui ............................
29. Lietuvių Sporto Klubui

“Vytis” .............................
30. Lietuvių Katalikų Bažnyčios 

Kronikoms Leisti S-gai
31. KLB kultūros komisijai ....
32. KLB švietimo komisijai

KL Fondo tarybos nutarimu 
šoma visas pašalpas gavusias orga
nizacijas pateikti išsamų pašalpų pa
naudojimą. Visa tai gali atsiliepti 
kitų metų pašalpas I skirstant.

KLF VALDYBA
5 psl.
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Hamilton toronto T o u p y k ir s k o Ii n k i s

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Darbo valandos: pirrr.ctdieriois - ketviitodie- 
niois nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., še'todieniois nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir priei ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės Ir asm. paskolg drauda. 
Nemokamas pilnas čekiu patarnavimas.

Kapitalas — "iri $13.000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
zontoupot 
term, depozitus 1

6% 
9'6% 

___ _____ r_____  10% 
term, depozitus 3 m. 9’/*% 
pensijg fondas________9'/> %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto posk. 11 %

CHICAGO:
VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 
POSĖDIS

Birželio 17 d. Chicagos 
Jaunimo Centre įvyko VLI- 
Ko Tarybos posėdis, kuriame 
pirmininkavo Valerijonas 
Šimkus, Rytų Lietuvos Re- 
zistencinio Sąjūdžio atstovas 
ir sekretoriavo Teodoras 
Blinstrubas, Lietuvos Tau - 
tinio Sąjūdžio atstovas.

Praėjusio posėdžio proto
kolą perskaitė Algis Regis, 
kuris su menkomis pataiso
mis priimtas.

VLIKo Valdybos p-ko dr . 
Kazio Bobelio pranešimą 
perskaitė J. Skorupskis, iš 
kurio paaiškėjo, kad VLIKas 
turimas patalpas turi ap
leisti, liepos 1 d.

Liepos 14-18 d. d. PEN 
klubo suvažiavime Brazili
joje, VLIKas turės savo ats
tovą. Atspausdinta informa
cinė knygutė 2000 egz. anglų 
ir 1000 portugalų kalba.

Kontrolės komisijos aktą 
paskaitė Kęstutis Dirkis,kad 
Tautos Fondo ir VLIKo kny
gos vedamos pavyzdingai.

PLB atstovas pastebėjo, 
kad jų yra plečiamas politi
nis darbas ir prieš keletą 
metų rinkti JT peticijai pa - 
rašai yra įteikti vienam JAV 
pareigūnui.

Sudaryta politinė, statuso 
ir teisių komisija^ į kurią į- 
ėjo Jonas Jurkūnas, Rima 
Skorupskytė, Antanas Kučys , 
Mečys Valiukėnas, Algirdas 
Kasiulaitis, Aleksas Laikū- 
nas ir Jonas Virbalis.

turininga inž. K. Oželio pas
kaita. Kalbėjo ALTos Centro 
Valdybos atstovas inž. G. 
Lazauskas. Meninėje dalyje 
dalyvavo studentė Ramunė 
Tričytė, solistas Valentinas 
Liorentas, kurie savo hono
rarą paaukavo ALTai ir mu
zikas A. Jurgutis.

Po minėjimo parašyta a- 
pie 200 laiškų Amerikos po
litikams, kad gelbėtų Ga
jauską, Petkų, Sadūnaitę ir 
kitus Lietuvos patriotus iš 
Sovietų Sąjungos kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų.

S. P.
ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE VADOVYBĖ

Šaulių S-gos atstovų suva
žiavime, įvykusiame Šaulių 
Namuose, Chicagoje, 1979 m. 
gegužės mėn. 19 d.buvo Iš
rinkta ateinantiems trims 
metams sekančios sudėties 
S-gos vadovybė;
Sąjungos p-kas-Karolis Mll- 
kovattls, I-sls vlcep.-Vla - 
d as Išganaltls, II-sis vlcep . 
Ir kultūros vadovas- Jonas 
Jasaitis, Sveikatos reika
lams- dr.Kazys Pautlenlus , 
Iždininkas-Stasys Bernata
vičius, sekretorius-Juozas 
Mackonis, Jūros Šaulių va - 
dovas- E.Vengianskas,Ūkto 
-Tiekimo vadovas- Adolfas 
Ramonls, Jaunimo vadovas- 
Antanas Markauskas, Spau
dos- Informacijos- Kazys 
Tautkus, Šaudymo- sporto - 
Vladas Petrošlūnas,Teisinis 
patarėjas- Algis Budreckas,

A. LUKOŠIUS Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

* Tragiškojo Birželio minė
jimai įvyko Chicagoje ir a- 
pylinkių lietuviškose koloni
jose.

Cicero suruoštame ALTo 
minėjime dalyvavo Ameri
kos Karo Veteranų 9115 pos
to, gen. Daukanto ir Klaipė
dos Kuopų jūrų šauliai su 
vėliavom, s.

Šaulė Irena Petrauskienė 
sugiedojo JAV ir Lietuvos 
Himnus. Buvo trumpa, bet

Sąjungos vyr. kapelionas- 
kun. Jonas Borevlčlus, Ūkio- 
T lėkimo vadovo padėjėjas 
Detroite - Vincas Rinkevi
čius.

