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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS ™

JAV PREZIDENTAS CARTER 
RUOŠIA SVARBU PLANĄ
Iš Washington' o praneša- ‘ 

ma, kad prez. Carter is ta
rėsi su žymiausiais JAV ly
deriais ir netrukus paskelbs 
reikšmingą alyvos taupymo 
ir jos pakaitalo planą pa
lengvinti JAV energijos kri
zę.

Carter is posėdžiavo ir 
dirbo 6 dienas Camp Da - 
vid vasarvietėje. Dabar A- 
merika priklauso nuo kitų 
kraštų dėl daugiau negu pu
sės energijos .

Vice-prez. W. Mondale iš
sireiškė,kad '^Kraštas, kuris 
bematant išvystė dirbtiną 
gumą, kraštas, kuris užkėlė 
žmogų ant mėnulio, turi da
bar sukurti Apollo projektą, 
pagaminti pakaitalą kurui. 
Mes turime tai padaryti ir 
pradėti veikti jau šiandien”.

Senatas užgyrė prez. Car
ter io siekimą išklausyti į- 
vai rių pastai y ataus
rato asmenų.

Carter is, grįžęs iš Tokyo 
pasitarimų su kitais kraš
tais, pasiryžo sunkios prob
lemos nuosekliam nagrinė
jimui ir sprendimui. Alyvos 
pardavimo organizacija 
OPEC pakėlusi eksportuoja
mos alyvos kainas, kelia di
delį nesklandumą ir rūpestį 
Vakarų ekonomijai.

KINIJA PROGRESUOJA
Kinijos Nacionalinis Liau

dies Kongresas išleido įs - 
tatymą, kuris apsaugo reli - 
ginę laisvę. Į naująjį krimi
nalinį kodą yra įrašyta, kad 
gali būti nubaustas iki 2 m . 
kalėjimo kiekvienas tarnau
tojas, kuris neteisėtai ne
leidžia piliečiui naudotis Įs
tatymine laisve išpažinti re
ligiją, arba kuris rimtai 
trukdo mažumų grupėms iš
laikyti savo papročius arba 
gyvenimo būdą.

Atrodo, kad Kinijos vy
riausybė nutarė, jog atėjo 
laikas demokratiškesniam 
gyvenimo stiliui, norint su
moderninti gyvenimo būdą.

Daugumas partijos vadų 
ir vyriausybės tarnautojų 
yra pasisakę, kad tradicinės 
religijos pakeičiamos moks
liniu lavinimu.

Nauja definicija "kontra- 
revoliucijonieriaus" reiškia. 

Kinijoje modernizuoja mokymo 
priemones laboratorijose.

kad šis nusikaltimas atatin- 
ka kitų kraštų "išdavimo"a- 
pibudinimui ir turi būti pa
remtas veiksmu. Definicija 
netinka už "reakcionierišką 
galvojimą arba klaidingus 
tvirtinimus".

Numatoma bausti tuos,ku
rie neteisingai apkaltina ki
tus, kaip kad masiškai vyko 
" Gang of Four" valdymo 
metu, kuomet vadovavo Mao 
našlė.

Neteisingai apkaltinę, tu
rės atsilyginti finansiniai 
savo aukoms.

KINIJA įVEDA PAJAMŲ 
MOKESČIUS
Kinija paskelbė naują įs

tatymą, kuris leidžia ir ap
saugo užsieniečių investaci- 
jas. Tokiu būdu ji tampa II- 
asis komunistinis kraštas 
( šalia Jugoslavijos) su už
sienio investacija.

Įstatymas pažymi, kad už
sieniečių įmonės bus apde- 
damos mokesčiais- pirmas 
toks reiškinys nuo komunis
tinės liaudies respublikos 
įsteigimo 1949 m.

Vienas Vakarų diplomatas 
numato, kad pasirašant su
tartis, įstatymas turi būti 
labai preciziškas, nes kol - 
kas nesako, ar užsienietis 
turės teisę atsiimti savo ka
pitalą, jeigu numatys išvyk - 
ti iš Kinijos ir daugiau ne- 
beinvestuoti.

TRAGEDIJA LA RONDE 
PARKE

Puikus, saulėtas savaitga
lis tragiškai pažymėtas gar
siajame Montrealio pramo - 
gų parke La Ronde.

Apvirtus po paskatinio pa
plaukiojimo motoriniam lai
vui, nuskendo 6 m. amžiaus 
berniukas ir dvi vyresnio 
amžiaus moterys. . Laivu 
plaukė virš 50 žmonių. Di
delė dalis jų iš viso nemo
kėjo plaukti ir nedėvėjo 
plaukiojimo juostų, nors jos 
buvo paruoštos. Plaukiojo 
dirbtiname ežere Lac dės 
Dauphins, specialiai supro
jektuotame Expo 67 periodui

Graikas studentas, nese
niai atvykęs į Kanadą, eida
mas pro šalį ir pamatęs ne
laimę, nusimetė batus ir šo
ko į vandenį. Išgelbėjo 5 
žmones. Plaukikai, besi
ruošdami savo vandens ski 
spektakliui, taip pat puolė 
gelbėti panikoje pakliuvu - 
sius.

Tačiau, nežiūrint prieš 
porą metų dviejų policininkų 
paskelbtų rekomendacijų,kad 
būtų priverčiama dėvėti 
plaukiojimo juostas,kad nuo
lat budėtų gelbėtojas,kad La 
Ronde teritorijoje budėtų 
greitosios pagalbos mašina- 
nebuvo atsižvelgta. Šio sa
vaitgalio tragedija parodė, 
kaip teisingos buvo tos re - 
komendacijos. Kažkodėl, ne 
vietoje lengvabūdiškai el
giamasi ir nerimtai dirbama.

PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO PETICIJA '
JUNGTINĖMS TAUTOMS

buvo įteiktal979 m. birže- 
lio 15 d. New York e. Šią 000 parašų, kurie tuo pačiu
150. 000 parašų peticiją pri
ėmė JAV atstovas prie Jung
tinių Tautų Žmogaus Teisių 
Komisijos Edw. Mezvinsky.

Lietuvių delegaciją sudarė 
PLJSąjungos atstovai Viole
ta Abariūtė - iš Detroit o, 
Jūratė Krokytė- Stribienė ir 
Rimantas Stribys iš Phila
delphia, Danutė Norvilaitė iš 
New York o ir Lietuvos Vy
čių atstovas William A. Sid- 
tis iš New York o. Juos ly
dėjo Pasaulio Lietuvių B-ės 
ir Koalicijos Gelbėti Petkų 
ir Gajauską atstovas kun . 
Kazimieras Pūgevičius iš 
New Yorko ir JAV LB visuo
meninių reikalų Tarybos p- 
kė Aušra Zerr iš Philadel- 
phijos, kurios pastangomis 
lietuvių delegacija buvo pri
imta pas Edward Mezvinsky.

Peticijoje prašoma, kaa 
Sovietų okupuotuose Pabalti • 
jos kraštuose būtų grąžintos 
Žmogaus, religinės bei tau
tinės teisės ir valstybi - 
nė nepriklausomybė. Peti
cijos tekstas buvo paruoštas 
anglų, vokiečių, ispanų ir 
portugalų kalbomis. Jaunimo 
peticijos parašai buvo su
rinkti prieš kelis metus ir 
iki šiol buvo dėtos pastangos 
peticiją įteikti Jungtinėms 
Tautoms.

Peticijai parašai buvo
renkami organizuotai Angli
joje, Argentinoje, Australi
joje, Brazilijoje, JAV-se, 
Kanadoje, Šveicarijoje, Ve- 
nezueloje ir Vokietijoje.

Paskirų parašų gauta (iš 
pavergtos Lietuvos, Indijds, 

VASARIO 16 MINEJIJIMO MONTREALYJE MENINES PROGRAMOS ATLIKĖJAU Austos Vcrtutnoros ir Jaunimo Ansamoiu ..
užbaigi amai I žodi taria KLB apyl^pirm. In±» A. Klltlus.

N uotr. T. Laurinaičio.

Indonezijos.Malayzijos, Šve
dijos, Uragvajaus ir kitur.

Apskaičiuojama, kad iš 
svetimtaučių surinkta 130.

buvo supažindinti su dabar
tine Lietuvos padėtimi. JAV- 
se buvo surinkta 57. 3% visų 
parašų, vien čikagietis Pra
nas Būdvytis surinko virš 
35. 000.

Lietuviais negausi Kolum
bija surinko net 35% visų 
parašų. Ten ypatingai pasi
darbavo Jonas Kaseliūnas ir 
kun. M. Tamošiūnas.

įteikiant peticiją, virš va
landos trukusiame pokalbyje 
buvo priimta, kad birželio 15 
d. lietuviams yra skaudžių 
prisiminimų diena,nes prieš 
39 metus sovietai okupavo 
Lietuvą ir atėmę laisvę , 
pradėjo tautinį genocidą ir 
trėmimus į Sibirą.

© Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos p-kas 
Vyt. Kamantas birželio 15-17 
d. d. lankėsi New York e 
ir Cleveland e. Ten susitiko 
su Lietuvių Bendruomenės 
ir lietuvių visuomenės dar- 
'buotojais, juos painformavo 
apie PLB V-bos darbus, IV- 
ojo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso ruošą bei lėšų 
telkimą ir pasitarė dėl PLB 
politinių reikalų Komisijos 
sudarymo būdo, žmonių ir 
darbų. Panašūs pasitarimai 
neseniai buvo Washington e 
ir Toronte.

IV PLJK pirmininkas Andrius Šmitas aiškinasi su PLB pirmininku 
Vytautu Kamantų apie Jaunimo Kongreso ekskursijas,(IšP.L.)

riame pranešama, kad Lie- dybos pirmininkas Vytautas 
tuvių Jaunimo Peticija Jung- . Kamantas ir vicepirm. Ro- 
tinėms Tautoms jau yra pa- mas Sakadolskis praneš apie 
siekusi Žmogaus Teisių Ko- PLB Valdybos darbus bei pla- 
misiją. Laiške taip pat nu- nūs , ir visi dalyviai pasisa- 
rodoma eiga, kuri bus duota kys apie ateities uždavinius 
šiai paticijai. Lietuvos reikalais, kultūri-

PLB Valdybos pirmininkas nius ryšius, lituanistinį švie- 
Vytautas Kamantas ir vice - timą, jaunimo veiklą, infor- 
pirmininkai dr. Algis Paulius maciją ir 1983 metų Pasaulio 
RomasSakadolskis ir kun. Lietuvių Dienas.
Antanas Saulaitis SJ, liepos
mėnesio pradžioje išvyksta į DĖMESIO GYDYTOJAMS 
Europą . Ten dalyvaus Pašau- XII Pasaulio Lietuvių Gy
lio Lietuvių Jaunimo Kong- dytojų Suvažiavimas*, kuris 
rese ir lankys Europos lie- įvyks 1979 m. rugsėjo 1-2-3 
tuvius. Į JAV sugrįš liepos dienomis, Toronte, Kanadoje 
mėnesio pabaigoje. Individualiniai pakvietimai

Europos Kraštų Lietuvių su programomis ir viešbu- 
pirmininkų ir valdybų šuva- čio rezervacijomis jau iš- 
žiavimas įvyks liepos 21- siuntinėta. Prašome regist - 
22 d. d. Louvain -la - Neuve ruotis laiku, tuo palengvinsi- 
(apie 30 km. nuo Briuselio), te organizacinio komiteto 
Belgijoje, Europos Lietuvių darbą.
Studijų Savaitės metu. Suva- Kolega irKolege, jeigu ku- 
žiavimą globoja Belgijos LB ris iš Jūsų negaus lajško, 
Krašto Valdybos pirmininkė tai nė' dėl mūsų kaltės, bet 
Stasė Baltus. Suvažiavime dėl neturėjimo adresų. Kvie-
bus pateikti pranešimai apie čiame ir Jus dalyvauti. In- 

® Pasaulio Lietuvių Bend- Belgijos, D. Britanijos, Ita-formacijų teirautis pas PLGS 
ruomenės valdyba gavo laiš-lijos, Prancūzijos, Šveicari- sekretorių dr. A. Barkauską , 
ką iš Jungtinių Tautų Žmo- jos ir V. Vokietijos kraštų 64 Ellesmere Rd. Scarbo- 
gaus Teisių Komisijos infor-veiklą, dr. jur. A. Gerutis rough, Ontario, Canada. Tel: 
macijos skyriaus vedėjo Ja - referuos apie lietuvių veik- (416) 444-6117.
cob Th. Moller Ženevoje, ku~ los koordinavimą, PLB Vai- PLG Sąjunga
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U i Lietuvos išlaisvinimą f U z ištikimybę Kanadai ! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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’buvo apstu susitepusių ran
kas hitlerinės okupacijos 
metu", kurie neprltapę prie 
senųjų Imigrantų Ir sudarę 
"priešingas Tarybų Lietuvai

DEVYNIOLIKTAS LAIŠKAS IŠ AMERIKOS reakcines Kanados lietuvių
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daugiau
Sena tiesa, kad žmonių gy

venimą formuoja idėjos ir jų 
kova. Visais amžiais šitas 
siūbavimas yra ryškus ir aiš
kiai įmatomas. Vystantis ci
vilizacijai ir tobulėjant tar
pusavio susižinojimo priemo
nėms, idėjų vyksmas įgauna 
universalinį pobūdį ir reikš
mę. Jis dabar iš buvusių ir 
esamų pavyzdžių lemia išti
sų tautų, kontinentų ir net pa
čio pasaulio likimą. Jau ne
grįžtamai praėjo tie laikai, 
kada tai buvo atskirų ir ne
gausingų, didžiausia valdan
čiųjų visuomenės sluoksnių 
privilegija, pramoga. Šiais 
laikais, kada demokratinė 
dauguma laisvu pasisakymo 
būdu pasirenka sau tuos ar 
kitus tvarkymosi bruožus. 
Tai atskiras žmogus irgi 
priverstas daugiau sąmonin
tis tuo klausimu ir tuo pačiu 
tapti demokratinio mechaniz
mo dalele.

Idėjos dirbtinis užtveri- 
mas, jos manopolizavimas ir 
pavertimas stabu, išjungiant 
bet kokį kriticizmo pasireiš
kimą, kaip pavyzdžiui sovie
tinėj santvarkoj, kelia didelį 
pavojų visai aplinkai. Pagal 
Maironio žodžius jos "neuž
tvenktos mėto audrų žaibus", 
kas šioje atominėj gadynėj 
yra perdaug rizikingas ekspe- atskirų pasaulėžiūrų atsto- 
rimentas.

Šitų bendrų "manopolinių" 
nuosėdų galima pastebėti ir 
mūsų nedidelėje lietuviškoje 
visuomenėje, ypač, vadina - 
moję lietuvių sostine Chica-
goje. Pagal tokią padėtį, dau- dant jas tolerancijos dvasio- 
gumoj būnant politiniaisemi- je, nauda būtų labai didelė: 
grantais ir iš to išplaukiau - jos padėtų žmonėms supras- 
čiais griežtais reikalavimais ti ir gerbti atskiras idėjas , 
pajėgti skirti tikrus grūdus Švelnintų jų konkurencijos 
nuo pelų, bandoma pūsti mig- pasireiškimą ir gal svarbiau- 
los, juodinant tuos idėjinius šia kartu atitrauktų tuos ne- 
dalykus, kurie išviso nesi- reikalingus juodinimus ir įta- 
juodina. rinėjimus, kurie taip ryškiai

Kanadoje ir JAV~se be tau- paskutiniuoju laiku lietuvių 
tinės idėjos, kuri netekus gim-organizaciniame gyvenime 
tosios žemės dabartinėse są
lygose, šalimais ryškiau reiš
kiasi katalikiškos akcijos li
nija. Šitai be individualaus 
pasaulėžiūrinio gilinimosi 
yra būtina ir labai naudinga, 
kur reikia stengtis derintis 
prie vietinių idėjinių susi - 
grupavimų. Todėl savo pro
gramose siekia didesnės so
cialinės lygybės, kas mums 
turėtų būti ypatingai aktualu. 
Tačiau bloga, kai užmiršus 
pagrindinius uždavinius,pra
dedama nešvari tarpusavio 
konkurencija ir betikslis sa
vęs "garbinimasis".

