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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Liepos 20 dieną suėjo 10 metu, kaip žmogus žengė pirmuosius žingsnius ant 
mėnulio. Jis buvo amerikietis astronautas Neil Armstrong. *

KADA BUS TEISIAMI VISI 
TAUTŲ ŽUDIKAI?

Liepos 3 d. , Vokietijos 
parlamentas nutarė atšaukti 
legalią ribą-senaties termi
ną - bausti nacių nusikaltė
lius. Dalis narių, ypač lais
vieji demokratai, palaikė 
terminą, nes tolimesnis na
cių nusikaltėlių ieškojimas 
būtų praeities gromuliavi- 
mas. Be to, sfenstant ir iš- 
•mirštant liudininkams, įro
dyti kaltes vis sunkiau.

Galbūt, su parlamento nau
ju nutarimu surištas Vakarų 
Vokietijoje pasirodęs žydų 
kapų išniekinimas.. .

Parlamento debatuose ne 
kartą iškilo ir klausimas , 
kodėl tik vokiečių naciai 
baudžiami už nusikaltimus , 
kai tuo tarpu visi žino, kad 
apie 16 mil,, vokiečių buvo 
ištremti iŠ teritorijų už 
Oderio, apie 2 mil. žuvo, iš 
jų 600. 000 buvo nužudyti.

Archyvuose yra dokumen
tinės medžiagos, kaip žiau
riai buvo nužudomi gyvento
jai Rytprūsiuose-vaikai, mo
terys ir seniai. Keturios 
moterys buvo rastos prikal
tos prie vežimų ratų...

Iš Čekoslovakijos buvo iš
tremtų 3 mil. vokieči ų, apie 
300. 000 žuvo pakeliui, dau
gelis buvo išžudyti lagery, 
jų vienintelė kaltė-kad jie 
buvo vokiečiai.

Galų gale išdrįstama kal
bėti ir apie tuos, kurie dau
giausiai rūpinasi kitų bau
dimu- sovietų nusikaltimus . 
Jie, kaip hitlerininkai, irgi 
rūpinosi kaip išžudyti ne tik 
kitų įvairių tautų žmones , 
bet ir savus. Jeigu turėtų są
žinės ar gėdos - nereikėtų 
taip rūpintis kitų krimina - 
lais.

NICARAGUA BAIGĖ 
PILIETINĮ KARĄ

Amerikiečių diplomatai 
padėjo baigti civilinį karą 
Nicaragua valstybėje. Dik
tatorius A. Samoza su šeima 
pasitraukė į JAV.

Šiuo metu valstybėje yra 
sudaryta revoliucinė penkių 
asmenų taryba:socialdemok- 
ratas rašytojas S. Ramirez , 
pramonininkas A. Robelo.o

pozicijoje V. Chamorro , 
marksistas akademikas M. 
Hassan it sandlnistų vadas 
D. Ortega, kuris yra irgi 
marksistas.

Šiame pilietiniame kare 
žuvo apie 30. 000 gyventojų .

TAIKOS PLANAS 
RHODESIA VALSTYBEI

Specialus 6-ių tautų Com
monwealth vienetas sutarė 
dėl naujo taikos plano Rho- 
desijai, reikalaujant sus
tabdyti karo veiksmus juo
diesiems geriloms ir su - 
darant naują konstituciją , 
kuri atima didelę dalį ga - 
lios iŠ baltųjų. Pasitari - 
muose dalyvauti buvo pak
viestas ir Kanados premje
ras Joe Clark. Jis nuvyko 
į Afriką kartu su savo žmo
na.

Naujoji konstitucija pa - • 
naikina baltųjų kontrolę iš 
svarbių sričių kaip kariuo
menė, civilinė tarnyba, tei - 
s ė ir balsavimo blokavi
mas parlamente.

KHOMEINI DRAUDŽIA 
MUZIKĄ

Naujausias draudimas 
Irane palietė muziką, prade
dant nuo Bacho ir baigiant 
rock radio programose, nes 
" tai yra taip apkvaišinanti!' 
kaip opiumas.

Muzikos mėgėjai ir krau
tuvės buvo labai nepatenkin
ti ta "pažanga". "Jeigu žmo
nės turėtų drąsos, tai jie 
visi balsiai protestuotų.Tai
gi- tylinčioji dauguma...

VERTA DERĖTIS DEL 
BILL 101

Atrodo, po truputį realy
bės pradeda atvėsinti kraš
tutinį fanatizmą Šioje pro - 
vincijoje. Yra galimybė lai
mėti apeliaciją ir gauti lei
dimą lankyti anglų kalba 
mokyklą, jeigu ir esi nuola
tinis Quebec o gyventojas.

Positive Action Committe 
(PAC)peržiūrėję vienų metų 
veiklą rado, kad neišsigan - 
dus pirmojo "ne" ir pagrin
dus savo apeliaciją,apie 70% 
atvejų išsisprendžia teigia - 
mai.