Spaudos -Infor mac įjos 
Vadovas

1R GERAI IR BLOGAI. . .
(Atkelta is 2psl.) 

balansus, iš kurių būtų ma
tyti klek tiesioginiai ta pa
vergtoji Lietuva ar nukentė
ję nuo svetimo režimo asme
nys gauna tų suaukotų dole-

PRASIDEDA SUVAIKĖJIMO 
PROCESAS 
(Priešatostoginis linksmes
nis apsakymėlis)

Turbūt, kad mes visi esa
me girdėję- arčiau senatvės 
ir vėliai suvaikėja žmonės, 
taip sakant, sugrįžta atga - 
lios į pradinę vaikystės sta
diją.

Žinoma,ne savo gyvu kūnu, 
ne išvaizda, o tik elgesiu , 
darbais ir samprotavimu , 
persikelia atgalios į kadaise 
turėtas laimingos kūdikystės 
dieneles.

Įdomus tai dalykas, pagal
vojau aną dieną, iškiūtinda
mas iš namų.

Jei žmonės taip sako, tai 
greičiausiai, kad tiesa.be to, 
kartas nuo karto mums apie 
tai prabyla ir bendroji žmo
nijos išmintis.

Tr va, čia pat, vos pirmąją 
gatvių sankryžą priėjęs, vi-i 
sai nelauktai ir nesitikint, 
apie tai apturėjau ir savo 
pirmąjį patyrimą, savo aki - 
mis tai pamačiau.

Sena, sulinkusi, apšepusi . 
didele mėlyna nosimi žmo
gysta tiesiog šokte užšoko 
ant manes: " Sir. ar negali 
man paskolinti kvoderio ? " , 
sušvokščia kreiva bedantė ir 
regisi,tiktai gėrimui pritai
kyta burna.

Tarytum elektros sorvės 
trenktas, nė nepajuntu- jau

rių. Daromi posėdžiai ir iš
kilmingi susirinkimai, ku
riuose patiekiama daug iš
kilių minčių ir griežtų rezo
liucijų aukštoms ’'"valdžios!’ 
sferoms, daug rašoma į pe
riodinę ir neperiodinę spau
dą. daug keliaujama, lan
koma Vašingtonas ir 1.1. Ne
žiūrint kiek daug žygių dary
ta (kaip ALTo pirmininko va
žinėjimas į Belgradą:, kur 
neva buvo tikrinamas Hel
sinkio nutarimų vykdymas ir 
Žmogaus Teisių pažeidimas), 
o tas Lietuvos laisvinimas 
nepažengė nei vieno colio. 
Rėzistencija yra vykdoma 
tautos kamieno, o mes tik 
mokame pasigirti savo lais - 
vinimo pastangomis. Tiesa. 
JAV- ės oficialiai ( taigi de 
jure ) neva nepripažįsta Pa
balti jos valstybių okupacijos 
ir tą kasmet kartoja, bet to
liau nedaro nei mažiausio 
žingsnio, nors apie tai rašo
ma ne vien tik mūsų, bet ir . 
anglų spaudoje.

Todėl nejučiomis kyla 
klausimas, ar nėra mūsų re
zistentai Lietuvoje suvedžio
jami, tikėdamiesi mūsų pa
galbos. Mūsų Lietuvos Lais
vinimo balansas nėra pozity
vus, jei kančiančioji Lietuva 
ir jos rezistentai nesulaukia 
apčiuopiamos, taigi konkre
čios medžiaginės paramos.

J. Valiūnas 
Brockton, Mass. , USA.

Praeitų metų C. Genučio nuotraukoje Vytauto Didž. Šaulių Rinktinės namų atidarymo 
Šventėje. Vysk. Vincentas Brizgys sukalba invokaciją ir dalis svečių.

6psl.

stovintis kitoje pusėje gat
vės. Žiūrau, toji pati žmo
gysta jau prie kito praeivio 
prikibusi. A. va, kur vyksta 
įdomus gyvenimo procesas . 
nejuokais bandau įžvelgti šio 
Įvykio reikšmę ir prasmę • 
Tą pačią susimąstymo aki
mirką tik šmėkšt, visai čia 
pat pro mane dvi, į vėjinio 
malūno sparną panašios fi
gūros. mikliai pastodamos 
kelią kiek geriau apsirengu
siems praeiviams. Tikriau
siai ir šitie įieško "pasko
los", pagalvojau, nešdama
sis nuo čia tolyn.

Dabar tik dasiprotėjau. 
Štai kur šuo bus pakastas . 
Vadinasi, visai čia pat prie 
namų suradau, ko norėjau . 
Šitie žmogėnai daro lygiai 
taip, kaip ir viso pasaulio 
vaikai. Visur ir visaip jie 
prašo pinigų saldainiams , 
ledams ir limonadui nusi
pirkti, ypač šiltesnėmis va
saros dienomis.

Džiaugdamasis, kad savo 
akimis tai pamačiau, palieku 
šį .kampą.