Šita liga išsinešė iš vadi
namų tremties metų, kai ta
da vienas įtakingas katalikų 
veikėjas visas liberalistines 
grupes nuvedė skirtingais in
ternacionalais, nepalikdamas 
jokio pusiaukelio. Tačiau tos 
pastangos, kilus reakcijai net
iš tos pačios ideologijos žmo- prasmėje tik Saleziečiai čion 
nių, baigėsi to paties asmens Brazilijoje gal pajėgūs at- 
išvada.kad krikščioniškasis gaivinti mirštančią lietuvy - 
2 psl.

LAISKAS IS BRAZILIJOS
Mieli mano bičiuliai,

Šiuom siunčiu mūsų vietos 
savaitinuko Mūsų Lietuva iš
karpą,kur kaip matote, ir jie 
jau gal praregėjo,nes vienaip 
ar kitaip tiesa akis bado ir 
nakties glūdumoje. Kaip iš 
ankščiau Jūms yra žinoma , 
kad mūsų vietinis savaitinu- 
kas visuomet mane ignoravo 
Bet laikraštį perėmus Sale
ziečiams, tiesos žodis pasi
darė ĮSTATYMU. Jiems už 
tai, gal ir reikėtų pareikšti 
pagarbą- kad tikroje žodžio

bę.
Ta pačia proga, siunčiu 

Jūsų žiniai ir informacijai 
labai įdomų doku 
m e n t ą , gautą šių metų ba - 
landžio mėn. 30 dieną. Tai, 
kaip matome, dokumentas y- 
ra autentiškas ir kartu nau
jas.

Dokumentas gautas iš KA
RO MINISTERIJOS VYRIAU
SIO KARIUOMENĖS S. PAU
LY JE VADO KOMANDANTO 
IR GENEROLO JOSE FRA- 
GOMENI.

RAŠTE SAKOMA: SU DI
DŽIAUSIU DĖMESIU TEKO 
PERSKAITYTI MAN AT
SIŲSTĄ JŪSŲ KNYGĄ. TAS 
ATLIKTAS DARBAS TOKS,

KAD JAM NĖRA LYGAUS- 
YRA LABAI DIDELĖS VER
TĖS, KURIS PARODO VI
SIEMS TIEMS, KURIE NĖRA 
PATYRĘ .KOKS TIKRUMOJE 
TAS GARSUSIS KOMUNISTI
NIS "ROJUS".

ŠIS JŪSŲ ŠAUKSMAS 
( ALERT A ) YRA DIDELĖ 
GARANTIJA, KAD MES PA- 
SIBUDE IŠ MIEGO . TOS 
TRAGEDIJOS IŠVENGTU - 
MĖME IR PRIE TOS TRA-

- GEDUOS NEPRIEITUMĖME, 
į SU DIDŽIAUSIA MANO 
PAGARBA IR DIDELIU DĖ
MESIU JŪSŲ ASMENYBEI 

Parašas.........
Foto kopija registruota u Au
tentiška.

i gyR— 
solidarumas ir socializmas, 
kaip dvi vienintelės grupės 
pasauliniame idėjų tvane, tu
ri ir privalo bendradarbiauti 
socialinės demokratijos kū
ryboje.

Atskirų žmonių, atstovau
jančių tas idėjines linkmes, 
netaktiškumas dar nėra pa
grindas pačios idėjos šmei - 
žimui, kaip kad kartais ten
ka pastebėti mūsų gyvenime. 
Tačiau tai yra priežastis su
simąstyti dėl vartojamų me
todų ir aštraus nenuosaiku - 
mj>, kuris tikrai yra žalingas, 
ypatingai tai žmonių masei, 
kuri dėl siauresnio horizon
to nepajėgia viską giliau 
pasekti. Jie dažnai pamai
tinami demagogiškais šūkiais 
ir atitrauktais nuo teisybės 
išvedžiojimais, pritaikant su 
bendru lietuvio pojučiu,susi- 
jusiu su Lietuvos okupacija.

Pagilinti žmogaus vidujinį 
pasaulį, duoti jam pagrinde 
susipažinti su svarbiausių į- 
dėjų esme ir siekimais, tuo 

Montrėal 1976

reiškiasi. "NL".

nuimant nuo jo akių pavojin
gą nesiorientavimo Šydą ir 
kuriant iš jo pilnesnę asme
nybę, būtų pagrindinis mūsų 
visuomeninio gyvenimo tiks
las. Todėl vertėtų didesnėse 
lietuviškose kolonijose bur - 
tis į diskusijų vienetus, kur 

vai, kol jų yra,vengiant par
tinių iškrypimų ir tautinės 
vienybės žalojimo, pozityvia 
forma gvildentų pasaulėžiū
rinius klausimus.

Šitokių diskusijų, prave- 

1. Penki žiedai virš Mon
realio" - tokiu pavadinimu 
Mindaugas Barysas parašė 
knygą apie 1976 m. Montre- 
alyje vykusią Olimpiadą. 
Knygą išleido "Minties"lel- 
dykla Kaune 197a m. Knygai 
160 psl., su daugeliu Iliust
racijų, dalinai spalvotų.

M. Barysas, kaip gale pa
sakyta,nuol974 .yra "Tie - 
sos" atsakingasis sekreto
rius, Ir jau yra dalyvavęs 
kaip sporto žurnalistas To
kyo, Meksikos irMuencheno 
olimpiadose Ir parašęs Iš 
ten plačių reportažų. Dabar 
jis dalyvavo su ekskursija Ir 
Montreallo olimpiadoje/ vi
sur rašo "Monrealis"/. Ba
rysas turi labai lankščlą 
plunksną Ir randa apie ką 
aprašyti, tačiau viską per
leisdamas per "tarybinio " 
žurnalisto prizmę.

Žurnalistai buvo apgyven
dinti Dežardeno/Des jardln/ 
naujlntėllame pastate Kotry
nos gatvėje/ taip jis rašo/ Ir 
Iš ten važinėjo į olimpinį 
kaimelį. Žurnalistas dau
giausia laikėsi su sovletl - 
ne ekipa Ir sekiojo sovieti
nius sportininkus, kuriųtar- 
pe buvo Ir keletas lietuvių. 
Kai kurie jų,kaip plaukikas 
Juozaitis, gavo aukso meda
lį. Nors lietuvius stengiasi 
pristatyti kaip Tarybinės 
Lietuvos sportininkus, atsto
vavus lūs Lietuvą, tačiau ofi
cialiuose sąrašuose Ir švie
sos lentose jie visur buvo 
rodomi kaip USSR sportinin
kai.

Žurnalistas visur įžiūri 
" buržuazines " ydas ir nei
giamybes. Štai, darbininkai, 
statę olimpinius įrengimus , 
buvę verčiami Ir genami , 
kad tik greičiau Ir laiku pa
baigtų, užmiršdami poilsį Ir 

laiką. Olimpinis stadionas 
buvęs apstatytas nedžentel
meniškais sargybiniais, kra
čiusiais net moterų rankinu
kus. Olimpiados atidarymo 
metu skambėję visų bažny
čių, katedrų Ir bazilikų var
pai /ar taip bus Ir Maskvoje 
19&o m.?/. Kai dvlratlnln - 
kai vyko lenktynių į Mont - 
royal kalną, kurio viršūnėj 
stovi didžiulis kryžius, tai 
žurnalistas dėl to kryžiaus 
rado Ir tokią pastabą:"Moka 
dvasiškieji tėvai savo tiks
lams išnaudotltlnkamlauslas 
vietas"...

Olimpiniame kaimelyje Ir 
žurnalistų patalpose buvo 
uoliai platinama "antitary
binė literatūra", čia nevar
žomi švaistėsi amerikiečių 
remiamų "Radio Free Eu - 
rope" Ir "Freedom"agental, 
o sovietiniai sportininkai 
buvę raginami dezertyruoti, 
kurių vienas net per prie
vartą buvęs pagrobtas, bet 
vėliau apsigalvojęs Ir grį
žęs. Kitoj vietoj sako:". Ant 
nutrypto šlaito prie baseino, 
kasdien būriuodavosi ne- 
brendllos, vadinę save uk
rainiečių nacionalistais ". 
O ant laivo "Mlchall Kalinin", 
stovėjusioMontreallo uoste, 
jis jautėsi taip žaviai,kaip 
Ir Maskvoje, kur 1980 m.į- 
vyks sekanti olimpiada.

Susitiko jis Ir su vietos 
"pažangiaisiais" lietuviais , 
kurie jį nusigabenę į svečius 
į Rosemonto rajoną. Labai 
Išgirta tuos "pažangiuos lūs " 
kad jie,anais "buržuaziniais" 
laikais Iškeliavę į užjūrius, 
čia įslkūtę savo darblntn - 
kų sąjungas, leidę "Liaudies 
Balsą" Ir kitaip velkę.Bet 
labai blogai atsiliepia apie 
po ‘ II-ojo Pas.Karo čia at
vykus lūs Į "Šių bėglių tarpo 

jėgas".
Be Montreallo, autorius 

dar lankėsi Ir Toronte bei 
aplankė Niagaros krioklį. Ir 
Toronte susitiko su "pažan
giaisiais" Ir buv. "Liaudies 
Balso" leidėjais. Autorius 
vartoja keistą gramattką:vl- 
sus, ar tai angliškus, ar 
prancūziškus vardus Ir pa
vadinimus rašo taip,kaip iš 
tariama, todėl dažnu atveju 
reikia gerokai pasukti galvą, 
ką jis čia nori pasakyti. Pav., 
" Mekllnz. megezln","Sundl 
san","Detll samery", Ju-Es- 
El" Ir 1.1. Vartoja Ir nie
kuomet negirdėtų svetim
žodžių, pav., autsaideriai, 
sprinteris, nokdaunas .star - 
tukal / sportiniai bateliai/ .

Nors šią knygą tikrino Ir 
koregavo visa eilė redakto
rių Ir korektorių mano tu - 
rimas knygos egzempliorius, 
bent du pirmieji knygos lan - 
kai, įrišti į knygą apspaus- 
dlntl tik vienoje lapo pusėje. 
2. Amerikos žydai griebėsi

teroro veiks mų.
Prieš porą savaičių buvo 

pranešta,kad Amerikos žydų 
teroristai griebėsi teroro 
veiksmų prieš jiems nepa
tinkamus asmenis. įtartus e- 
sant "naciais ar karo nusi
kaltėliais" Ir pradėjo paštu 
s tuntlnėtl bo mbas, įpakuotas 
lyg mažus siuntinukus. Lai
mei, tokių "siunti užgavė
jai tą laiku pastebėjo ir lai
ku pranešė policijai, todėl 
nelaimingų ats įtikimų buvo 
Išvengta. Bet teroristai pa
sižadėjo Ir toliau tokius 
siuntinius siuntinėti. O prieš 
keletą dienų žydų teroristai, 
pas įvadinę save JEWS/Je
wish Executioners with Si
lence"* buvo nuvykę į New 
Yorko priemiestį Mlneolą, 
kur gyvena latvis Boleslavs
Malkovskls Ir ten subadė 
sutiktą niekuo nekaltą paša
linį žmogų- Vladtslavą Clv- 
zelį. Žydai Malkovskį jau 
seniai kaltina, kad jis tarna
vęs Rygos ghette Ir Iš ten 
daug žydų pasiuntęs sunaiki
nimui. Pernai rugplūčlo m . 
jo namas buvo apšaudytas, o 
jis pats sunktai sužeistas . 
Žydai sako, kad jei valdžia 
neslgrlebla jokių priemonių , 
tai jie patys padarys savo 
teismą. A. Beržinis
LIETUVIS-FILMŲ_ 
REŽISORIUS

Arėjo Vitkausko World- 
Wide News Bureau skiltis 
American Scene mini lietu
vį Rimą VAINORUI svarbio
je filmų darbo vietoje- jis į- 
rašytas kaipo antrojo viene
to režisierius ~ Paramount 
Pictures filme "Lošikai"-

Tai didžiųjų Brazilijos va
dų atsiliepimai. O iš mūsų 
buv. D. P. nėra gautas nei 
vienas atsiliepimas, nes net 
įsigyti ir paremti nebenorė-: 
jo. Pamiršo,kaip savo laiku 
rašiau " Rojaus " "malonu
mus". .. O svetimieji, kaip 
jau žinote,lig padangių mane 
iškelia.

"Mūsų Lietuva " laikraš
tukas rašo apie paskaitą, ku
rią stebėjo ( buvęs garbės 
prezidiume tas pats kun. Ur- 
baitis), kurią laikiau vietos 
mokslo įstaigoje apie AMA
ZONĖJ BUVUSĮ ROJŲ, kur 
gyveno Adomas ir Jieva. 
Nežinau,ar vertimą tos pas
kaitos Jums pasiunčiau ar ne 
( jei Jums būtų įdomu, galė
čiau išvertęs persiųsti, nes 
tą paskaitą jau persispaus
dino keli vietos dienraščiai 
- kur pačią foto kopiją ir tos 
paskaitos Jums siunčiu ži
noma, be vertimo). •

Šių -dokumentų daugiau į

"Players",kur, teniso mėgė
jų džiaugsmui, gausios tikro 
lošimo scenos įterpiamos į 
Amerikos lošiko pavojingą 
meilės "lošimą" su "virš- 
geraširde " NicoIe(Ali Mac 
Graw (aktorė), kuri, iš dė- 
kingumo už kartą gyvybės 
išgelbėjimą, leidžia jam pa
tirti visišką meilės išsipil
dymą, kartu būdama pasi
rengusi skristi iš savo gy
venamosios fantastinės vi - 
los Meksikoj pas seną
jį meilužį jachtoje Mon - 
te Carlo, kai tik šis pasiun - 

■čia jai telegramą. . .
• "Europos Lietuvis" patal
pino vieno skaitytojo laišką, 
kuris rašo:
HITLERIO - STALINO 
PAKTAS IR FAKTAS

Per radiją ir spaudą ten-f 
ka sužinoti, kad Vakarų Vo
kietijos parlamentas pradeda 
svarstyti įstatymą, pagal ku
rį karo nusikaltimų senatis 
panaikinama. Karo nusikalti - 
mai ir iŠ jų išplaukiančios 
pasekmės nebenusens ir bus 
baudžiamos net ir po 30 me
tų.

Įdomu sužinoti ką , galvoja 
mūsų DBL S-gos c. V-ba a- 
pie šį vyksmą ?

Gal galima būtų ta proga 
smarkiau reaguoti.

Pradedant PLB Krašto Val
dyba, kad ir ji kreiptųsi į 
Vak. Vokietijos parlamentą, 
prašydama panaikinti Hitle
rio sudarytą dvišalę sutartį 
su jo draugu Stalinu ir ištai
syti jos pasekmes. Geriausia, 
kad ta sutartis būtų perduota 
UNO pilnačiai nuodugniai ap
svarstyti ir, pripažinus, rei
kalą atitaisyti.

Minėta Stalino -Hitlerio su
tartis arba dvišališkas pak
tas, leido Pabaltijos valsty
bes nelegaliai Sovietų Rusijai 
okupuoti. Minima okupacija 
dar ir dabar tęsiasi.