BENDRUOMENYBĖS™
I

VLIKO TARYBOS 
POSĖDIS

Birželio 17 d. Chicagos 
Jaunimo Centre įvyko Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Tarybos posė - 
dis. Jame dalyvavo 14-os 
VLIKo grupių atstovai bei 
kai kurių antrininkai ir PL 
Bendruomenės atstovas Sau
lius Kuprys. Pirmininkavo 
Rytų Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio atstovas Valerijo
nas Šimkus, sekretoriavo 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
atstovas Teodoras Blinstru- 
bas.

Tarybos pirm. V. Šimkus 
priminė, kad šis posėdis 
vyksta birželio mėnesį, ku
ris mūsų tautos istorijoje 
yra atžymėtas dviems klai
kiais įvykiais. Sov. Rusi jos 
armijai 1940 birželio 15 d. 
okupavus Lietuvą, tuoj pat 
vyko gausūs lietuvių suėmi
mai ir žudymai,kurie pasie
kė genocidinį laipsnį 1941 
birželio 14-20 d. , masiškai 
ištremiant kūdikius, sene - 
liūs, ligonius, pavienius as
menis ir Šeimas, mokytojus, 
darbininkus, ūkininkus Į 
šiaurės šaltį, badą, sunkiems 
darbams ir mirčiai. Jo pa
siūlymu, Tarybos posėdžio 
dalyviai, susikaupę ir susto
ję. pagerbė atmintį tų nekal
tų aukų, tarp jų ir 1945 me
tais Bayreutho kalėjime na
cių badu nukankintą VLIKo 
narį Izidorių Kurklietį.

Juozas Skorubskas, Val
dybos p-ko dr. Kazio Bobe

VAIZDAI TŠ SLA SEIMO CLEVELANDE: 1. Cleveland© Lietuvių Namai.
2. Spaudos žmonės SLA Clevelande: dr. A. Budreckis, V. Širvydas. dr. Stankus, 
Ed. Šulaitis; 3. SLA Seime : J. Stempužis, Ohio valstijos Gubernatorius V. . Voi
novich,' E. Mikužiutė, K. Austin, V. Gedgaudas; 4. Seimo sveikinimų ir aukų 
komisija: M. MiŠčikienė, A. Glemboski, H. Dilienė.

lio, negalėjusio dėl kitų Įsi
pareigojimų dalyvauti Tary
bos posėdyje,telefonu papra
šytas .painformavo apie Val
dybos birželio 9 d. posėdį. 
Jame dalyvavusiam Lietuvių 
Žmogaus Teisių komisijos 
pirm. dr. Domui Krivickui 
prašant, Valdyba paskyrusi 
didesnę sumą lėšų Komisi
jos veiklai. Būsią paskirti 
Komisijos ryšininkai ■ bend
radarbiai Europoje ir, rei
kalui esant, kituose kraš
tuose. xBe to, dr. K. Bobelis 
painformavęs, kad Į JAV 
Kongresą yra Įnešta VLIKo 
ir ALTos pastangomis la
bai svarbi, plati ir bendra 
rezoliucija( ( apjungianti 
ankščiau Įneštąsias), kurio
je pažymima, kad Sov. Sąjun
ga sulaužė tarptautines su
tartis, okupuodama Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, ir kad to
dėl ji turi atitraukti iš Pa
baltijo valstybių savo kari
nius ir policinius dalinius ir, 
okupacinę civilinę adminis - 
traciją, kad Jungtinių Tautų 
priežiūroje būtų pravesti 
rinkimai ir kad JAV Prezi - 
dentas Šių tikslų siektų 
drauge su kitomis valstybė
mis, pripažįstančiomis tau
toms teisę į savą valstybinį 
valdymąsį. Valdybos posė
dyje dalyvavęs ir PL Bend- 
tuomenės atstovas Algiman
tas Gureckas.

Bronius Bieliukas J. Sko - 
rubskio pranešimą papildė, 
pranešdamas, kad Tomas 
Venclova yra parašęs 16-kos 

psl. lietuvių literatūros ap~ 
žvalgą, kuri buvo išversta į 
anglų bei portugalų kalbas . 
ir yra Tautos Fondo išlei
džiama atskira brošiūra . 
Leidinėlyje spausdinami ir 
trys dokumentai: Jono Jurašo 
1972 rugpiūčio 16 d. atviras 
laiškas Sovietų administra
cijai, Tomo Venclovos 1972 
gegužės 11 d. laiškas Komu
nistą partijai ir Sovietų Įs
taigų įsakymas, kuriuo už
draudžiamos Tomo Venclo
vos knygos okupuotoje Lie
tuvoje. T. yenclovos leidi
nėlis bus panaudotas Bra
zilijoje Rio de Janeiro mies
te 1979 m. liepos 14-18 d. d. 
įvykstančios PEN (tarptaut . 
rašytojų organizacijos)kon- 
ferencijos proga. Iš lietuvių 
Šioje konferencijoje daly
vaus Tomas Venclova ir dr . 
Stasys Goštautas.