Kaip madoje, eidamas pro 
šalį, nenumaldau pagundos , 
ir nė nepajuntu, kaip atsi
randu lietuviškoje LOKIO 
buveinėje. Sunku pro ją 
prasmukti,galvos vidun neį- 
kišus, o ypač, kada lauke 
karšta, tvanku.

Ši, gražaus žvėries vardą 
turinti svetainė, dar veik 
tuščia, tik viename kampe 
prie alumi apšlakstyto stalo 
sėdi ir kažką tai triukšmin
gai ginčyjasi trys lietuviški 
ir jau gerokai prinokę trem
tiniai. Vyruti, tu mano, ne - 
perdaug ko trūksta ir iki 
peštynių. Tu šioks, tu anoks, 

■’'nėšakyk' ‘man; 'aš pasauHb 
mačiau, aš žinau. O kas tu 
buvai ? Paskui plūgą sekio - ' 
jai, tai viskas. Gal ir dabar 
plūgo rankenas kišenėse te
beturi ?

Nuo įsikarščiavimo net Į- 
kaitę, o pakaušiai net blizga, 
nuo plikumo. Tik ką matytas 
vaizdas sankryžoje, tik kito
kioje formoje, štai ir vėl pa
sikartoja. Nėra net abejonės, 
kad ir šitie jau bus sugrį - 
žę vaikystės stadijon, taigi 
suvaikėję. . .

Nešdinuosi greitai pro du
ris iki jie manęs dar neuž- 
sipuolė.

Žalumynais ir žiedais pa
sidabinusiu takeliu Įžengiu į 
Park Lithuania. O kasgi čia 
dabar? Iš kito parko kampo 
mano kryptimi matau smar
kiai atskubančias dvi žmo
gystas. Nagi čia dabar?Bė
ga net pasišokėdami.

Būtų galima sakyti, kad 
sportuoja, bet pro šalį jiems 
prabėgant, aiškiai matau:abu 
jau ne tik šiliukai, bet ir ga
na didokus pilvukus su savi
mi nešasi.

Šauna sau pro šalį tolyn, o 
jų rambuoti pilvai ne tik pažinti, 
blizga, į šonus maskatuoja , 
bet ir girdisi, kaip kliuksi 
kokiomis tai gėrybėmis per
krauti.

Gerbiamieji, ar dar reikia 
geresnio, aiškesnio suvaikė
jimo ženklo ?

Pagaliau, po visos eilės 
patirtų nuotykių, visiškai pa
miršęs, ko iŠ namų išėjau,

MOKA:
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planų 
speciali taup. sųsk. 
už taupymo s-tas 
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sgskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

10%
9V»% 
9%% 
9%%

67u

IMA:

10^2% už asm. paskolas

10% % už mortgičius

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 —25G4025 -251-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės/ D A M f* E * Automobilių< fr lt rf <r V C * Komerciniai

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

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

TORONTO, ONTARIO bctkur

M6P IA5 tel, 533-3531

*0 .

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

335 Ronccsvollos Avė., 
Toronto, Ontorio
a Užsakymai priimami telefonu a Nemokamas pristatymas •

Telefonas 535-1258

Nej nemanau. . .
Su savimi kartais pasikal

bu,bet tik jau ne taip triukš
mingai, kaip kiti.

Taip, išeinu kartais iš na
mų ir tik gerokai nuėjęs, at
simenu, kad be jokio reikalo.

Na, tai kas čia tokio, kad 
važiuojant tramvajumi, vi - 
suomet suvirpa paširdžiai , i 
kada kokia nors iš tos dai- I 
liosios lyties asaba, , visai 
čia pat pro mane tiesiog 
šelmiškai praeina ir atsisė
da visai kitur.

Arba, kartais sapnuoju : 
įsibėgėjęs pakeliu kojas 
aukštyn, pakylu į orą, na ir 
lyg koks vėjavaikis , aplaks- 
tau plačias paylinkes. . .

Ar šitie visi mano pajauti
mai jau reiškia vaikystėn 
sugrįžimo simptomus, ar tik 
šiaip sau rambėjančio gyve-

pasuku savosios buveinės 
kryptimi.

Dar gi to betrūko:lyg pa
samdytas ar ant scenos vai
dindamas, energingai gatve 
mauroja vienišas žmogus. 
Rankomis plačiai į šonus 
skerečiojasi, kažką garsiai 
porina, aiškinasi, piktai pats 
savęs klausia ir pats atsako.

Tai klasiškas vaikystėn 
sugrįžimo įrodymas,ir ma
nyje dėl to nė mažiausių a- 
bejonių nuo dabar nelieka. 
Pasirodo, kad šią tiesą net 
perdaug ryškiai ir visur ga
lima pastebėti. Lieka tik 
vienas neatsakytas klausi
mas :kažin nuo kada pagaliau 
Šis įdomus suvaikėjimo pro
cesas pradeda pasireikšti 
pas žmogų?

Viską apmąstau ir net sa
ve išstatau savanoriškam 
bandymui, darydamas įvai-nimo keisti reiškiniai ?..• 
rius palyginimus. Supranta- 
ma, nelengva pačiam save ICSM LIETUVIU NAMAI

pasisekė. Gražiame gamtos 
prieglobstyje, gausiai susi
rinkusi publika linksmai lei
do popietę. J. Adomaičio mu
zikai grojant, net šokiai bu
vo premijuojami.