■ • Birželio 21 - 24 d. d. Dės 
Plaines,<111001 s, įvyko Ame
rikos karo veteranų VFW 
Illinois valstijoje 60-toji me-

/

tinė konvencija, kurioje be 
visos eilės bėgamųjų reikalų 
priimtos griežtos rezoliuci
jos prieš Carterio adminis
tracijos daugelyje atvejų da
romas nuolaidas Sovietų Są
jungai .
• Iš okupuotos Lietuvos

Paskelbus naują Sovietų 
Sąjungos pilietybės įstatymą, 
Lietuvoje labai sumažėjo tu
ristų.

Palanga pilna vasarotojų, 
bet gatvėse retai begirdėti 
kalbant lietuviškai. Gastro
liuoja simfoninis orkestras 
ir Kauno Dramos Teatras. 
Kiekvieną vakarą būna kokių 
nors pramogų: koncertai va
saros estradoje, teatrai, po
būviai ar programos Birutės 
kalno papėdėje. Pilni ir res . 
toranai, tik gaila, kad sve
timtaučių. S. P.

užsienį nebesiųsiu, išskyrus 
Jus - tad būtų gera, kad juos 
tinkamai • apsaugotumėt. Iš 
kitų naujienų: pas mane lan
kėsi mano brolis iš Chi ca
ges - kur jam įteikiau visus 
patentą susijusius reikalus 
gaminti ten Šiaurės Ameri
koje , ir žinoma pas Jumis , 
tuom kartu jau prašiau, kad 
pirmasis pagamintas prie
das būtų perduotas Justi ži
niai ir nuosavybei kaipo do
vana nuo manęs. Nežinau, 
kiek laiko tai jam ten truks 
susitvarkyti su visais tais 
reikalais, bet iš čion išsive
žė visus reikiamus įgalioji
mus , patvirtintus net pačio 
JAV Konsulato.

Šiuom kartu baigdamas 
spausiu Jums dešinę tikėda
mas dabar ateinančioms ge
resnėms dienoms jau ir Jus 
pažinti kaipo mano didžiuo - 
sius bičiulius asmeniškai -

Tad ligi sekančio -
Jūsų M. Laupinaitis, 
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s.š e t k u s

Lietuvio politinis 
ledias

Nekartą kanadiečiai poli
tika mus arčiau pažįstą tei
raujasi kurią pagaliau Ka - 
nados politinę partiją mes 
palaikome? Nustemba gavę 
atsakymą, kad mes palaiko
me Ir tą Ir kitą, jei tik jos 
palaiko mūsų tautos laisvės 
siekius arba bent padeda 
mums mūsų veikloje.

Todėl nenustebome, skai
tydami spaudoje kurio tai 
kanadiečio politiko padarytą 
priekaištą Ottawoje rengia
miems priėmimams už tai, 
kad į juos yra kviečiami vi
si politikai, kurie tik nori į 
juos ateiti; o nori Ir tie,ku
rie Ieško tik asmeninio pa - 
slreklamavlmo, visai ne
kreipdami jokio dėmesio į 
balt Iečių laisvės siekius.

Čia, matyt,turima galvoje 
buvusio premjero Trudeau 
nevieną baltlečlų palgnora- 
vlmą. Taip, vienais metais 
jis nepriėmė latvių delega
cijos. Yra atsisakęs priimti 
Ir kitas tokias delegacijas , 
paa Išklnda mas, kad tada s o - 
vietai galėtų palaikyti Kana
dos prancūzus separatistus .

Tai, žinoma, nebuvo joks 
paaiškinimas. Sovietai vls- 
tlek lenda į visų valstybių 
panašius reikalus. Trudeau 
baltlečlus_ ignoravo dėlto ,
kad.Jie nesudaro Kanadoje 
jokios politinės jėgos.Vieni 
balsuoja už liberalus, kiti už
konservatorius, o pliusą su- lankoje, bet 
dėk su minusu—visad gausi 
nulį. Šią paprastą materna - 
ttką žino kiekvienas.

Žinome Ir mes, lietuviai, 
Ir skaltomės darą gana gud
riai: nededame vlsų«avo o- 
buollų į vieną kurį maišą, 
bet dedame į du, nes vienam 
maišui prapuolus, vlstlek 
mums dar liktų pusė obuolių. 
Nors mes taip manome, bet 
tikri politikai taip nemano. 
Jie skaito mus esančius po
litiniais oportunistais, kas 
politikoje reiškia žemos ka
tegorijos žmones, žmones - 
" kur vėjas pučia". Negalė
tumėm pasakyti, kad taip nė
ra.

Nedalyvaudami, nepalal - 
kydaml vienos pasirinktos 
partijos, mes tarytum sako
me, kad mums neapeina kas 
valdo Kanadą. Mes nesame 
jokia jėga, nepadedame Ka
nadai. T as pats turbūt, vyks
ta Ir Amerikoje, nors ten 
klek ryškiau palaikomi tat 
respublikonai, tai demokra
tai, o tas parodo, kad Ir ten 
mūsų negausios jėgos būti
nai turi būti padalintos,sus
kaldytos .To gi nei Kanadoje . 
nei Amerikoje neturėtų būti.

Kaip sau norime,bet pasi
rinkimas vienos partijos 
mums niekuo negalėtų pa
kenkti,bet galėtų daug padė
ti, nes tik tokiu būdu mūsų 
jėga būtų klek labiau jaučia
ma. Reikalas yra tas,kad 
tiek Kanados, tiek Amerikos 
dvi svarbiausios partijos te
siskiria neesminiuose vi
daus reikaluose. Kurį parti
ja nepaima valdžią—vlstlek 
tas pats. Visi tai žino, dėlto 
rinkimuose dalyvauja labai 
neentuz last Ingai. " Just for 
change"- tai jų svarbiausias 

.motyvas. Jei taip yra, tat 
koks skirtumas kurią parti
ją palaikysime? Mūsų obuo
liai nė viename maiše nega
li pražūti, nes tie maišai 
šiuose kraštuose niekad ne
žūva.

Taip pat žinomas kitas 
aiškus faktas, kad partijos 
užsienio politikai neturi jo
kios didesnės. reikšmės. 
1979.Vi:, 1 1

Dažniausia jos abi sprendžia 
svarbius užsienio reikalus . 
Seniai yra žinoma "dvlpar - 
ttnė užsienio politika". Taip 
Vietnamo karo metu tą karą 
vedė Ir tęsė abi partijos . 
Taigi—užsienio' politikai vi
ešai nesvarbu, kuriai partijai 
mes priklausysime.

Ir tai yra tikras faktas. 
Elsenhover’Is kandidatuoda
mas į Amerikos prezidentus 
bevelk prisiekė,kad jis "will 
roll Iron Curtain back'1—nus
tums geležinę uždangą, bet 
kai rinkimus laimėjo, kai 
pradėjo sukilti vengrai Ir 
čekoslovakai, tai jis pirmas 
pasiskubino prie mikrofono 
pareikšti,kad Amerika suki
lėliams nepadės. Tuo būdu 
jis netik neatstūmė geleži
nės uždangos, bet ja visai 
uždarė pavergtas tautas so
vietų pus ėję, be jokios vil
ties Išsilaisvinti sukilimu. 
Elsenhoverts gt buvo res - 
publIkonas, partijoje, į kurią 
Ir mes dėjome daugiausia 
vilčių.

Elsenhoverį sekė J.Ken- 
nedy-demokratas. Jis rinki
mų metu primygtinai klausė 
Elsenhoverį, kokiu būdu tas 
gali nustumti geležinę už 
dangą,jei jis negali nustumti 
jos čia pat esančioje Kubo
je? Vos tik patapo preziden
tu— kubiečiai puolė laisvinti 
Kubą, Išsikėlė Bay of Pigs į- 

krltlšklauslo
mūšio metu Kennedy užmir
šo savo pažadą padėt I suki
lėliams. Čia pat stovėjęs A- 
merlkos karo laivas galėjo 
pora šūvių mūšį pakreipti 
reikiama linkme,bet Kenne
dy uždraudė laivą panaudoti 
Ir Išsikėlę kubiečiai visi bu
vo paimti į Castro belaisvę. 
Kuba Ir šiandieną tebėra so
vietų prleštUtls ant Ameri
kos slenksčio. Tas aiškiai 
parodė, kad klek tai liečia 
užsienio politiką, tai visai 
nesvarbu, kuri partija yra 
valdžioje. Ko tad mums sie
lotis, kuri partija laimės 
rinkimus?

Pasirinkti vieną tų partijų 
mums yra būtina vidaus rei
kalams, kad mes atrodytame 
Ir būtume solidarūs,kad po
litikai jaustų mūsų jėgą bent 
vidaus gyvenime.

Be abejo, mums reikė
tų pasirinkti dešinę kryptį, 
nes šiaip ar taip, kartoji 
pusė yra didesnėje sovietų 
įtakoje. Iš tikrųjų,kairiuo
sius sovietai labai sumaniai 
naudoja savo tikslams.Kas 
nežino, kad 
respublikono 
Nlxon’o
ka Ir lų jų darbas? 
negalėjo pernešti 
nuo tų laikų,kai jis lankėsi 
Maskvoje Ir diskusijose su 
Chruščev’u jį visiškai su - 
dirbo, vadinamo "kitchen 
debate" ginčo metu, dalyvau
jant daugybei įvairių kraštų 
reporteriams. Apmaudo tau
rė buvo perpildyta Nlxon’o 
pasukimu į Kinijos pusę.So
vietai jau seniai žino, kad 
kurioje pusėje atsidurs Ki
nija, tai toji pusė Išeis lai
mėtoja. Rusija ir Kinija yra 
taip,kaip musė Ir dramblys. 
Laimei, kad Amerikos poli
tika formuojasi į gerą pusę 
savaime. Tą dabar aiškiai 
mato Ir respublikonai, Ir de
mokratai tr metasi visi į Ki
nijos pusę be jokių rezervų . 
Kas svarbiausia—Amerikos 
visuomenė Irgi persiorien
tuoja Ir krypsta nuo sovietų 
į Kinijos pusę.Kada nors Is- 
torija tą pakrypimą vadins

le mlamu kovoje laisvo pa - 
šaulio prieš atgyvenusį so
vietų kolonializmą.

Štai kodėl ir mūsų politi
nės partijos po VLEK6 spar
nu turėtų visos persiorien
tuoti į bendrą Lietuvos lais
vės tikslą,palikdamos smul
kius partinius skirtumus vi
siškai nuošaliai. Visi veiks - 
nlal turėtų persiorientuoti ta 
pat prasme. Ką tik paskelb
ta persiorganizavusio VLIKo 
deklaracija— atsišaukimas 
kaip sykis apie tokį politinį 
persiorientavimą Ir kalba. 
Visi lietuviai Iki vieno turė
tų padėti į šalį savo mikros
kopiškus ambicijų relkaltu - 
kus Ir žiūrėti kas stiprina 
mūsų jėgą.

Mūsų tarpe nėra nei vieno 
— nei lietuvybės veiklos, nei 
politinio patyrimo viršžmo
gio. Tai nereiškia, kad mūsų 
tarpe nėra gabių žmonlų.Yra 
daug. Kas bebūtų atsakomi el
giaus lame poste vienas pats, 
jokių stebuklų nepadarys ,bet 
padarys pasitardamas su vi
sais lietuviais, nevlentlk su 
Chlcagos ar New Yorko lie - 
tuviais, o su viso pasaulio . 
Kaip tai padaryti, kiekvienas 
vadovaujantis privalėtų žl - 
not L

VLIKo deklaracija—pa
reiškimas yra pirmas svei
kintinas žingsnis. Tokių pa
reiškimų—gairių turi būti Ir 
ateityje. Tai ir bus mūsų 
bendros politinės Unijos su
darymas , be kurios mes e - 
same nenaudingai Išslblaš- 
k lust jėga.

Watergate Ir 
prezidento 

puolimas buvo tų 
Sovietai 
NlKon’o

Netik reikia kurti bendrą egzistencijos. Ji laikoma Pagal Lietuvos- konstttu- 
polltlnę liniją, bet reikia ją laikinai okupuota.In- ęijos paragrafą 72 einąs pa- 
ir skleisti, populiarinti-m-korporuojantl valstybė/šluo /eigas mln.p-ko Ant. Mer- 
doktrlnuott. Taip, Indoktrl- atveju SSSR/ neprivalo su - kys neva vadovavo valstybei, 
nuott’. Tai nėra sovietų Iš- telkti jiems /prievartos bū- neturėjo Prezidento galios 
galvotas dalykas, bet tiek flu/ savo pilietybės, kol po Ir teisės skirti naujos Lle- 
senas, klek Ir pati žmonija . karo/šluo atveju 1939-45 m/ tuvos vyriausybės bei pre- 
Indoktrlnaclja veikla visose 
tautose, nors to žodžio ven
giama vartoti, kaip jau per - 
daug nuvalkioto, sovietų Ir 
marksistų suniekinto.

Lietuvis turi žinoti, koks 
yra jo politinis kelias.Yra 
net labai mokytų žmonių, ku
rie tokio kelio nežino, yra 
berašo tų, kurie tą kelią mato 
aiškiausiai. Tą slmpto - 
mą parodo lietuviai, bes te
lankantys pavergtoje Lietu
voje. Ne vfenas mokytas nu
šneka, nesusivokdamas ką 
daro, ne vienas paprastas 
lietuvis pavergtoje Lietuvo
je žino ką sakyti Ir ką dary
ti. Šviesuomenės žmonės A- 
merlkoje sudavė sunkų smū
gį to krašto tradiciniam lie
tuvių vieningumui. Ir dar 
klek šviesūs žmonės’. Kiti Ir 
dabar dar smūgį didina, o 
kodėl? Todėl, kad Ir aukštus 
mokslus baigę, bet vienoje 
siauroje srityje, nieko neži
no Ir neišmano apie visuo
meninį- politinį gyvenimą , 
kuris ypač yra sudėtingas , 
siekiant tautos laisvės Iš la
bai rafinuoto priešo.

Tokia jau yra mūsų mada, 
kad neretas lietuvis paslgl - 
rta: "aš nepolltlkuoju’." O tai 
ir yra mūsų silpniausia pu- 
s ė’.Nuo pas įtraukimo Iš Lie 
tuvos laikų mūsų visas gy
venimas yra politinis.Svar
bu yra žinoti ką Ir kodėl 
veikti, bet dar svarbiau yra 
žinoti kaip neveikti, nuo ko 
susilaikyti.

Kriminalas
SSSR VALSTYBĖ PRIMETA 
SMURTU SAVO PILIETYBĘ 
KITU VALSTYBIŲ
PILIEČIAMS

Naujas SSSR valstybės pi
lietybės įstatymas, galiojąs 
nuo liepos mėn.l d. ,1979 m. 
liečiantis Iš okupuotos Lle-

VI.1940 kilusius piliečius Ir 
turinčius kitų valstybių pi
lietybes- gimimu ar natūra- 
l[Z9.C(jOS hiiflii nrTAŽfrJiT’flIl ia
tarptautinei teisei

Lietuvos valstybė 15. VI . 
1940 buvo okupuota SSSR 
valstybės, įvedant į svetimą 
teritoriją ginkluotas pajėgas 
- Raudonąją Armiją prieš 
Lietuvos vyriausybės sutiki
mą, protesto notas. Buvo su
laužytos valstybės suvereni
nės teisės.

Tarptautinė teisė sako:
" Valstybė, neteisėtai In

korporuota į kitą valstybę, 
savo juridinėsne uistoja

MOLOTOVAS pasirašo slaptą 
ministeris Ribbentropas.

susitarimą. Stovi Hitlerio užsienio reikalų

Talkos Konferencija /kaip zidento. Pagal Liet. Konst l- 
1918 m.Versallo sutartis/ ne-^uc^os 1938 m.paragrafą 71 
nustatys Ir nepatvirtins šiuo 
atveju Europos valstybių 
sienų. Potzdamo, Helsinkio, 
Belgrado konferencijos ne
turi Talkos konferencijų 
kompetencijų Ir galios, yra 
tik geros valios,laikini su
sitarimai.