Vasaros metu LN salėmis

Mintimis prabėgu pro ke- ' LN Vyrų surengta geguži- 
letą ryškesnių mano kūną ir nė Clairville Parke puikiai 
sielą pamėgusių sil pnybių. 
Na kažin?, .argi nenorėčiau 
dar tuo tikėti ?Kad lietuviš - 
kame banke išsikeitęs sa
vaitinį čekį, ten pat prisėdęs 
ant suolelio bent kelius kar
tus perskaitau, patikrinu,
tuomi kaip ir pasidžiaugiu . naudojasi vestuviniai paren

gimai. L N Jaunimo būrelio 
šokių vakaras, bene pirmasis 
po vasaros, bus rugsėjo 15 d.

T,N popietėje susirinkę sve
čiai patenkinti buvo S. Simo - 
naitienės pirmos popietės 
šeimininkavimu.
• Prisikėlimo Parapijos pa
maldos kaip ir kiekvienos va
šaus metu vyksta Wassago- 
je/ sekmadieniais 10 ir 11 v. 
rytais.

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

Veda KAZĖ B R AZOŽ ION Y'DĖ

nuo pirmadienio iki penktadienio 9 vai. vak lig 
— 7-8 vai. vakare.

Visos laidos iš WOPA stoties 14 90 AM J „ AB
St. Petersburg's 5:30 - 6:00 po pietų ban9a

Adresai: Iš WT I S 1110 AM banga

2646 WEST 71ST STREET - CHICAGO, IL 60629
Telefonos: (312) 778-5374

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

tiesa.be


JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS

ĮSTEIGTAS TARPTAUTINIS 
MOTERŲ ŽMOGAUS TEISIŲ 
KOMITETAS

General Federation of Wo
men s Clubs metinė konven - 
cija šiais metais vyko New 
Orleans,LA, birželio 4-9d.d. 
Dalyvavo 800 delegačių. Lie
tuvėms atstovavo Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 
pirm. Margarita Samatienė.

Konvencijoje tarp daugelio 
pranešmų ir pasiūlymų, ke
li jų buvo ypač reikšmingi 
tiems, kurie kovoja už žmo
gaus teisių respektavimą pa
vergtuose kraštuose. Štai G 
FWC speciali pareigūnė Mrs 

i Wood oficialiai pranešė, kad 
jau yra įkurtas GFWC Tarp
tautinis Žmogaus Teisių Ko - 
mitetas ir apibūdino šio ko
miteto uždavinius. Dabar mo
terų klubai, federacijos, or
ganizacijos, galės siųsti 
šiam komitetui savo prane
šimus apie žmogaus teisių 
pažeidimus jų kraštuose,apie 
sunkią disidentų būklę kon
centracijos stovyklose, psi
chiatrinėse ligoninėse, ir 
prašyti komiteto atatinkamos 
akcijos sąžinės kalinių rei - 
kalu.

Mrs. Wood Jr. pati yra 
šio komiteto pirmininkė ir 
pristatė Margaritą Samatienę 
kaip šio komiteto patarėją. 
Kaip jau žinoma, M. Sama

tienė praeitų metų GFWC 
konvencijoje Phoenix, Arizo
na, buvo įnešusi Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos 
rezoliuciją, skatinančią Į- 
steigti GFWC Žmogaus Tei
sių Komitetą. Pasėkoje šios 
lietuvių rezoliucijos atsirado 
tarptautinis GFWC Žmogaus 
Teisių Komitetas.

Šiais metais pirm. M. Sa
matienė pasiūlė, kad GFWC 
konvencija pilnai pritartų ir 
remtų Amerikos Kongreso 
narių įkurtą Europos Saugu
mo ir Kooperavimo Komisi
ją, kuri dabar daro žygius, 
kad 1979 metų Nobelio pre
mija būtų paskirta Helsinkio 
grupėms sovietų okupuotuose 
kraštuose. Šis pasiūlymas 
buvo vienbalsiai konvencijos 
priimtas.

Tarptautinių delegačių pie
tų vaišėse kartu su M. Sa- 
matiene dalyvavo Rasa 
Kregždytė - Molin, gyvenan
ti New Orleans. Abi buvo pa
sipuošusios tautiniais rūbais. 
Rasa sutiko būti Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos atsto
ve New Orleans, Luoisiana. 
Federacija nuoširdžiai ją 
sveikina. Į konvenciją keliom 
dienom buvo atvykusi Pabal
tijo Moterų Tarybos garbės 
narė pirm. Galia Žilionienė.

LMKF Informacija

Vokietija
STUTTGART — "Labdaros" 
Draugijos veikla:

"Labdaros" draugijos me
tinis susirinkimas įvyko 1979 
m. gegužės 6 d. Stuttgarte. 
Pirmininkavo dr. M - Stankų - 
vienė-Saulaitytė. sekretoriar 
vo Z. Glemžienė. Iš pirmi
ninko J. Glemžos pranešimo 
paaiškėjo, kad 1978 metais 
draugija turėjo daugiau dar- 
Ipo ir rūpesčių tiek-Vokioti — 
joje, tiek su lietuvių moks
leivija Lenkijoje.

Svarbesnį rūpestį sudarė 
draugijos įstatų papildymas 
ta prasme, kad draugija ga
lėtų veikti ne tik Vokietijoje, 
betir kituose kraštuose. Teis
mas tokį įstatų papildymą 
patvirtino. Tai turės teigia
mos reikšmės

Draugijos valdyba reikalin
ga didesnės savo narių ir rė
mėjų pagalbos ryšiams tiek 
čia, tiek su užsienio lietu
viais. Besiplečiantis darbas 
reikalauja daugiau lėšų irpa^ 
slaugų.

Praėjusiais metais nario 
mokesčio gauta DM. 1.504,16 
o Šalpai aukų DM. 10.392, 59. 
Šalpai išleista DM.10. 499,.15. 
-administracijai DM.U»43. 84.
Turima dosnių rėmėjų. Per 
visą praeitą dešimtmetį pas
toviai rėmė ir dabar tebere
mia velionio kun. sen. dr. 
Petro Dagio suorganizuotas 
Rėmėjų Būrelis prie Wood
haven parapijos (Brooklyn) 
su SLA kuopa priešakyje.Vi
są laiką dosniai remia me
nininkas, medžio drožėjas

kojo Europoje - Vokietijos , 
Šveicarijos, Anglijos, Švedi
jos rėmėjams; JAV-se pa - 
vieniams lietuviams ir Vy
dūno Jaunimo Fondui Chica- 
goje už atvirukus ir piniginę 
paramą;Kanadoje-Mamiltono 
Bendruomenės Šalpos Sky
riui ir lietuvių Bankui "Tal
ka". Toronto lietuviams ir 
Bankui " Parama" ir Aust
ralijos veikliam visuomeni
ninkui Sydnejuje.

įžengusi į vienuoliktuo
sius veiklos metus "Labda - 
ros " Draugija tikisi kad. 
pritariant ir padedant mūsų 
visuomenei ir jaunimui, o 
taipogi mūsų organizacijoms, 
augs narių skaičius ir rė
mėjų skaičius, ir bus pa
siekti žymiai geresni rezul
tatai. Padidinus moksleivių 
skaičių, bus prisidėta prie 
spartesnio ruošimo mūsų a- 
kademinės šviesuomenės , 
kuri pajėgs sudaryti lietu
viams ir lietuvių tautai pla
tesnę ir reikšmingesnę vie
tą pasaulio kultūringų tautų 
Šeimoje.

Esamoji Draugijos Valdy
ba (J. Glemža, dr. J. Norkai - 
tis, Ch. Šarkienė)buvo papil
dyta išrenkant dr. Mariją 
Stankuviene-Saulaityte. Per
rinkta Revizijos Komisija: 
P. Gudelis. L. Dirsė ir M. 
Šiušelis.

Pirmininko adresas:Jonas 
Glemža, Conventrain 33 . 
7260 Calw - Hirsau. West 
Deutschland.
Banko Konto: Labdara e. V. 
Nr. 1185168 (BLZ 60060101) 
Landesgirokasse. Stuttgatt ,

Valdyba
SCHWARZWALD - Kapito - 
nas L. K. Baršauskas.tar
naujantis Kanados kariuo-

lankė montrealietis kun. S. 
Kulbis, SJ, su kuriuo malo
nu buvo susitikti ir pasikal
bėti apie Montrealio ir vi
sus pažįstamus. Kartu ap
silankėme pas artilerijos- 
kapitoną Marių Grinių,irgi 
kanadietį.

ĮVAIRENYBĖS
IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Kat Sovietų Sąjunga, per 
lietuvius komunistus plačiau 
pravėrė duris į okupuotą 
Lietuvą, kat ką Ir mes čia 
daugiau sužinome.

Viena turistė, apsįmokė- 
jusi čia komunistams duoklę, 
pasakoja, kad kur daugiau 
privažiavę į Lietuvą rusų, 
ten Ir lietuviams naujose pa
talpose pasitaiko laimė gau
ti padoresnį butą. Be to, ru
sų tirščiau apgyventose vie
tovėse, daugiau galima gauti 
pirktis maisto Ir kitokių 
reikmenų.

Visas pajūris tarp Palan
gos Ir Šventosios apstaty
tas, nors dauguma statybų 
pritaikyta gyventi tik vasa
rai. Tarp buvusio Kunigis - 
klų kaimo Ir Šventos los, prie 
pajūrio prieinančiame miške, 
prieš keletą metų vykę mil
žiniški požeminiai darbai, 
kuriuos stipriai saugojo 
Raudonosios Armijos kariai 
Vietos gyventojai matydavo , 
kaip pakyla Ir leidžiasi did
žiuliai transporto lėktuvai. 
Spėjama, kad čia įrengti po
žeminiai aerodromai Ir su - 
krautos raketos su atomi
niais užtaisais^

Tarp Palangos Ir Švento
sios, buvusiame Vanagupės 
kaime,pastatytas restoranas,

menės tankų pulke. rašo: kur sezono metu vyrai pa - 
" Mudu su žmona Linda ap- s išlepta, palikę Palangoje

KAPITALAS LIETUVAI 1 A NUOŠIMČIAI” 
LIETUVYBEI.