Todėl, Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės statusą 
d e jure dar tebeprlpa - 
žįsta JAV, Dldž. Britanija , 
Kanada Ir kitos valstybės, 
bei Vatikanas-Kvlrlnalas.

Dar tebeveikia Lietuvos 
valstybės konsulatai, atsto- elnės teisės žinovas-eksper- 
vybės, kurios palaiko Lietu
vos . valstybės tęstinumą.

A.Merkys tik pavadavo-vel- 
kė prezidento pavedimu.

Lietuvos teisėtas prezi
dentas A.Smetona pasitrau
kė į užsienį,protestuodamas 
prieš SSSR okupaciją, sutar
čių laužymą,smurtą Ir ne - 
norėdamas, kad jo asmuo 
būtų panaudotas Kremliaus 
smurtui pridengti,kaip buvo 
padaryta su Latvijos-Ulman 
ar Estijos Paets a m prezi
dentais. "Atlikus rolę", juo
du buvo nužudyti.

Tarptautinės Ir konst ttu-

tas V.D.Universiteto, Kaune 
rektorius prof. Mykolas 
Roemer Is štai ką sako:"Mū- 
sų/L tetų vos/žiū rimu atve - 
ju valstybė jau buvo patekusi 
į svetimos valstybės SSSR 
karinę ir politinę dispozici
ją. Ji jau dėl mllltarlnės o - 
kupactjos nebuvo nei nepri
klausoma, nei suvereninė 
/valstybė/. A.Merkys..einąs 
Respublikos Prezidento ir 
mlnlsterlo pirmininko pa

Dabartinės tarptautinės 
teisės pažiūra, vienos vals- 
tybės inkorporavimas prie
varta:, okupacija į kitą,prieš
tarauja visų valstybių prln- 
ctpul.,

Net Ir V. L e, n I n a s 
nepritarė mažų vals
tybių paverglmul-okupacljaL 
Jis sako: "Jeigu maža vals
tybė inkorporuojama į didelę, relgas nuo 15. VI. 1940, Lie - 
tai jai nepareiškus noro tuvos valstybei ne vadovavo, 
laisvai, ištraukus didelės nes jai ir jos aktams vado - 
valstybės kariuomenę, per vavo Iš Maskvos atsiųstas 
demokratinius rinkimus,t ai 
toks mažos vals
tybės užėmimas- 
yr a aneksavimas, 
svetimos v 
bės pagrob 
lygus s m u r t o 
m u l".

Kaip žinome, tą
aktą 15. VI. 1940 Ir įvykdė 
SSSR valstybėprleš Lietuvą, 
Latviją,Estiją,pagal Stalin' o 
-Hitler lo slaptą sutartį^28 . 
17.1939/.

aisty-
I m a s ,
v e l ks -

smurto

SSSR valstybės užsienio rei
kalų vlcemtnlsterls V.G.De- 
kanazovas, patariamas So
vietų atstovo Lietuvai N. 
Podznlakovas, vadinasi, sve
timos valstybės organų-SSSR 
valstybės-vyriausybės".

V.Molotovas prof. V.Krė
vei—* Mickevičiui per vizitą 
Maskvoje pareiškė: "Visos 
Pabalttjos valstybės turė
siančios įsijungti /su ar - 
mljos pagalba /į Sovietų Są
jungą".Tuomet prof. V.Krė
vė grįžo į Kauną ir atsista
tydino /l. VIII. 1940/.

Kas jau dabar yra Ir įvykę, 
okupuojant 1944-45 m. Lietu -

SSSR valstybė 1920. VII. 12 
Maskvoje pasirašė su Lietu
va Talkos sutartį, kurioje 
SSSR valstybė pripažįsta be vos teritoriją, 
jokių rezervų Lietuvos vals- f 
tybės suverenumą—nepri- nutraukė visas 
klausomybę Ir laisvu noru, Lietuva Ir tarptautines su- 
visiems laikams atsisakė vt- tartis, garantuojančias tau- 
sų Rusijos suvereninių tel- toms laisvą apsisprendimą į 
slų į lietuvių tautą Ir Lietu - nepriklausomą gyvenimą, 
vos žemę. Lietuvos-SSSR Žinoma vis lems, kad SSSR 
valstybės 1926.1 .23 Mask - valstybė tarptautinių sutar- 
voje pasirašė nepuolimo su-člų nesilaiko Ir nesilaikys, 
tartį, kuri 1931. V. 6 buvo Naudojamas jėgos ir smurto
pratęsta Iki 1934, vėliau. Iki principas. JI naudos Iki ga- 
1945. 11.31. Visi ginčai busllngesnės jėgos ją sutrluš- 
sprendžlaml talkos būdu.Abi kins, kaip Adolfą Hitlerį, 
valstybės sutarė, pasirašė 
vyriausybių Ir įgalioti pa- Naujas SSSR pilietybės įs- 
relgūnai /Leninui daly vau- tatymas siekia pripažinimo 
jant 1920 m./. ir de jure Europos valstybių

Tačlau,SSSR valstybė 194CI S[eno3, kuriose dabar yra 
VI. 15 Lietuvą okupavo, įves - 
dama Raudonąją Armiją Ir 
panaikino Lietuvos valsty
bės suverenitetą.

Lietuvos valstybės prezi
dentas Antanas Smetona, 
protestuodamas prieš smur
tą- okupaciją, pas įtraukė 16. 
VI. 1940 į Vokietiją, paves
damas laikinai eiti jo Ir ml
nlsterlo p-ko pareigas buv . 
mtn. pirmininkui A. Merkiui 
pasilikdamas užsienyje Lie
tuvos Prezidento In exile pa
reigose.

Maskvos /SSSR/ vyriau - 
sybė Lietuvos valstybės/ru- 
sų okupuotos/prezidentu 16 . 
VI. 40. paskyrė Justą Pa
leckį Ir einantį mln.p-ko pa
reigas su pavad. mln.p-ku 
prof. V. Krėve-Mlckevičlum. 
Vasarą 1940 m. mln.p-ku 
buvo paskirtas M. Gedvilas 
su kitais mlnlsterlals. VI- 

I "liaudies" vyriausybės 
paskyrimai ėjo iš SSSR 
Kremliaus Stalino vyriau - 
sybės, per užsienių reikalų 
vice minister^ Dekanozovą ir 
SSSR pas tunt tnį L tetų va I
Podznlakovą. *

Šiuo aktu SSSR valstybė 
turėtas su

SSSR kariuomenė.
Taigi, okupanto SSSR 

valstybės pareiškimas-pot
varkis, kad Lietuvos valsty
bės buvę piliečiai 
yra skaitomi SSSR piliečiais, 
nežiūrint, kur jie begyventų 
Ir kokio krašto pilietybę be - 
turėtų , yra t a.r p t a u I- 
a ls k r I m I n a 1 a s.Tuo 
labiau, kad SSSR pilietybė 
primetama tr vai - 
k a m s, jau gimus lems įvai
riose Vakarų pasaulio vals - 
tybėse,Tuo yra panaikinama 
žmogaus laisvė apsispręsti ; 
žmogus tampa vergu, be sa
vo apsisprendimo,prilygina
mas karvei ar arkliui, ar 
šuniui. Ponas daro su juo, 

'ką nori. Argi 20- ojo am
žiaus Vakarų pasaulis t y- 
1 ė s ir leis Kremliaus 
komunistams skriausti, iš
duoti savo piliečius? Jung
tinės Tautos turėtų nutarti , 
kad jokia valstybė negalėtų 
primesti pilietybės, jei as
muo jos neprašo, ten negyve
na, gimęs kitur,turi piliety -

E bę krašto,kur gyvena.
J. K e 1 m a s
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VIENKARTINĖ VLADO VENCKAUS VARDO PREMIJĄ 
JAUNIMUI

Šių metų balandžio mėn. 25 d. , iš gyvųjų tarpo pasi - 
traukė buvęs ilgametis Venezuelos Lietuvių Bendruome - 
nės pirmininkas inž. Vladas VENCKUS.

Atjausdami šį skaudų nuostolį. Venezuelos lietuviai 
nusprendė atžymėti Vlado Venckaus atminimą skirdami jo 
vardo vienkartinę premiją jaunuoliui-lei už geriausią ra
šinį) atsakant į klausimą:

"Kuo išeivijos jaunuolis gali būti Lietuvai naudingas?' 
Premija nėra literatūrinio pobūdžio. Jos tikslas yra 

Iiškelti ir įvertinti jaunuolių mintis, svarstant Lietuvai nau
dingos veiklos, naudingų darbų, klausimus.

I-a premija - 300 JAV dolerių, Il-a premija - 200
JAV dolerių, III-čia premija - po 100 JAV dolerių : 
Europos žemyno jaunuoliui-lei, Australijos žemyno, Pietų 
Amerikos žemyno šiaurinės dalies(Kolumbija. Venezuela, 
Brazilija ir kit), P. Amerikos žemyno pietinės dalies(Ar- 
gentina,Uruguay, Paraguay ir kit.), Š. Amerikos žemyno 
šiaurinės dalies (Canada), Š. Amerikos žemyno vidurinės 
dalies (JAV). Viso - 1.100 JAV dolerių.

Autorius-ė privalo aptarti patiektą temą savistoviai ir 
laisvai, pagal savo nuožiūrą. Rašiniai turi būti lietuvių 
kalboje. Rašihio ilgis turėtų būti nemažesnis kaip 2 pus - 
lapiai ir neilgesnis kaip 10 puslapių, rašytų mašinėle, dvi
gubu protarpiu.

Rašiniai, pasiųsti į konkursą, visi galės būti spausdi
nami Dirvos laikraštyje ar Vilties Draugijos leidiniuose.lrt 
in extenso ar santraukų formoje. Siųsdami rašinius į kon
kursą, rašinių autoriai automatiškai suteikia Dirvai ir Vil
ties Draugijai ekskliuzyvaus spausdinimo teises. (Raši - 
nius tuo pačiu patartina siųsti su vienu nuorašu. Origina
las bus nuvežtas į Venezuelą, o nuorašas liks Dirvos re - 
dakcijoje).

Dalyvauti konkurse gali lietuvių kilmės jaunuoliai-lės 
nuo 16 iki 35 metų amžiaus.

Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvarde. Rašinio 
viršuje, dešinėje pusėje, turi būti atžymėtas kraštas,ku - 
riame rašinio autorius nuolatinai gyvena, bei autoriaus 
amžius.

Drauge su rašiniu, turi būti uždaras vokas, kuriame ra
sis:

1) autoriaus slapyvardis
2) autoriaus tikras vardas ir pavardė
3) autoriaus adresas
4) autoriaus gimimo metrikų xerox, t. y. foto-nuorašas.

Rašinius siųsti Dirvos redakcijai sekančiu adresu: 
DIRVA r
Vlado Venckaus vardo premija 
P. O. Box 03206 
Cleveland. Ohio 44103. USA

Rašinius galima siųsti iki 1979 metų rugsėjo 30 die - 
nos. Vėliau išsiųsti rašiniai nebus priimami.

Premijų skirstymo komisiją sudaro septyni nariai, ku
rių visi gyvena Venezueloje. Nariai yra skirti ir patvir - 
tinti balsavimo keliu Caracas Apylinkės Lietuvių Bend - 
ruomenės specialaus susirinkimo metu.

Komisija yra įgaliojama pranešti savo nutarimus ne
vėliau 1980 metų sausio 31 dienos. Premijų įteikimas yra 
numatomas 1980 metų Vasario 16 dienai.
Laukiame rašinių ir linkime sėkmės.'

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

( tęsinys )

Aš sakiau: "Ir iš jūsų taško žiūrint, manau, kad neį - 
manoma viską paslėpti. Ankščiau ar vėliau, žmonės išeis 
iš kalėjimų ir lagerių ir sugrįš į miestus. Jie pasakos 
savo giminėms, draugams, bičiuliams ir visiems namiš
kiams, kas atsitiko. Visas kraštas ir visa Partija suži
nos, kad žmonės buvo praleidę nuo 10-15 metų kalėjimuo - 
se- ir už ką? Už nieką? Apkaltinimai buvo sufabrikuotii 
Jeigu jie ir buvo teisme, apkaltinimai buvo sugaudyti iš o- 
ro. Prašau, draugai, pagalvokite dar ir apie tai: mes ve
dame pirmąjį Kongresą po Stalin'o mirties ir todėl esame 
įpareigoti nuoširdžiai prisipažinti delegatams, koks buvo 
vadovavimas Partijai tam tikrais metais. Mes turime 
duoti apyskaitą apie periodą po Stalin'o mirties, bet kaip 
Centrinio Komiteto nariai, mes turime pasisakyti ir apie 
tą periodą, kuriame valdė gyvas Stalin'as. Kaip būtų įma
noma nuduoti, kad mes nieko apie nežinojome ? Todėl, 
draugai, aš prašau jūsų, paremkite mane! Kongresas bai - 
giasi ir netrukus delegatai išsiskirstys. Netrukus, naujai 
išleisti kaliniai pradės grįžti į namus ir informuoti žmo - 
nes savo būdu,kas buvo įvykę. Tuomet Kongreso delega - 
tai teisėtai klaus "Kaip tai gali būti ? Kodėl jūs mums nie
ko nesakėte apie tuos baisius įvykius 20-ajame Partijos 
Kongrese ? Jūs tikrai viską žinojote" - Ir jie bus teisūs. 
Mes neturėsime ką jiems beatsakyti! Tvirtinti,kad neži- 
4 PSI.

Atsakomingi asmenys Venezueloje - Aleksandra 
Vaisiūnienė (žurnalistė) ir Jūratė Statkutė de Rosales(žur- 
nalistė).

Premijoms surinkti pinigai yra pavesti Vilties Drau
gijos (JAV-ėse) globai. Ten pinigai bus saugojami iki pre
mijų įteikimo.
Pastaba: I-oji ir II-oji premijos bus skiriamos dviem ge- 
riausiems kūriniams, neatsižvelgiant į kraštą, iš kurio ra
šinys buvo pasiųstas. Šešios "Trečiosios Premijos" bus 
skiriamos pagal vietoves. Tuo pačiu Visų žemynų lietu - 
viai jaunuoliai yra raginami konkurse dalyvauti!

AR KALBATE LIETUVIŠKAI

Kanadoje, Toronte tik ką 
Išėjo iš spaudos vadovėlis, 
skirtas lietuviškai nemokan
tiems valkams Ir jaunimui . 
Vadovėlį su priedais parašė 
mokytojas A.Rinktinas, savo 
laiku autorius plačiai varto
tų ' *K regžduč lų''. Vfe nas 
komplektas susidaro Iš pen
kių atskirų knygų.

Pagrindinė knyga yra pats 
vadovėlis, pavadintas "Ar 
kalbate lietuviškai?", "Li
thuanian for Beginners", 224 
puslapių. Jame yra trys da

lys: fonetika, skaitymai ap- 
llnkos pažinimo temomis Ir 
žodynas /lletuvlškal-angllš- 
kas >r angllškat-lletuvlškas/.

Šalia vadovėlio yra trys 
darbo sąsiuviniai,kurių vie
ną ar du mokinys pasirenka 
pagal savo pajėgumą. Sąslu
vlnys A skirtas valkų dar
želiui - pave Ikslavlmo knyga, 
sąsluvlnys B skirtas prad
žios mokyklos lygio moki
niams Ir sąsluvlnys C- stu
dentams Ir suaugusiems .Pa
galiau visas darbas suderi - 

nojome būtų melas. Mes turime draugo Pospelovo liu
dijimus ir dabar mes viską žinome. Mes žinome, kad bu
vo valdoma represijos būdu ir savavališkumu, ir apie tai 
turime pranešti Kongresui".