Stokite nariais i, Kanados Lietuvių Fondų — 
didės kapitalas ir nuošimčiai.

K.L. FONDAS

draugijos santykiuose su už
sienio lietuviais. Susirinki
mas reiškė sugestijų plėsti 
ryšius su Lenkijos mokslei
vija ir užmegsti artimesnius 
ryšius su Brazilijos lietuvių 
moksleivija. Taip pat buvo 
pareikštas pageidavimas, kad 
Vokietijos lietuvių jaunimas 
aktyviau talkininkautų drau
gijai jos ryšiuose su už
sienio lietuvių moksleivija.

Stasys Motuzas, jau ilgesnį 
laiką ligonis,bet "Labdaros" 
neužmirštąs. Jiems susi
rinkimas pareiškė gilią pa
dėką. Taip pat širdingai dė-

N AM Al - APARTMENT Al- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S. 

sisttma Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273*9151 Rt-S.737-0a44,

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaidu)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. futinskas & Son. Tel. 364-5712

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Corieuslas patarėjai ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Cuy 

'Richard', kuri t jau seniai lietuviams patomaujo. Darba atlieka sgilnlngel
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas ar kol statote.

MŪSŲ SENOLIU ŽODŽIAI j 
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą- Į 
ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 

: gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą 
bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. 
Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va
lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužbartų protu, į 

1 šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir niekų kitu nepa- I 
mainoma mūsų tautos būtis. ?

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. I 
Šią knygą turėtų skaityti ir į duotus padavimus įsi- J 
gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jau- j 
nimas I

Knygos autorius M. Aukštuolis. Užsisakyti gali- į 
ma pas autorių šiuo adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza- i 
beth Ave., Springdale, Conn. 06907.

Jony A
26S0 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

TEL 525-8971 SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laerineitis ĮVAIRIOS PROGOS

PAMINKLU GAMYBA 
l - MONUMENTS MANUFACTURER 

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

PADĖKA

A. f A.
, JUOZUI JAGMINUI mirus,
Širdingai dėkoju visiems, kurie suteikėte paskutini 

pasitarnavima mano vyrui — velioniui Juozui — -atsi - 
lankydami į, laidotuvių koplyčia ir palydėdami is 
bažnyčios į amžinojo poilsio vietą — kapines.

Dėkoju Aušros Vartų, parapi jos klebonui kun. Jonui 
Kubiliui, SJ ui rožančiaus kalbėjimo pravedimą, Sv. 
Mišias ir palydėjimo į kapus; taipgi Seselėms Vio
letai ir Teresei už giedojimą bažnyčioje ir 
kapinėse.

Dėkoju visiems už užuojautas, gėlių vainikus ir 
aukojusiems Sv. Mišioms.

Nuoširdus ačiū šeimininkėms M. Kasperavičienei 
ir M. Grinkienei, taipgi ir Antanui Čepuliui už pus
ryčiu paruošima ir visiems kitiems prie stalų 
patarnavimą.

Ypatingai dėkoju Elenai Vileniškienei už pagelba 
mano liūdniausiose valandose ir taipgi M. ir J. Paku
liams , kurie kas vakarą, apsilankydami pas mane, 
guodė liiidniausiose valandose.

Kamelija J a g m i n i n e

Prieš metus mirusio Gedimino Rukšėno antkapis tarp kitų lietuvių Forest Lawn 
kapinėse, Kalifornijoje. r

žmonas. Privačių gyvenamų 
namų čia nėra. Statybos lei
džiamos fabrikų Ir kolūkių 
ponams.

Nors turistė lankėsi šie
met gegužės mėnesyje, bet 
Palangoje jau buvo suvažia
vę daug svetimtaučių vasa-
rotojų, nes aukštųjų sovietų 
vasarotojų pareigūnų šeimos 
čia praleidžia visą vasarą.

Apstačlus pajūrį Iki Šven
tosios, pernai vyko statybos 
palei kelią į Kretingą, Jau

metu būna tirščiausiai sto
vyklautojų Ir daug nesusi
pratimų dėl kelių kvadra - 
tintų metrų žemės palapinei 
pastatyti.

Klaipėdoje statybos vyksta 
labai smarkiai. Daug vieto
vių, net IO kilometrų nuo bu-
vuslo centro, dabar Įjungta į 
miesto ribas.

S. Pajūris

KIEK OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE GYVENTOJI?

Dabar okupuotoje Lietuvo
je yra apie 3.366.000 gy
ventojų. Iš jų lietuvių apie 
80%, rusų 8,5%. Miestuose 
gyvena apie 58, 5%, kaimuo
se- 41,5%/kolūkluose bei 
sovhozuose/. Vilniuje gyve-

Kaune-
358,000, Klaipėdoje - 172, 
500, Šiauliuose - 115, OOO , 
Panevėžyje - 96,900.

Lietuvos gyventojų meti
nis prieauglis Iš tūkstančlo- 
6,2, rusų/visoje Rusijos 
respublikoje/ 5,9. Iš visų 
SSSR respublikų aukščiau
sias prieauglis yra Tadžtkl- 
ja-29, Moldavtja-ll, 4, Gru-

(Nukelta^ 8 psl.)

apstatyta Iki kur Roažės u- 
pells kerta kellą-aple 2 kilo
metrai.

Į Kallpėdos pusę statybos 
nėra. Prieš kelius metus už 
Bl-utės kalno pamiškėje prie 
jūros pastatyti du gražūs
vasarnamiai, bet ten Įleld- aa apie 458,500,
žlama tik Sovietų aukšti pa - 
relgūnal. Važiuojant į Klai
pėdą kairėje plento pusėje , 
padaryta stovyklavietė. Pri
statyta vasarnamellų, tarp 
takelių įrengti gėlynai.Prie 
plento didelės raudonos rai
dės "Camping", o pačioje 
stovyklavietėje, aukštyn išs
keltas baltas už ra šas "C am
ping". Šioje vietoje vasaros

kelnėms- 
p rista t ant 
atsiimant

M. PHILIPPE IZZI '

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

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

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

766-2667.
P A R D AVI MA S:

Chrysler s Monaco s Charger s Dodge s Dart 
Special s Sedan e Tracks

Mechanizuotas ratiį Irrkltu dailu rapullovlmas. Harbs (Body) taisymas Ir 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Krelpkltes — 
De LaVerendrye, prie Laplerrolr vandens kanalo. Tol. 365-3364.

7 psl.
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KVIEČIAM E Į GEGUŽINE I

Rugpjūčio mėn. 12 d., sekmadienį, 
F. Skruibio vasarvietėje - 

Pointe Fortune, P.O. v
Atrodytų, kad peranksti būtų kalbėti apie lai kraičio gegužine, 

nes prieš tai bus eile kitų gegužiniu. Bet kai nepertoli liepos 15 
diena - ATOSTOGOS - laikraštis neišeis, tai šis priminimas 
turėtų būti dėmesio vertas.

Tikime, kad montrealiečiai i gegužine gausiai atvyks ir su 
svečiais, kuriu vasaros atostogų metu sulaukia iš Kanados ir 
JAV-bių tolimesnių vietovių. Tad lauksime ! Nl—

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" nouiom skoitytoiui 
tik už $7.00 visiems 

Prodome iškirpti ir prisiųsti metams !
su viri nurodyti 
prenumeratos —--------- —----------------- —---- ---------- -------
mokesčiu. (Pavarde ir vardas)

(Tikslus adresas)

TŠ Aušros Vartų Biuletenio 
MIRĖ TĖV. JUOZAS 
VENCKUS, SJ.

Brooklyne staigiai mirė 
po širdies priepuolio Tėv . 
JiDzas Venckus. Bus laido
jamas Chicagoje, Šv. Kaži - 
miero kapinėse.

Tėv. J. Venckus buvo di
delio išsilavinimo žmogus , 
dėstė biologiją keliuose pa
saulio universitetuose, do
mėjosi visais kultūriniais ir 
moksliniais klaus i mals. Daug 
rašė įvairiuose mokslo ir 
kultūros žurnaluose. Gyveno 
du metus ir mūsų parapijoje. 
• Sekmadienį, liepos 8 d. 

vyks parapijos metinė gegu
žinė, Palangos vasarvietėje . 
Pamaldos vyks 12 vai., da
lyvaujant Parapijos Chorui . 
Po to bendri užkandžiai ir 
Parapijos Choro priėmimas 
M. A. Čepulių vasarvietėje. '

Kun. J. Venckus. SJ miręs Brooklyne. 
Jis yra buvęs ir šio laikraščio bend
radarbis, kuris rašydavo mokslinio 
turinio straipsnius. Dar Ir po mirties 
yrallkę ncatspausdinti 2 Jo straips
niai. Tad jo mirties atveju užjaučia
me Jėzuitų Ordeną, draugus ir jei 
yra • vellonles artimuosius. NL.

Šv. Onos D-ja. Auks. Am - 
žiaus Klubas ir Šauliai va
žiuoja organizuotai į geguži-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojai

144<> rite Ste-Cath/erine Oitest, 
Suite 600

Tai: 866-8235, mulių 488-8528

PR. A. O. JAUGELlENt 
Dantų gydytoja

— e —
i4io ouy street 

SUITE 11.12 
MONTREAL P-Q.

Tel. 032- 6662; n omų 737-9681.

Dr. E. Andrukaitis, «□.. r B C p. <c.

TtL.s 522-7236 MONTREAL H2J I K4
832, Boul St-Joseph E. p. q. Canada

Dr.A.S. Popieraitis
R.A.. M.D.. C.M.. M.Se.. L.M.C.C. E.R.C.S.(C)

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Jgj, ?31 -4Q24 
Suite 215, Montreal Que.

NOTARĖ

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.tn. Open.
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 o.m. d 9:30 p.m.