Ir vėl reakcija buvo audringa. Vorošilov as ir Kaga- 
novič'ius kartojo ir kartojo: "Mes turėsime atsakyti! Par
tija turi teisę i iš mūsų reikalauti atskaitomybės dėl to , 
kas vyko Stalin'ui valdant. Mes vadovavome^ir net jeigu ir 
nežinojome visko, kas vyko - dar blogiau - mes turėsime 
už tai užmokėti ! "

"Jeigu galvojate, kad Partija sukurta ant demokratiš
kojo centralizmo pagrindų", atsakiau, "tai mes, Partijos 
vadovai, neturėjom teisės nežinoti kas vyko. Kai ku
rie iš mūsų daug dalykų nežinojo, kadangi mes buvome rė
žimo dalis, kuriame buvo pasakyta, ką mes turėjome žino
ti ir laikėme savo nosis nusukę nuo viso kito. Tačiau , 
ne visi buvo tokioje situacijoje- Kiti žinojo, kas darėsi, ir 
kai kurie net susipurvino savo nosis tuose įvykiuose, apie 
kuriuos,dabar kalbame. Nors atsakomybės laipsnis kaita
liojasi tarp mūsų, aš pasiruošęs, kaip narys Centrinio Ko
miteto nuo 17-ojo Kongreso, prisiimti dalį savo atsakomy
bės prieš Partiją- net jeigu Partija ir nutars patraukti vi
sus atsakomybėn, kurie vadovavo Stalin'ui valdant, kai sa
vavališkumas buvo Partijai privalomas".

Šį kartą Mototov’as prieštaravo"Ar nematai, kas pa
sidarys?" Vorošilov'as vėl smarkiai gynėsi,tvirtinda - 
mas, kad darant ką aš siūlau- užsitrauksime tik kerštą iš 
Partijos ant savo galvos. Vis kartojo:"Kas to reikalauja? 
Kas sako, kad mesturime apie visa tai painformuoti Kong
resą?"

"Niekas", atsakiau. "Bet nusikaltimai buvo įvykdyti, 
ar ne? Mes nors tiek turime patys sau prisipažinti! Neiš
vengiama, kad žmonės sužinosi Jeigu jie pradės mūsų 
klausinėti, po to kai mes tylėjome, tai jie jau bus mus nu
teisę. Aš nenoriu, kad tai atsitiktų.’ Aš nesiimu atsakomy
bės dėl pasekmių. Geriau mes patys tuos reikalus iškel - 
kime".

namas pagal Mokytojo Vado
vą,kuriame Išaiškintas kiek
vienos pamokos darbas.

Sąsluvlnys C Ir Mokytojo 
vadovas yra dviem kalbom- 
lletuvlškal Ir angliškai. T lėk 
pagrindinis vadovėlis, tiek 
darbo sąsiuviniai yra gau
siai Iliustruoti specialiai 
pieštais piešiniais..

Kainos,perkant pavieniui , 
yra šios: vadovėlis - $ 4. , 
darbo sąsiuviniai B Ir C-po 
$2.80, darbo sąsluvlnys A -

$2, Mokytojo Vadovas-$3.2Q, 
Pašto Išlaidos į tą kalną ne
įeina. Perkant dtdešntals 
kiekiais duodama 15% nuo
laida. Ats įskaitoma Kanadoje 
kanadlškals doleriais, visur 
kitur- JAV doleriais.

Adresai: Kanadoje -
"Ar • Kalbate Lietuviškai?", 
1O11 College Str. .Toronto, 
Ont., Canada, M6H 1A8 

JAValstybėse -
JAV LB Švietimo Taryba

Balys Auginąs

VIDUDIENIS

Didžiulio saulės korio tirpsta gelsvas 
vaškas

Ir laša žemėn dideliais sodriais lašais. 
Lopšinės nebeošia susimąstęs miškas , 
Ir vėjas liaujas supti lizdą su mažais. . .

Ant vieškelio sugulę dulkės - lyg plaštakės, 
Pailsusiais sparnais sutūpusios būrin.. . 
Troškioj kaitroj užsnūsta liepos plačiašakės, 
Ir bitės slepiasi vėsion žiedų taurėn.

GARSIEJI VASAROS 
SPEKTAKLIAI 
STRATFORD’O 
TEATRUOSE

Kanadoje, teatro mėgė
jams yra puiki proga vasa
ros atostogų bent dalį laiko 
sunaudoti puikiems Stratfor- 
db Festivalio vasaros teatrų 
pastaymams..

Mūsų bendradarbis A. Na
kas, karštas teatro mylėto
jas, pakartotinai apie tuos 
spektaklius yra rašęs.

1 Jdomu ‘jdastebėti, kad nuo 
š. m. vasario mėn. ten dirbti 
pakviestas Šviesų specialia-. 
tas Tomas Montvila, Genutės 
ir Prano Montvilų Montrea - 
lyje, sūnus.

Suorganizuoti išvyką į šį 
Festivalį ypač mūsų jauni - 
mui.būtų labai pravartu. Tai 
tikrai būtų neeilinė pramoga. 
Ar tai kada įvyks ? b.

A. Nako prisiųstoje nuot
raukoje matome sceną iš 
Čechov'o veikalo Uncle Va
nya.

Aš pridėjau prie argumentų:" Kiekvieno, kuris buvo 
papildęs kokį nusikaltimą gyvenime, ateina momentas, kai 
jo prisipažinimas suteikia jam atlaidumo, jeigu ne visiško 
išteisinimo. Jeigu mes išviso norime nuoširdžiai prisipa
žinti dėl piktnaudojimų Stalin'o laikais, tai mes turime tai 
daryti dabar, 20-ojo Kongreso metu. 21-jame Kongrese- 
jau bus per vėlu, jeigu mes jo ir sulauktumei "

Galų gale nenoromis visi sutiko, kad tokia kalba turėti' 
būti patiekta. Aš manau, kad Bulganin'as, Pervukhin'as , 
Saburov’as ir gal būt Malenkov ’as man asmeniškai pritarė. 
Pasiliko klausimas, kas tokią kalbą patiektų. Aš pasiūliau 
Pospelov'ą, kadangi jis buvo pirmininkas komiteto, kurio 
parodymais mes naudojomės. Kiti nesutiko. Sakė,kad aš 
turėčiau tokią kalbą paruošti. Aš atsisakiau. Aš jau bu
vau atidavęs Bendrą Raportą, kuriame nebuvo nė žodžio 
apie Pospelov’o žinias, kaip aš galėjau paruošti naują 
kalbą dabar, pasiremdamas juo? Bet visi kiti primygtinai 
reikalavo, sakydami: "Jeigu Pospelov’as, kitas Centrinio 
Komiteto Sekretorius pasakys kalbą, žmonės suks galvą, 
kodėl Chruščev'as nieko apie tai nekalbėjo savo Bendra
me Raporte? Kodėl Pospelov'as tokią svarbią medžiagą 
tik dabar pristato? Kaip galėjo Chruščev’as nieko nežino
ti- o jeigu žinojo,kodėl jis nepridavė jokios svarbos?" Jei
gu tu nekalbėsi, tai sudarys vadovybės nesutikimo įspūdį','.

Šie argumentai buvo svarūs ir verti apgalvoti. Galų 
gale sutikau.

Mes sušaukėme specialų uždarą Kongreso susirinki
mą ir pasakiau savo kalbą. Delegatai klausėsi absoliučio
je tyloje. Buvo taip tylu,kad galėjai girdėti musę skren
dant. Jūs turite bandyti įsivaizduoti, kaip sukrėsti buvo 
žmonės, sužinoję kokiems žiaurumams Partijos nariais - 
senieji bolševikai , kaip ir jaunieji vyrai tik atkopę - 
buvo nusmerkti. ( O apie žiaurumus, papildytus neteisėtai 
ir n e partijos žmonėms, ir n e rusų tautoms .ku
rioms komunizmas smurtu buvo priverstas- niekas 
n e iš s i ž i o j o. Taig^Chruščev’o garsioji sąžinė buvo- 
tik savo paties kailio gudrus gelbėjimas. Vert.)
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Vilniečių sąskrydžio proga Steponas Varanka.

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

(Tąsa is praeito numerio)
si darbą perėmė dr. A. Bud- 

\979'.3' 5, d’ tOf P*čios reckis. Tame darbe jis turi 
nepaprastai daug kliūčių. Ti
kime, kad knyga neužilgo pa
sirodys ir pamatys dienos 
šviesą.

Motuzų filmą apie žygį į 
Vilnių buvo žadėjęs tvarkyti 
Kazys Baronas. Dėl stokos 
lėšų, tos filmos neteko ma - 

Ka“ tyti. Prie progos pranešu, 
kad veiklusis vilnietis Kazys 
Baronas iš Kanados išvyksta 
į Vokietiją. Mums labai gai
la, kad nustojame darbštaus 
lietuvio-vilniečio ir Hamil
tono bendruomenės veikėjo. 
Kiek girdėjau, jis Vokietijo
je žada perimti tam tikras 
pareigas lietuvių Vasario 16 
gimnazijoje, tu&mr"' labai 
džiaugiuos, nes tinkamesnio 
asmens, kuris Vilniuje bai
gė Vytauto Didžiojo gimnazi
ją ir lankė universitetą, tik
rai sugebės atlikti jam pa
vestas pareigas geriausiai. 
Be to, jis savo akimis matė 
ir pergyveno lenkų daromą 
priespaudą lietuviškam moks
lui ir religiniam lietuviš - 
kam gyvenimui; kaip meti
mas lietuvių gimnazistų ir 
našlaičių iš lietuviškų prie
glaudų. Kazys Baronas tuo 
laiku dar buvo jaunutis, vis
ko gal net ir neprisimena. 
Vėliau pergyveno ir už lie-

rinktinės buvo gautas ilgas 
laiškas, adresuotas VKL S- 
gos Kanados Krašto Valdybai. 
Laiške rašoma, Šie 1979 me
tai yra Lietuvos Šaulių Są
jungai jubiliejiniai. 50 metų 
nuo jos įsteigėjo Vlado Pūt - 
vio mirties ir 25 metai nuo 
jos atkūrimo išeivijoje, f 
nadoje. Tame laiške Kana
dos vilniečiai yra prašomi 
prisidėti prie rinktinės užsi
motos idėjos išleisti knygą 
ir įamžinti Lietuvos "Ąžuo - 
lų" -Šaulių veiklą ir darbus 
siekiančius atgauti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. 
VKLS-gos vilniečių valdyba 
neturėjo sąlygų sušaukti su
sirinkimą ir surinkti mažiau
sia $100. 00, kad tapti to lei
dinio mecenatais. Mano pa
siūlymu Rinktieji valdybos 
nariai nutarėme susidėti po 
$ 20. ir prisidėti prie jų kil
naus darbo. Petras Česnulis 
yra tik kooptuotas narys, ta
čiau jis taip pat prisidėjo 
su $20. J. Dilys, kuris pri
vačiai buvo šauliams pasiun
tęs 10 dol., pridėjo dar 10 
dol. Kasoje liko 10 dol. Be 
to, valdyba paaukojo PLD 
šventės rengimui 25 dol., pa
siuntė IV PL J Kongreso dar
bams paremti . $ 25. Keletą 
kartų buvo apmokėta lietuviš- tuvybę nekartą nukentėjo, 
kajai Radijo valandėlei už 
Spalio 9-sios per radiją mi
nėjimus. Skelbimai, kvieti
mai, pašto ženkliukai ir ki- 
tos įvairios smulkmenos kai
nuoja nemažai pinigo. Čia 
visko smulkiai nevardinsiu, 
tikiu, kad patys gerai su
prantate.

Šiais metais laike sąskry
džio bus renkamas nario 
mokestis, kuris( jau bent 4 
metai nebuvo renkamas, kol 
kasoje turėjome Šiek tiek 
santaupų. Susirinkimas te
gul nevaržomai pasisako po 
kiek reikėtų mokesčio imti 
per metus. Kas norės, ga
lės apsimokėti ir už keletą 
metų. Esu tikras, kad dau
guma vilniečių ir pavieniai 
aukoja šauliams ir kitoms 
organizacijoms. Kaip anks
čiau minėdavau, jeigu kas 
iš vilniečių prenumeruoja 1-2 
laikraščius, užsisakykite dar 
1-2, spauda šiandien tikrai 
skursta, reikia ją remti vi
som išgalėm. Tik įsivaiz
duokime kas būtų, jeigu netu- svečiai ir susirinkimo daly- 
rėtume savo spaudos. viai galėjo užsisakyti cepe-

Paskutinio "Sąskrydžio-Su-linus, koldūnus ir kitokius 
sirinkimo nevisi priimti su- valgius bei minkštus ir kie- 
tarimai buvo įvykdyti. Petro
Česnulio knygos "Nužmogin- tus padengė Julija ir Vaclo- 
tieji" su pridėtais Varankos 
atsiminimais papildyti ir iš
leisti anglų kalboje ar bent į kurį buvo atvykę iš kitų 
mažiausiai Hu rą lietuvišką kraštų vilniečių ir kurie 
laidą - iki šiol nėra įvykdy
ta. Tam sumanymui yra ne 
tik finansinių, bet ir kitokių 
kliūčių. Šiuo metu vilnie
čiams vienas iŠ svarbiau
sių rūpesčių yra Lietuvos
etnografinių sienų knygos iš- čiams buvo užsakyti 2 stalai, 
leidimas. Tą pusiau įpusėju- Ten teko susitikti su atvyku-

siais vilniečiais iš Australi
jos. Vokietijos. Venecuelos 
ir iš kitų kraštų. Gaila, se
niems prisiminimams nebuvo 
daug laiko. Po daugelio metų 
vieni kitus vos atpažino. Lai
kas savo daro ir ne vieną iš 
mūsų tarpo pasiėmė.

Šiuo metu valdyba su apy
linkių skyriais pradėjo rū
pintis ateinančiu, t. y. šių 
metų sąskrydžiu-susirinki
mu. Mūsų statutas numato, 
kad prie VKLS-gos gali pri- 
klaustytiir tie, kurie Vilnių - 
je gyveno ir dirbo bei pri
jaučiantieji vilniečiams.

Kanados vilniečių valdyba 
su visais skyriais glaudžiai 
dirba ir tariasi įvairiais Lie
tuvą liečiančiais klausimais. 
Dažnai gauname ir "pamoks
lų" iš lenkų spaudos. Čia 
mūsų tarpe . vienas . tautie
tis, kuris informuoja net to
limą Australiją apie vilniečių 
veiklą Kanadoje ir JAV.

Naujos išrinktos valdybos 
pirmam posėdyje buvo pasi
skirstyta pareigomis ir kad 
valdybos nariai kas metai 
keisis rotacine tvarka pir
mininko pareigoms. Aš šias 
pareigas einu su vienų metų 
"viršvalandžiu". Dabar tas 
pareigas turėtų perimti kitas 
valdybos narys.

Baigiant noriu dar pridėti, 
kaip anksčiau minėjau, LSSL _ Įp"\ f
Vilniaus Šaulių Rinktinei pra- Vx*"
šant, tapome jų leidžiamos ’ V ■
svarbios knygos mecenatais, t /Į**" / f—y / A. f
Mano pasiūlymu pinigus su-' II-/* I y //X. 3
moję $ 100 sudėjo dalis val
dybos nariu, surinkta $ 110,, 
kasoje liko $ 10.