366-9742

Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

Rūta Pocauskas.ucL
NOTA IRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

59 47 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Teh 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba. bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suit* 627, 3 Pleci V J//e M ar/e, 

Montree/, Quebec H3B 2E3
Tel. (514) 87 h 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER'BJU, B.CX.
168 Dome Street E.įuilt 205.

Tol. 866-2063; 866-2064

8 psl.

Aušros Vartų choro vyru oktetas piskutiniosios Išvykos 1 Worcester, Mass, 
metu, iš kairės: A. Gudas, R. Bulota, A. Urbonas, A. Rusinas' V. Muraus
kas, H. Celtorius' A. Mickus ir V. Kačergius. Nuotr. A. Mickaus.

nę. Autobusas nuo bažny
čios išeina 10 vai. Žaidimus 
organizuoja jaunimas, ben
dras dainas praves Seselė 
Teresė.
• Kiekvienais metais Para
pijos Choras išeina atosto - 
gų ir nebegieda per 11 vai .

• Dr. J. Šemogas su žmona: 
Marija iš Sudbury, lankėsi 
Montrealyje pas gimines ir 
pažįstamus bei kitais reika
lais, susijusiais su ankščiau 
Montrealyje gyventu laiko - 
tarpiu.
• Kanados Gimimo Dienos

mišias. Seselė Teresė su- savaitgalyje ūkautai Vyčiai 
tiko pravesti bendrą bažny - su talka pradėjo tvarkyti 
čios giedojimą. stovyklos pastatus. Laikas .
• Tėv. J. Aranauskas išvy- kajp tėvams taip ir vaikams 
ko atostogų. Tėv. Stasys Kul- priSiminti. kad stovykla jau 
bis, išbuvęs kelis mėnesius artėja.
Europoje ir pasimatęs su ■ ■■ — ■ ..... . —
Šv. Tėvu,liepos 11 d. grįžta į ĮVAIRENYBES. . .
Montreūlį. Kun. A. Grauslys 
žada praleisti atostogas 
Montrealyje ir baigti rašyti 
savo numatytas knygas.

(Atkelta iš 7psi.) 
zija - IO, 2, Gudija - 7,2 , 
Estija - 3,3, Latvija -1,9 
/tragiška/. Rusų /vadovau-

d ėmėsi o Žuvautojams 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvaVimo vieta, švarioš kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I

Užsisakykite vietas — ^J-UDE^DAVID

Maniwaki, Que.J9E 384.
Tel.(8 19)449-4355.

..........MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖJIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Leonas mieenroa * ^EIKITE I ĮTIKINKITE J
LEONAS CURE CK AS PA$|NaUD0KITE I

PASIKALBĖKITE SU
Menegerėu 

IEO GU8EKAS

muu montreal west

11 WESTMINSTER SOUTH

automobile

488-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

R e s.: 256-5355

PETRAS ADAMON IS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H i? I'M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos JfA. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3X20 Hemų 376-37B1

A ų_e n t ū r_o veikia nuo 194 5_m.

Albertas N O R K E LI 0 N A S , B A. C.S.C., 1.8.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimai

jantl/ tauta 1979 m. nebesu
daro 50%. Rusų tautos ma - 
žėjlmas sudaro Kremliui di
delių porblemų, ypač Rau - 
donajal Armijai, nes kitos 
tautos nemėgsta rusų "vyr. 
brolių".

Pagal 1976/7 m. Švietimo 
Ministerijos duomenis Lie
tuvos respublikos bendro la
vinimosi lietuviškose mo
kyklose mokėsi 538.000 
moksleivių, iš jų rusų kalbą- 
65. OOO, lenkų-16. OOO.

Lietuvos respublikoje yra 
sovhozų/valstyblnių dvarų / 
apie 345, kolūkių- 967/1975

1976 m. Lietuvos respubli
koje buvo apie 29.000 ve - 
dybų, skyrybų- apie 9.600 , 
registruotų abortų apie 40 . 
OOO.

1979 m.sausio mėnesį bu
vo pravestas visose SSSR 
respublikose gyventojų su
rašymas. Jo duomenys bus 
paskelbti gal dar šiais me
tais.

Diktatūrų valdomuose 
kraštuose statistikos duo
menimis IOO% negalima ti
kėti, bet specialistai gali 
daug ką sužinoti Iš visų pas
kelbtų faktų. J. K.

m. duomenys/.

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 E 
Šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 ž

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų 93/į% 
pensijų ir namų s-tas 9'/i %
taupomqsios s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines  10Vi%
nekiln. turto 10 Ve %
investacines .......................10’/2%

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

Nemokoma visų narių gyvybė* drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000, 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 

' Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT

• Užeikite it Įsitikinsite, kad jjnonėj* baldai yra 
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE r 4e AVENUE la.au. 363-3837

Į Te43 CRNTRALM 3ea-128a (DECORATION) I

, rr-mi- MŪMTHEHUŪ LJETUUU 
Uizia HHEDITŪ UNJfl

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 11.5%
Taupomąsias s-tos 9.25% Nekiln. turto 11 %
Pensijų plonos 9 % Čekių kredito ,..12 %
Term. Ind. 1 m. 10.25% Investacines nuo ................12 %

Duoda nemokomų gyvybės apdraudė Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
146$ Do Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo ? iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų, nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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