Pilnai tikiu, kad visi čia 
suvažiavę vilniečiai mielai 
tą mecenatinę sumą $100 su- 
mes ir prisidės prie šaulių 
istorinės knygos išleidimo ir 
jaus savotišką pasitenkinimą. 
Ne tame garbė, kad keli v- 
bos nariai sudėjo reikiamą 
sumą tapti mecenatais. Ga
liu tik pasakyti, kad tam tiks
lui šaukti visuotiną vilniečių 
susirinkimą nebuvo didelio ir 
svarbaus reikalo.

Tikiu, kad čia susirinkę 
vilniečiai prisidės prie to 
kilnaus tikslo ir sumes kas 
kiek gali. Ta suma pinigų 
bus laikoma banke kokiems 
nors svarbiems reikalams.

Jeigu neteisingai pasiel
giau, atleiskite man. Tai ne
buvo visos valdybos kaltė. 
Tai buvo mano iniciatyva. 
"Sunkioj kovoj už būvį, o 
Vilniaus neužmiršk lietuvi.'."

Kadaise turėjome Vilniui 
Vaduoti Sąjungą ir Vilniaus 
pasus. Paklausk šiandien vie
ną kitą lietuvį apie Vilniaus 
ateitį, jis atsako: dabar Vil
nius yra mūsų. Taip, šian
dieną Vilnius yra Tarybų 
Sąjungos Lietuvos sostinė, 
bet ne laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos,
laikršatyje vienas autorius 
parašė straipsnį : "Lenkai 
lenkams nelygu", į tai aš 
galiu atsakyti: rusai rusams 
nelygu, arba žydai žydams 
nelygu. Šiandieną yra dauge
lis žydų, kurie lietuvius ger
bia ir įvertina už žydų gel
bėjimą. Yra ir lietuvis lie
tuviui nelygus.

— Aš šiandie tapau tėvu, — 
pasigyrė vienas vyrokas.

— Sveikinu ! Manau, kad tavo žmona dėl to 
labai apsidžiaugė. . ,

— Ale kur ? Ji to nė žinote nežino. . .

sekcijos vadovavimą, mielai 
sutikau ir kaip pirmą užda
vinį, sudaryti Šaudymo sek
cijos komitetą, kurį dabar 
ir pristatau:
Balys Savickas, ŠALFASS-gOE 
Šaudymo Sekcijos Vadovas, 
2004 - 340 Dixon Rd. Weston 
Ont. M9RLT1- 
Juozas Zavis, Mažo Kalibro 
Šautuvų Koordinatorius, 
53 Chelsea Ave. .Toronto, 
ont. M6P ib9.
Vytas Tamulaitis, Pistolietų tų geriau negu niekas. Taip 
(Rankinių Ginklų) Koordinato- pat patartina sudėti pačius 
rius, 19 Glenellen Dr. W. , sunkiausius įrankius prie 
Toronto, Ont.^ M8Y 2H4. sienos, į kurią labiausiai 
Vytas Svilas, ŠratiniųŠautuvų pučia vėjai. 
Koordinatorius, " TRAP", 
R. R. 3, Mount Hope, Ont. 
LOR IW0.

Ištrauka iš LŠST Vilniaus 
Rinktinės Kanadoje, praneši -
mo.

Minimi sandėliukai dabar 
pasidarė labai populiarūs , 
pagaminti Iš allumlnljaus ar 
kitokio metalo. Reikia ta - 
čtau atsiminti,kad jie pagal 
savo dydį yra lengvi. • Stipri 
vėtra gali juos pakelti Ir 
nešti geroką laiką.

Vienam

Apsįžiūrėk prieš einant 
miegoti:

Jeigu namuose rūkoma,

*

Paskutiniame vilniečių su
sirinkime PLD šventės pro
ga VLIKo vilniečių atstovui 
buvo pateikta daug įvairių 
klausimų. VLIKo atstovas K. 
Miklas atsakė, kad lietuvių- 
lenkų klausimas jau 2—ji me
tai, kaip nebuvo diskutuoja
mas VLIKo. Lietuviams , 
ypač vilniečiams, tai labai 
įdomus dalykas, kodėl? VLI 
K-o atstovas Miklas buvo pa
žadėjęs atsiųsti' Tyrimo Ins
tituto išleistus etnografinių 
sienų žemėlapius. Kažkodėl 
jų iki šiol dar negavome ? 
Kęstučio Miklo, vilniečio at
stovo prie VLIKo buvo pra
šyta, kad jis perduotų vil
niečių pageidavimus VLIKo 
pareigūnams. Tikiu, kad da
bartinis VLIKo sąstatas 
kreips daugiau dėmesio į
vilniečių keliamus klausimus, pasekmes bei klaidas.

Pasibaigus neilgam vilnie
čių susirinkimui, susirinku
sieji vilniečiai ir svečiai bu
vo pakviesti bendriems pie
tums Lietuvių Namuose, kur

Šis susirinkimas turi pil
ną teise pasisakyti ar tokiam 
valdybos nutarimui pritaria, 
ar nepritaria. Gyvename 
laisvame krašte ir laisvai 
tuo reikalu galime pasisakyti 
ar nubalsuoti. Šiuo reikalu 
balsavimo teisę turi tik už
siregistravę nariai.

' Šaudymas įvyks rugpiūčio 
19 d. l-mą vai. p. p. , Hamil
tono Lietuvių Medž. - Žūki. 
"Giedraičio" šaudykloj. Bus 
šaudoma be diržų, šautuvo 
svoris 5 kg. arba lengvesnis,
atstumas 50 yardų. Vyrų [y Patikrink, ar nerūksta eiga - 
jaunimo grupėse, po 20 šūvių, peleninėse ar dar blo- 
šaudoma iš trijų padėčių. 
Moterims 20 šūvių gulom, 
šautuvukai. - .22. Šaudymo 
mokestis, vyrams $ 3. 00, 
moterims ir jaunimui $ 1. 00.

Š. Juozas Zavys, 
Koordinatorius.

'Bus daugiau)

tus gėrimus. Sąskaitą už pie

vas Skrebutėnai. Ačiū jiems. 
Po to paskutinio posėdžio.

prie geriausių norų negalėjo 
visur dalyvauti, tačiau Lie
tuvių Namuose susipažinimo 
vakare liepos 1 d. ir iižbai - 
giamajam pokyly liepos 2 d.' 
Royal York viešbuty vilnie

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

JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 

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

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo);
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733
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no visą programos medžiagą, 
pats svarbiausias pradminis 
darbas, kuriam labai mažai 
laiko tebuvo likę ir viską už 
AČIŪ , VI. Rukšiui, statisti
kos darbe, A. Artičkoniui- 
šaudyklos priežiūroj, V. Ka- 
čergiui - garbės teisėjui, 1038 
m. Dlympfados Kaune vetera 
nui - medalistui, dabar gy
venančiam Montrealyje; ir 
prie medalių įteikimo mažo 
kai. šaudyme-š. J. Zaviui; 
š.J. Budrevičiui, ilgamečiu! 
šaudymo entuziastui ir daugy 

o , 
1978 m. "Bisley, Common
wealth Matches", Anglijoj , 
Ontario komandos nariui. 
Perrinkto CV pirmininko 
pakviestas perimti šaudymo

ŠALFASS
Lithuanian Athletic Union of North America

ŠAUDYMO NAUJIENOS
Nuo 1979 m. PLSŽ, Toron

te, nieko rimto organizaci
nėj veikloj nebuvo daroma, 
nes tą rudenį ŠALPAS S-ga 
turėjo atstovų suvažiavimą 
Klevelande peržiūrėti savo 
veiklą ir pažvelgti į PLSŽ 

iš
rinkti naują centro valdybą. 
Centro valdyba, kuri taip 
sėkmingai vadovavo PLSŽ, 
Toronte, kurios pirmininkas 
pakvietė mane suorganizuoti 
čr pravesti mišrių šaudymo 
ginklų varžybas PLSŽ metu, bės premijų laimėtojui, 
visiems sporto entuziastams 
laisvame pasaulyje. Tą atli
kau su pagalba taurių šaudy
mo sporto mėgėjų. Š. R. Dau
gėlienė perrašė iratspausdi-

Moijtreoliecioi šauliai prisi šaudymo metu, priekyje J. Zavys, B. Kaspero* 
vicius ir A. Myle. | Nuotrauka Pr. Paukstaičio.

s
268-0 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

TEL. 525-8971.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENt HUO 11,30 iki 1 2 vai. naktie*.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonk«v;gįutr 1053 Albon«| ęr.. Duve>nOyt P.O. TEL. 649-M34

glau- kur nors ant baldų.
Patikrink, ar visi elektri

niai aparatai Iš jungti; py all - 
ginti naudojimai gali juos 
perkaitmtl. Taip pat patik - 
rink krosnį.

Jeigu vartoji elektrinį ap
klotą, patikrink jį reguliariai 
/ ypač po valymo ar plovi
mo/, kad nebūtų atviros vie - 
los.

Jeigu kokie baldai buvo 
perkelti, padėk atgal į įpras
tas vietas prieš einant mle - 
go. Ypač , jeigu namuose bu
vo svečių. Jeigu Ištiktų 
gaisras, netinkamoje vietoje 
baldai sukeltų dar didesnę 
paniką.

Visuomet patikrink mie
gančius valkus, ypač mažuo - 
sius.

Jeigu valkalpatys pirmie
ji pabunda, visa, kas gali bū
ti jiems pavojinga, Iš vakaro 
turi būti saugiai padėta. Iš - 
junk elektrinius Instrumen-

SAUGOKfTĖS NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ

Safety Canada Išleido 
lapelį, su katkurlomls su
gestijomis ,kaip Išvengti ne
laimingų atsitikimų.

Viena jų:
Išsikraipę rėmai,palinku

sios sienelės arba sulenktos 
sustumta mos durys, įkurtos 
nebeveikia, pasidaro
apvertus sandėliuką labai 
stipriems vėjams. Tavo 
laimė, jeigu jis neužvlrsta 
ant keno nors tvoros, namo 
ar automobilio.

Sandėliukas turėtų būti 
prisuktas specialiais vinimis 
Ramset/ elektr.įsuktuvą ga- tus, paslėpk valymo skys- 
llrna Išslnuomuotl krautuvė 
se/, nors Ir jie,laikui bė
gant, gali atsipalaiduoti.

Pritvirtinti sandėliuką su 
palapinių kuoleliais Irgi bū-

čius Ir 1.1. Patikrink, kad 
nebūtų Išmėtyti žaislai ar 
panašūs dalykai ant grindų . 
Už jų lengva užkliūti Ir susi
žeisti. *

SIUNTINIAI I. LIETUVA - 1979.
Patariame siysti tik tai kas paskutiniu laiku Lietuvoje pageidaujama ir 

yra naudinga.

Siuntinys No2/ 1979.
Labai gera vyriškai eilutei vilnone angliška medžiaga — 3 m.; vilnone 

angliška moteriškai eilutei medžiaga — 3-m.; vilnone medžiaga suknelei, 
arba vakarinei suknelei medžiaga (visos sios medžlagos gali būti įvairiu 
spalvuj’vyriskl Išeiginiai marškiniai; ;vyrlskos arba moteriškos kelnes - 
leans ’’Levi” arba “’Wrangler*’ (tik tokiu Lietuvoje pageidaujama) Ir 
trumpas telescopic I lets argi s,'vyri skas arba moteriškas.

Šio siuntinio kalno su muitu ir persiuntimo išlaidoms — $312.00.

I si siuntini dar galima dadeti 8 svarus Ivai riu prekiu. Medžiagos dar 
galima dadeti 4 metrai, 3 m. dirbtino minko kai lio arba ka nors Is žemiau
išvardintu naudingesnių dalykui

Avikailiai Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius, 
tikros odos virsus, dirbt Into kai I io pamušalas...........................$275.00.
Dirbtino minko kailis moteriškam paltui. .................................... 107.00.
Jeans- kelnes Wrangler arba Levi Strauss.............. ... ................... 50. 00...
Vyriškas arba moteriškas megstlnls..................... ................... ... 42.00.
Vyriškos arba moteriškos nailonines kojines............................... 4.00.
Tights (kojines - kelnaitės)........................................ ..............................5.00.
Vilnonė.gėlėta skarele arba didele nailonine skarelė . .. . 15.00. 
Geresni marškiniai..................................................................................... I8«OO..
Vyriški arba moteriški bateliai....................................................... 45.00.
Pulki suknelei medžiaga. ..................................... ................... ... 35.00.
Crimplene medžiaga suknelei............................................................. 25.00.
Vilnone ei lijtei - kostiumui medžiaga vyrams arba moterims. 70.00, 
Geresne vilnone medžiaga ei lutei - kostiumui...............................100.00.

Kartu su rubais galima siusti šie maisto produktali Yi sv. arbatos - $5, 
54 sv. Nescafe — $7.50; 1 sv. pupelių kavos —$8.50; Isv. sokol odini u 
saldainių — $8.50; $4 sv. razinku — $ 2,50; cigarečių 40 st. — $5,60. 

įvairus kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimo.

Sudarant savo nuožiūra siuntini reikia pridėti $38.50 persiuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus i Lietuva naudingiausiu paveldėtojui budu.

Baltic Stores Ltd. į .
( Z. & V. Juras )

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

5 psi.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

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

Kapitalas — viri $13.000,000.

įondon, ont.
SKAUDUS BIRŽELINIAI 
PRISIMINIMAI

Tik prieš savaitę vykom 
protestuoti į Ottawą dėl mū
sų tautos disidentų perse - 
kiojimų ir kalinimų. Mask
vos ambasada, tur būt, pirmą 
kartą išvydo tiek daug lie - 
tuvių iš įvairių Kanados vie
tų. Jie įvairiais plakatais, 
šūkiais, rimties susitelki - 
mu per pamaldas aikštėje ir 
didinga eisena gatve, kur 
stūkso niūrūs Sovietų Amba
sados rūmai, priminė pa
vergėjams, kad lietuvių tau
ta ir jos išeivija yra gyva ir 
ryžtinga bei reikalaujanti 
laisvės.

Birželio 17 d. vėl susi
rinkom paminėti 1941 m. mū
sų tautiečių baisiųjų trėmi
mų į Sibiro taigas. Prie 
Londono miesto žuvusioms 
Kanados kariams paminklo 
gausiai susitelkė pabaltiečių 
ir kitų tautų išeiviai su vė
liavomis, gyvų gėlių vainiku 
prisiminti mūsų mirusius ir 
nukankintus tremtinius.

Atidaromąjį žodį tarė jau
nasis ir ryžtingas mūsų A- 
pylinkės Valdybos p-kas Vi- 
tolis Dragūnas. Kun. kleb. J . 
Staškevičiui sukalbėjus mal
dą, tylos minute pagerbti pa
vergtų tautų aukos-mirusie- 
ji tolimame Sibire ir kitur.

Kaip visada, pas pabaltie - 
čius atėjo Federalinio Par - 
lamento narys - liberalas 
Ch. Turner ir jautriai tarė 
prasmingus užuojautos ir

London "Free Press“ patalpino šia nuotrauka, paminėdamas, kad Londono lietuviai kartu su visais kitais Baltijos 
tautybių žmonėmis paminėjo baltieciu deportacijas i Sibiro koncentracijos stovyklas ir padeda vainiką prie pamink
lo Victoria 'Ru-k. Desineje lietuvaite Loreta Miškinytė tautiniuose rūbuose.

6psl. i

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9'4 %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 93/4% 
pensijų fondas 9'/z %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas lž% 
nckiln. turto pask. 11 %

paguodos žodžius pabaltie - 
čiams. Londono miesto me
ro atstovas -aldermanas G. 
Avola prabilo taip pat šir
dingais žodžiais. Pagrindinę 
kalbą pasakė Pabaltijo išei
vių Federacijos Kanadoje 
pirmininkas Telivaldis 
Kronsbergs. Įtikinančiais 
žodžiais ir faktais jis pri
minė laisvojo pasaulio žmo
nėms, kad Pabaltijo tautos 
nuo 1940 metų nuolatos nai
kina žiaurusis-komunistinis 
genocidas. Londono 
distrikto Žmogaus Teisių 
Lygos p-kas dr. E. B. Ros- 
lycky užakcentavo, kad Ru
sijos komunistinė imperija 
naikina ir kitas pavergtas 
tautas, tačiau komunizmas - 
pavergėjas jau pradeda by
rėti ir laisvės aušra vi
soms pavergtoms tautoms 
netrukus nušvis. ..

Galop stojo kalbėti jaunas 
akademinkąs-studentas Algis 
J u s y s. Jis iškalbingais ir 
griežtais žodžiais protesta
vo prieš naujausią komunis
tinės imperijos triuką-norą 
pavergti laisvųjų pabaltiečių 
ir kitų tautų išeivius-3 mi
lijonus laisvosios Kanados 
piliečius, primetant jiems 
neprašytą ir nenorimą "so- 
vietišką”pilietybę. Laisvojo 
pasaulio valstybės turi čia 
tarti savo teise ir laisvu ap
sisprendimu paremtą žodį! 
Šitokio prievartavimo niekas 
pripažinti negali.1

Bendrai, šiemet Birželi
niai Trėmimai labai pras
mingai ir ryžtingai paminė-

(Nukelta 1 8 psl.)

MUSU GYVASTINGUMO 
LAIDAS

Jeigu' atsirastų tokių, ku
riems nepatinka šiuose Na
muose vykstančios Sekma - 
dienių Popietės bei visas ki
tas čia išvystomas lietuviš
kas judėjimas, tai gausūs at-

sudbu
GRAŽI KRUČU ŠEIMOS

ŠVENTE
Birželio mėn. 23 d. Christ 

The King šventovėje įvyko 
jungtuvės Aldonos Kručaitės 
sū Grant Gardiner. Apeigas 
atliko kun. A. Sabas. Vestu
vių vaišės vyko ^Sheraton- 
Cashvell Inn. Dalyvavo 300 
svečių. Dalyvavo beveik visi 
Sudburyje ir apylinkėse gy
venantieji lietuviai, F. Gar
diner šaimos nariai, giminės 
ir» daug svečių iš Amerikos 
ir Kanados įvairių provincijų, 
Aldona baigusi Cambrian Col
lege, dirba Algoma sanatori
joje vaikų auklėjimo srityje. 
Grant baigęs McMasters u- 
niversitetą Hamiltone, dir
ba medicinos biznio srityje.

Angelė Krušaitė baigė La 
Salle gimnaziją augštais pa
žymiais ir gavo International 
Nickel-Inco stipendiją $ 2500 
kas metai, iki baigs uni versi-
teto studijas. Šiais mokslo 
metais studijas pradės To
ronto (Victoria) universitete. 
Dabartiniu laiku,, per vasa
ros atostogas gavus Kanados 
Federalinės valdžios "bursa
ry” $ 800 išvyko Į Montrealį 
prancūzų kalbos stddijoms.

IN C O stipendija buvo duo
dama darbovietėje dirbančių 
tėvų pasižymėjusiems moki
niams. Pradedant 1951 m. 
stipendijas yra gavę tik 2 
lietuviukai: V. Jasiūnaitė ir 
dabar Angelė Kručaitė. 

šliaukančiųjų būriai mums 
sako visai ką kitą. Jų nau
dingumas ir populiarumas 
šioje kolonijoje gyvenančių 
tautiečių tarpe seniai jau Į - 
rodytas ir patvirtintas.

Šis gražus paprotys-susi
rinkti, pabuvoti, pabendrau - 
ti, nuomonėmis , įspūdžiais 
pasidalinti, visiems mums 
daug ir gražiai pasitarnauja.

Skaniai, patogiai pasivai
šinus, o norint ir troškulį 
lumalšinus,paprastai niekas 
iš čia be rimtesnio reikalo 
nė nesiskubina. Visi žino— 
sekmadieniai tik poilsiui ir 
skiriami. Be to,o kur gi ge
riau besurasi,kur susitiksi , 
pasimatysi su savo bendra
minčiais seniau matytais ar
ba ir naujai susirastaisiais 
bičiuliais ?

Storiausias knygas čia bū
tų galima prirašyti primar
ginti įvairiausių iŠ lūpų į lū
pas, iš širdies širdin skra
jojančių įspūdžių, nutikimų, 
neeilinių ir nekasdieniškų 
naujienų arba ir naujai čia 
begimstančių besivystančių 
lietuviškosios buities ir at
eities planų bei sumanymų .

Iš šalies bežiūrint, visa 
tai panašu į didžiulį judrų 
skruzdėlyną kuriame nuola
tos vyksta gyvas judėjimas , 
kas nors daroma, mezgama , 
naujai planuojama. . .

Net ir šiaip sau, tik žin
geidumo dėliai, čia įdomu 
pabuvoti, pačiam visą tai 
stebėti ir pajausti.

Nemaža dalis čia gims
tančių sumanymų bei planų 
po kurio laiko virsta realy
be, tampa įgyvendinami, tuo- 
mi mums visiems gražiai 
pasitarnaudami. . .

Nuo lopšio iki gyvenimo 
saulėleidžio, nuo senosios 
priešistorinės barzdočių 
Lietuvos iki pačiij vėliausių
jų dabartinių laikų, viskas 
čia prisimenama,paliečiama, 
diskutuojama, jautriai išgy - 
venama.

Iš savosios praeities ži
nome, kad ir žiloje senovėje 
mėgo lietuviai barzdočiai 
rinktis ošiančių Šventųjų Ą- 
žuolynų paunksmėje, ūbavo 
tralialiavo po žaliąsias šim
tametes girias bemedžioda
mi, arba ir priešus atėjūnus 
iš savo šalelės bevaikydami.

Slaptai jie rinkosi, būria
vosi savo skaudžia nedalia 
tarpusavyje dalinosi ir bau
džiavos laikais. Dar daugiau 
būriuosna grupavosi vos pir
mąsias patekančios aušros 
prošvaistes išvydę,kada mū
sų šalies laisvė prašė, rei
kalavo vis daugiau aukų. . .

Naktų glūdumose ir girių 
tankmėse rinkosi, būrėsi 
mūsų Miško Broliai, narsieji 
partizanai, garbingai ir ne
svyruojant ■ tęsti savo Tėvų 
Žemei duotąją šventąją prie
saiką-vykdant jiems senolių 
patikėtą testamentą.

O mes štai čia dabar, kad 
ir be Tėvynės, plačiai po pa
saulį išsisklaidę klajūnai , 
betgi to paties iš amžių glū
dumos ateinančio ryšio sie
jami, vidujinio jausmo veda
mi, taipogi, kaip beįmanyda- 

;mi buriamės, šaukiame lais
vajam pasauliui, skaudžiąją 
savo žemės ir jos žmonių 
nedalią skelbdami. Todėl ir 
šie visi mūsų susibūrimai, 
susitikimai, pokalbiai bei 

•planavimai turi gilią pras
mę ir daug prisideda mūsti
likiminėje kovoje. . . Džiugu konstatuoti ir tai ,

Šiuose Namuose vyksta kad gausūs šių Namtj nariai, 
nepaliaujamas lietuviškųjų šių Popiečiųlankytojai,kartu 
reikalų, kultūros, tradicijų, yra ir pavyzdingi Prisikėli- 
papročių.ne tik palaikymas, mo Parapijos, Lietuvos Kan- 
bet ir jų puoselėjimas, ugdy- kinių, o taipogi ir Lietuvių 

mas, o svarbiausia-ateinan- Liuteronų Išganytojo Para-

Tau py k i r s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

10% už 1 m. term, indėlius = - i i914% už 3 m. term, indėlius = 1O’/2% ui aSm P°sko,as 
9'.4 % už pensijų ir namų planų E 
914% speciali taup. sqsk. = 1014% už mortgičius
814% už taupymo s-tas E
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 23 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto 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.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 val. 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 1/6

į,

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-486.4 —251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,,
Toronto, Ontario

M8V ICG.

* Namų — Gyvybės
A * Automobilių
< rf <r VC * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Visais kc,lon’ų reikalais

TORONTO, ONT ARIO bc“‘Ur ~
M6P IA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefax--. « Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258 '

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• (įtaigos tel. 233-3334 231-2661 231- 6226-

.3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

SIUNTINIAI
BALTIC EXPORTING CO.

siuntiniai į baltuos kraštus ir sov. sąjungą
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5' v.p.p. susitarus telefonu);

šeš'radieniois 9 v.r. ---- 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryto.
482 Roncesvalles Are., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5_____ 531-3098 S. ir F, Janavičiai

čioms kartoms jų perdavi- pi jos parapijiečiai ir rėmė- 
mas. jai. . .

Tarpe įvairių laisvajame Visa tai sudaro mūsų Tau- 
pasaulyje išsidėsčiusių lie - tos iš amžių gilumos atei- 
tuviškųjų kolonijų, šio mies- nantį. mus visus jungiantį 
to,o ypač šių Namų lietuviš- rišantį gyvastingumo laidą, 
koji veikla, be abejonės pri - ..... -........ .......
klauso prie pačių ryškiau-
šiųjų savo energija, turiniu 
bei apimtimi.

Šitam teigimui priešta
raujantiems dar būtų galima 
pasakyti ir štai kas.-

per ilgų metų eilę, šios 
lietuviškosios kolonijos tre
jose ir didelėse šventovė
se niekas ir niekados dar 
nėra girdėjęs,kad Pasaulio 
Tvėrėjas būtų pagarbintas 
nelietuvių kalba. . .

MSSM LIETUVIU NAMAI

Lietuvių Namų Vyrai kvie
čia į 2-jų savaičių poilsio, 
stovyklą. Stovyklavimas pra
sideda liepos H d. ir tęsis 
iki rugpiūčio 21 d. Pranciš - 
konų stovyklavietėje N. Wa- 
ssagoje.

Ilgojo savaitgalio proga 
stovyklautojai surengs links
mą gegužinę, kurion kviečia 
visus atvykti. Visais reika-
lais kreiptis į Lietuvių Na
mus, Toronte.

Lietuvių Namuose padary
ti kaikurie pagerinimai, Ka
raliaus Mindaugo menes per
taisyta scena ir "Lokys” ba
re pakeistos kėdės naujomis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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gražiai padainavo eilę dainų. 
Paskutinę solo partiją su į- 
sijautimu atliko Rimas Kar- 
navičius.

FLORIDA
IŠVEŽIMU I SIBIRĄ 

PAMINĖJIMAS

Birželio skaudžiųjų dienų 
minėjimas pradėtas pamal
domis Holy Name bažnyčioje 
birželio 10 d. Lietuvių Bend
ruomenė, klubo salėje ■ įvy
kusio minėjimo metu, išdali
no 100 paruoštų Prezidentui 
Carteriui ir Valstybės Sek
retoriui Cyrus Vance, laiškų 
dėl Petkaus ir Gajausko iš
laisvinimo. Tuo pačiu reika
lu i transliuota angliškai iš 
radio- stoties WTIS.

Pagrindinis minėjimas įvy
ko klubo salėje birželio 14 d. 
Minėjimo ceremonijose da
lyvavo abiejų vietos Šaulių 
kuopi), Romo Kalantos ir jū
rų šaulių "Palanga" vėliavos. 
Sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Atidarymo žo
dį tarė klubo pirmininkas Kl. 
Jurgėla. Nuoširdžiai, bet ir 
griežtais žodžiais pasmerkė 
mūsiškių susiskaldymą, 
smulkias ambicijas ir ne
santaiką. Visi tie smulkūs 
kivirčai paremta ne žodžiais 
bet darbais. Tolimesniam 
minėjimo vadovavimui pa
kvietė klubo parengimų va
dovę A.Karnienę. Šv. Kazi
miero Misijos administra
toriui kun. T. Degučiui su
kalbėjus prasmingą invoka- 
ciją, A. Karnienė supažin
dino su svečiu pagrindiniu 
kalbėtoju dr. J. Kriaučiūnu. 
Dr. J. Kriaučiūnas savo kal
boje iškėlė mūsų tautos nu
byrėjimo ir naikinimo fak - 
torius ne tik bolševikų oku
pacijos metais, bet visame 
Lietuvos istorijos bėgyje, 
pradedant kryžiuočių gadyne, 
gausybe karų su didžiaisiais 
kaimynais, maro metais , 
I ir II pasauliniais karais ir 
įvairiomis emigracijomis. 
Klausytojams jau patiems 
piršosi išvada, kad lietuvių 
tauta, tiek daug narių pra
radusi amžių bėgyje nega
li sau leisti nesantarvės bei 
susiskaldymo. 'Prelegentas 
šią išvadą tik paryškino, 
kviesdamas visas organiza
cijas, kad ir kaip skirtingų 
pažiūrų, laikytis toleranci
jos ir siekti to, kas mus jun
gia. Klubo choras, po trum
pos pertraukėlės, vadovau
jant muzikui P. Armonui,

NEW WESTMINSTER, B. C. 
r ----------_————.

Širdies priepuoliu š.m. 
birželio mėn. 14 d.savo na
muose mirė tautietis Jurgis 
Naujokas, 63 metų amžiaus .

Velionis buvo gimęs Klai
pėdos krašte, Pag°glų apskr. 
Mokinosi Pagėgių Lietuvių K. 
Donelaičio Gimnazijoje, o 
vėliau keletą metų mokyto
javo tame pačiame apskrity
je, lietuvių pradžios mokyk
lose* Netekus Klaipėdos 
krašto 1939 m., jis persikėlė 
į Tauragę Ir tarnavo apskri
ties pradžios mokyklų Ins
pektoriaus sekretor tu ml. Ka - 
nadon atvyko po II-jo Pasau
linio Karo. Fiziniu savo 
darbu klek užsidirbęs pinigų, 
pradėjo verstis kambarių Ir 
butų Išnuomavimo verslu, 
kurį Iki mirties vis plėtė, o 
įvairų remontą dažniausiai 
pats vienas atlikdavo. Buvo 
nevedęs. Pradžioje klek fl- 
nanslnlal remdavo Vancou- 
ver’lo lietuvių bendruome
nės veiklą, bet jau praėjo ei
lė metų, kaip jis nebeatsl- 
lankydavo į lietuvių tautines 
šventes, bet viešus kultūri
nius parengimus. Neprenu
meravo Ir neskaitė jokio lie
tuviško laikraščio, neva dėl 
neturėjimo laisvo laiko. 
Šiaip lietuvių nevengdavo. 
Palaidotas vietos kapinėse , 
šermeninėje Ir kapinėse lai
dojimo apeigas atliko liute
ronų kun. V.SakiIkar»Kapi
nėse dalyvavo visokių tauty
bių virš 1OO žmonių. Van - 
couver’lo lietuvių bendruo
menės vardu ant vellonles 
kapo vainiką padėjo Alb. 
Smllgys. Velionis J. Naujo - 
kas paliko nejudomo turto 
nemažos vertės, bet nepaliko 
testamento. Liko mirusiojo 
sesers sūnus Udo Kunkulls , 
gyvenantis čia Vancouver’y- 
je Ir sesuo Vak. Vokietijoje .

A.K .

NAMAI-AP ARTMENTAJ- 
ŽEMI:-PASKOLOS

/fu imd.

..... D.N.BALTRUKONIS
FOTOM.L.S.

s i s nz m A Sylko R e o 111 e s ■ I n c.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
T eit 273.91M RVS.737-0U4.

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuoloidp)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS --------

Savininkai V. $utinskas & Son. Tel. 364-5712

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard', Kuris jau seniai lietuviams p atom au j o. Darba atlieka sgiiningol 
ir prieinamomis kainomis. Saukite kai namo stogas blogas or kol statote.

364-1470 F

19 79., v II. II.

SScagos dangum
Lietuvių Diena rengta lie

pos I d. Chicagoje praėjo la
bai gerai. Virš 2000 svečių 
susirinko gražiame N. River
side parke, kur žmonės turė
jo daug kuo pasidžiaugtiiGra- 
žią programą atliko Vyčių 
choras ved. F. Strolios ir 
"Gaiva" jaunimo būrelis, ke
lios grupės šoko tautinius 
šokius. O visiems svečiams 
grojo Algio Modesto veda
mas Neo-Lituania orkestras. 
Buvo sveikinimų ir žmonės 
pirko visokių dalykų. Rengė
jai džiaugėsi viską išparda
vę. Finansų komiteto pirmi
ninkas A- Laukaitis, su di
džiule talka jaunimo ir seni
mo, sudarė didelį organiza
cinį sąstatą. Atrodo, kad 
Jaunimo Kongresui suplaukė 
nemaža doleri ūkų.

Chicagos lietuvius nepa
miršta aplankyti ir neprašy
ta nelaukiama viešnia - mir

tis. Iš gyvųjų tarpo atsiskyrė 
mokytoja, patriotė Aldona 
Šimaitienė, dr. VI. Šimaičio, 
ALTo veikėjo, gyvenimo pa
lydovė. Birželio 30 d. Bro- 
oklyne mirė kun. Juozas 
Venckus, sulaukęs 82 m. .ki
lęs iš Kretingos, palaidotas 
per Jaunimo Centrą liepos 5 
d. šv. Kazimiero kapinėse. 
Liepos 3 d. staiga mirė Jo
nas Bagdonas, žymus mūsų 
sporto vadovas, tesulaukęs 
vos 50 metų. Tai skaudi ne
laimė jo likusiai šeimai ir 
lietuviškam sportui.

"Lietuvos Aidų "radi j o prog
rama turės rugsėjo 8 d. šeš
tadienį savo metinį pikniką , 
kur gros Venckaus orkestras 
ir bus visokių įdomybių. Lie
tuviška visuomenė kviečiama 
jame atsilankyti, tuo parem
si t Aidus. Dabar'radijo prog
ramos veiks kiekvieną vaka
rą 9 vai. 1490 KC banga.

B. Brazdžionis

Visos laidos iš WOPA stoties 14 90 AM 
banga'St. Petersburg’e 5:30 - 6 00 po pietų 

Adresas; ‘š WT I S 1110 AM banga 

2646 //EST 71ST STREET - CHICAGO, IL 60629 
Telefono,: < 3 l 2 ) 778-5374

Veda KAZĖ BRA^DŽIONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 9 vai. vak

Montreal
Įdomumo dėl lai duodame

trumpą apyskaitą vlsuome-
net:
Pajamos —
Loterija $1 ,663.00
Šokoladas 3 .008.-
Aukos 1 . 280 . -
Pareng Imal * 381 .83
Vakarienės 345 . -
Viso: ' $ 6 . 677.83
Išlaidos —
Šokoladas, Kongreso Ruošos 
Komltetol, Skelbimai - 

$ 4445. 50
Į Kongresą vykstančiam
Montreallo jaunimui 

$ 2232. -
Dėkojame Montreallo or-

IV-OJO PASAULIO
LIETUVIU JAUNIMO
KONGRESO LĖŠŲ
TELKIMO KOMITETAS
BAIGĖ DARBĄ
Montrealyje lėšų telkimo 

Komitetą sudarė Irena Lu
koševičienė - pirmininkė , 
Audronė Jonelytė, Ina Kli- 
čienė, Kristina Mališkaitė. 
Juozas Šiaučiulis, Kostas 
Toliušis.

Lėšos buvo telkiamos ke
liais būdaiš: loterija, šoko
lado pardavimu, vakarienė
mis, aukomis ir parengimaib išdalinta - 
Smagu pabrėžti, kad visi bū
dai buvo sėkmingi ir mont- ganlzacljoms Ir pavieniams 
realiečiai sutelkė pakanka- asmenims savo auka parė- 
mai pinigų atiduoti savo duok- mUs lems Kongresą: 
ię (2500 dol. ) kongreso ren- k. L. B. Montreallo 
gimo komitetui ir dar liko Valdyoa $ 300
2232 dol. paremti iš Montre K. L.Kat. Moterų Draugijos 
alio vykstantį jaunimą. Montreallo Skyrius 1OO

MŪSV SENOLIU ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą
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 neužburtų protu, 
šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir niekų kitu nepa
mainoma mūsų tautos būtis.

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

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

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montre J, P.Q. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

Už jo siela metini u, proga bus laikomos šventos 
Mišios Austos Vartų ir Šv. Kazimiero bažnyčiose - 
Montrealyje ir Švento Kryžiaus ir Prisikėlimo baž
nyčiose Ottawoje.

VIENERIU METU MIRTIES SUKAKTIS

Liepos 11-ta dieną sueina vieneri metai, kai nete
kome mylimo ir brangaus vyro, tėvo ir 
prosenelio

VINCO 
BILEVIČIAUS

Maloniai prašome prisiminti a.a. Vinca savo 
maldose. —

nuliūdę: žmona, dukros, juseimos,

Litas 250 vičiūtės, mokys juostų audi-
L.A.Samanis 200mą, Rasa Lukoševičiūtė stu-
Llet.Akademinis Samb. jų dienose skaitys vieną iš
Montrealyje 1OOpagrindinių .paskaitų ir yra
J. Gražys 60 pramatyta viena iš kongreso
L.K. Mindaugo Šaulių pirmininkių.
Kuopa 50 Montreallo jaunimo oficia-
Klubas N Ida 50
R. Slmonlūkštls 50
RamovėnaI 25
Neringos Jūrų Šaul.K-pa 25 
Šv. Onos D-ja 1O
K, Martlnėnas 1O
A„ Matusevičius 1O
P.Šaltanlenė 1O
J. Gedminas 5
Viso: $1280

lūs atstovai yra : • Saulius
Brikis, Audronė Jonelytė ir 
Rasa Lukoševičiūtė.

Sėkmės mūsų jaunimui, 
nuoširdi padėka visiems pri
sidėjusioms savo aukomis, 
darbu ir patarimais prie lė
šų telkimo komiteto pastan
gų, kurios davė gerus rezul
tatus. Komitetas

P. Kas pe ra v lč la I auko jo 
maistą Ir darbą Išleistuvių 
pietums.

Vakarienes surengė: Lilė 
ir P. Gedvilaitė-Landry, A. 
ir S. Jaugeliai, V. ir M. Jo
nynai, I. ir A. Kličiai, I. ir 
P. Lukoševičiai (2), E. ir R.

NIDOS KLUBAS VEIKIA
Montreallo Medžiotojų ir 

i Žuvautojų Klubo Nida Valdy
ba savo posėdyje apsvarstę 
veiklos planą, kartu papildy
dama Valdybos sąstatą ir 
pasiskirstė veiklos pareigo
mis.

Verbylos, I. ir V. Pavilanial. Išvykos į Baskatong ežerą
Smagu, kad montrealičiai gerai pasisekė, buvo išvyku- 

dar kartą parodė, savo soli- gjOS didesnės grupės, ke- 
darumą ir supratimą rimtam lėtas mažesnių. Buvo žu- 
reikalui. vauta ir kituose ežeruose .

Kongrese Montreal! ir Ka- Visiems Šie metai buvo sėk- 
nadą Koncerte atstovaus mingi. Šiose išvykose daly 
"Gintaras", stovykloj - Ang- vavo gana daug ir svečių, 
lijoj, mūsų jaunos audėjos. Kiek žinoma, iki dabar pasi- 
vadovaujamos Inos Lukoše- i.tmeita i s psi.>

nėms-
p rista t ant 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI w _

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 
__/ZJ°rn’ 50 ” 766 I-A CENTRALS 

495-90e AVĖ
Į j coin / corner Bsync 365-1143 

i^1 29 55 Allard Street, Ville Emard
■--------- 7 6 6-2667.

P A R D A V I M A jS:

Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart 
r Sport a Swinger • Special • Sedan • Trucks 
17835 Boul. LasaUe, La Salle. P.Q. »

LAVtekrtUUŪHEAUtT

bl F’1

Mechanizuota* rati* Inkilu dailu reguliavimo*. Harks (Body) taisymo* Ir 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite* — 
De LaVerendryo, prfe Loplerrelr vandens kanalo. Tel. 365-3364.

7 psl.

7

7



NL REIKALAI
O i si į

gegužinę !
rugpiučio 12 diena, sekmadieni F. Skruibio vasarvieteje, 

Pointe Fortune, P. Q.

pat stalai, apkrauti su atsi
vežtais skanėsiais, vilioja 
ne tik prie jų sėdinčius, bet 
ir praeinantį. Čia netingi ir 
Augustino Kalvaičio plokšte
lių muzika , su jo paties ko
mentarais, neleidžia aptingti 
nė vienam, Daug, daug , ne- 
iš'vardinamų malonumų pa
sisemti gali kiekvienas, jei 
tik pasiryžta atvykti. O at
vykti juk tai privalu kiekvie
nam,kuriam rūpi lietuviškas 
spausdintas žodis išlaikyti 
Montrealyje. NL

Programoje: Žvejybos Turnyras, Boras, 
Muzika, S po r t a s, Loterija.

Žvejotoji^ — Medžiotojų klubo “NIDA ”

GEGUŽINĖ
sekmadiejii,_ F.Skruibio vasarvietėje 

Pointe Fortune, Oue.

Visi maloniai esate kviečiami gegužinėn atvykti I
“NIDOS” 

Klubo Valdyba

orrA'vJH r. P. Skrulblsp

Vietove pasiekiama va-
žiuojant i Ottawa. Prava- \
žiavus Rtgaud iŠsuktri Pointe Fortune . ■
o privažiavus 17 kelią, tučtuojau išsuk-— 20 — 40 . 
ti i dešiną link Pointe Fortune. (

Nuo Ottawos važiuojant i Montreali —( 
išsukti East Fortune ir paupiu pietų •.

___ _____________________

fLl9.(Wi@==z

fio/ytreal

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės ! ___

Užsisakykite vietas - EJ-UDE^DAVID

Mani waki, Que. jf9E 384.

rulį tel: 721-1656, ar Vytą 
Ptašinską tel:722-3545;366 - 
9916.

Tenka priminti, kad me
džioklės reikalais rūpinasi 
Br. Kirstukas-tel:761-3033.

Prašome susižinoti
išvykų;būtų gražu, kad susi - 
darytų didesnė medžiotojų 
grupė.

Ta proga norius pastebėti
kad išvykose daug kas ne
siskaito su atsargumu. La
bai svarbu, kad tie, kurie 
vyksta ir nežino vietovių, 
laikytų ryšį su vyresniais 
žuvautojais. P-lis,

LONDON, Ont.
(Atkelta 15 6psl.)

ti. Malonu, kad kitų tautų į- 11 mtisxi jaunos Apylinkės 
taking! žmonės ir valdžios Valdybos pastangas beruo- 
reprezentantai buvo atėję šiant šį paminėjimą.
pas mus. Tenka labai užgir- Liudas D a m u 1 i s

ATOSTOGOS IR 
GEGUŽINĖ

Dirbantieji prie laikraš
čio, atostogauti pradės nuo 
liepos 15 d., atostogaus ir 
spaustuvė. Tad laikraštis 
neišeis 3 savaites. 'Laikraš
čio gegužinė įvyks tuojau po 
atostogų, tad primename a - 
pie ją dabar, nes iki po atos
togų - tylėsime. . .

Kviečiame visus montrea- 
liečius, lygiai taip pat otta-

wiečius į gegužinę atvykti , 
išlaikyti tą tradiciją, kurią 
per ilgą eilę metų vykdėme.

Laikraščio leidėjai bus 
pasiruošę visus maloniai 
sutikti ir kiek leis palinky- 
bės,užimti. Jau pati vietovė 
duoda malonumą atvykusiam, 
nes prie Ottawos upės aikš
telė su šokių platforma, ap - 
glėbta Siderių medžių pavė
siu, atgaivina kiekvieną, ypač 
mėgstančius pasišokti. Čia

Nidos klubas. . ; Atkelta iš 7psl. 
žymėjo žuvavime Janina 
Kęsgailienė, Angelė Stanke
vičiūtė, kun. J. Kubilius, Pet
ras Šukys jr.
. Klubas ruošia gegužinę 29 
liepos Skruibių vietovėje. Šį - 
met norime ją paįvairinti su 
sportine programa kaip vy
resniems, taip ir jaunimui. 
Sporto reikalais rūpinasi

Vytas Ptašinskas ir ruošia
si programai. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Ta proga pra
šome ir loteriją paremti, jai 
paaukojant.

Padėkos Dieną, spalio 6 , 
organizuojame išvyką į Bas- 
katong ežerą- Sturgeon, 
Lodge. Kviečiame iš anksto 
registruotis,kad galima būtų 
užsakyti kabinas pas J. Pet-

Dr. J Maiiška
Dantų gydytojas

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1440 rue Ste-Cathįerinc Oitest, 
Suite 600

Tel: 866 - 8233, namų 488 - 8528

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.
Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.

Dr. E. Andrukaitis, m.□.. r.o.e.r. <□>

Tėl.: 522-7236
832, Boul. ST-Joseph E.

MONTREAL H2J 1 K4 
F. Q. CANADA

MONTREAL WEStI
AUTOMOBILE

PoĖtisc ★ Buick Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI l‘

• MŪSŲ PIRMA NUOŠIRDŽIAI,

PASITARNAUS I

LEONAS GUREOCAS
Monoggf

UŽEIKITE I ĮTIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManogerSv

IEO GUREKAS_________ _____

montrea! west automobile
B.A., M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C .E.R.C.S.iC)

Medical Arts Building, 
1538 Sberbrook St. West, 
Suite 215, Montreal Que.

Td-931-4024

NOTARĖ

PHARMACIENS pharmacists]
M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,

366-9742 IISamedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dlmanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livroi$on gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626. rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

Rūta Pocauskas,BCL
NOTAI RE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-1 161; Rei. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl
216 St. Paul W-, Montreal, P.O* 
Tol: 288*6316, namų *658*5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 PI oca .Ville Marie, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel. (.514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bju, B.cx
168 Notn Domo Street E.^uite 205.

Tel: 866-2063; 8662064

8 psi.

489-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCYJNC.
3907A ROSEMONT BLVD?, MONTREAL, QUE.

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ,-M‘J

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I r. vestaci jos JtA.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

S;

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomqsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investocines
veikia sekmadieniais

10-8 =
10-8 =
9- 1 |

9.30-1 1

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

10% 
93^% 
9 Va %

9% 
.....6%

10 Vi % 
1014%
10 ’/a %

Nemokoma visų nartų gyvybės drauda pagal santaupų dyd; iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —— iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimai. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INC

PER

AUKŠTUS

D A V I

ĮVAIRIU

AMtUBUMUHT - MJ»M1TUKI

R

BALDU

MAS

KRAUTUVĖS

• Uieikite ir įsitikinsite, kad ijnonėįe baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRAUE r 4e AVENUE ^* u 363-3887

| 7043 CRNTRALR 300-1282 (DECORATION)

. — MŪNTBEflUŪ LIETIMU
LIIZ13 HREDITQ UNIJA

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomqsias s-tos 
Pensijų planas

DUODA PASKOLAS:
6.0 % v Asmenines
9.25%
9

10.25%

Nekiln. turto 
% Čekių kredito

Investocines nuo

Duoda nemokamų gyvybės apdraudę Nemok, gyvybės opdr. iki 
iki $2,000 už toup. s-tos sumos. už paskolos sumų.

11.5%
11 %
12 %
12 %

$10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 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 vosorq nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vokoro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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