Kai kurie Tarybos nariai 
turėjo klausimų, Į kuriuos 
būtų galėjęs atsakyti Valdy
bos p-kas arba kitas kom
petentingas Valdybos narys . 
Išsiaiškinus, kad VLIKo Ta
ryba netik sudaro VLIKo 
Valdybą, bet ir "prižiūri jos 
veikimą" ( Statuso 28 b str. ) 
nutarta prašyti, kad Tarybos 
posėdžiuose dalyvautų Val
dybos pirmininkas arba kitas 
kuris Valdybos narys, infor
muotas apie Valdybos narių 
veiklą. Taryba išrinko Kęstutį

Saulius kuprys pranešė. Dirkį Tarybos narių ryši- 
kad birželio 15 d. PLB drau- ninku.
ge su PLJ Sąjunga Įteikė Penkių valandų posėdžiui 
Jungtinėms Tautoms ėple baigiantis, paskelbta, kad 
144. 000 asmenų pasirašytą Tarybos pirmininkas iš eilės 
peticiją, reikalaujančią, kad yra Lietuvių Fronto Bičiulių 
Sov. Sąjunga pasitrauktų iš atstovas Viktoras Naudžius . 
Lietuvos, Latvijos ir Esti- Bronius Bieliukas
jos, ir prašančią grąžinti

Pabaltijo tautoms visas 
žmogui priklausančias Tei - 
sės ir teisę į valstybine ne
priklausomybę.

Kęstutis Dirkis perskaitė 
Kontrolės Komisijos (Dirkia 
Ignas Petrauskas ir Pranas 
Povilaitis) gegužės 16-17 d. 
New Yorke VLIKo ir Tautos 
Fondo finansų patikrinimo 
protokolą. Finansų knygos , 
esą, vedamos tvarkingai.Na
riams pasikeitus pastabomis, 
Kontrolės Komisijos prane
šimą ir rekomendacijas Ta
ryba patvirtino.

Nominacijų Komisija, ku
rią sudarė Jonas Jurkūnas, 
Viktoras Naudžius ir Vladas 
Šoliūnas. pasiūlė VLIKo Ta
rybos Politikos ir Teisių 
Komisijon išrinkti Algirdą 
Kasulaitį, Aleksandrą Laikū- 
ną, Joną Virbalį (iš Cleve
land o)ir Antaną Kučį.prof . 
dr. Juozą Meškauską, dr. Ri - 
mą Skorubskaitę ir Mečį 
Valiukėną (iš Chicagos). Ta
ryba pasiūlymą priėmė ir 
Komisiją papildė Jonu Jur
kūnu.

Taryba sudarė Lietuvos' 
studijų komisiją: pirm. kun. 
Ansas Trakia, nariai dr. Jo- 
nas Šalna, dr. Jonas Stiklič - 
rius, Juozas Skorubskas ir 
Stasys Žadeikis. Studijų Ko
misija turi teisę kooptuoti 
ekspertus.
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Pareiškimas

Ryšium su Sovietų Sąjun
gos šios liepos 1 d. piliety
bės įstatymu ir pasirodžiu^ 
siu mūsų spaudoje(žiūr. VII. 
5 T. Ž.) siūlymu užsienio 
lietuviams kreiptis į sovie - 
tines įstaigas išsiaiškinti,ar 
jie laikomi Sovietų piliečiais 
ir teigiamu atveju prašyti 
Aukščiausią Sovietų Prezi
diumą atpalaiduoti juos nuo 
sovietinės pilietybės, sumo
kant 500 rublių, tenka pa
reikšti štai ką:

Tiems lietuviams, kurie 
įgydami Kanados pilietybę 
bei prisiekdami atsisakė nuo 
iki tol turėtos pilietybės ir 
čia gimusiam jaunimui ne
dera, kaip teisiškai teesan- 
tiems vien Kanados pilie
čiais, kreiptis į sovietines 
įstaigas teirautis, ar jie lai
komi ir Sovietų piliečiais.

Užuot pareiškus prln - 
cipinį protestą prieš šį prl- 
vėrstiną "įsipilietinima", 
toks kreipimasis arba pi 
niginė duoklė paremtas ir 
žinių apie besiteiraujantį 
suteikiantis prašymas atpa
laiduoti yra ne vietoj ypač 
dėl to, kad Kanada(taip pat 
Amerika) nepripažįsta dvi
gubos pilietybės (taigi, ii 
Sovietų primetamos kana
diečiam "pilietybes") ir kad

Kanados, JAV-bių ir kitų ša
lių vyriausybės dar nėra 
viešai pareiškusios savo ga
lutinio nusistatymo dėl šio 
įstatymo.

Be to,reikia turėti galvoje 
ir tai, jog šis totalitarinės 
valdžios išleistas įstatymas, 
pažeidžiantis Vakarų pasau
lio laisvojo žmogaus teises 
ir tarptautinės moralės 
principus, yra pagrįstas 
Maskvos politinės hegemo
nijos siekiais: - prisirišti 
pavaldinybės saitais milijo
nus žmonių, jos neap
kenčiančių ir su ja kovojan
čių šiapus uždangos.

Norintiems vykti į Sovietų 
Sąjungą patartina pasiskai
tyti Kanados Užsienių Rei
kalų Ministerijos pasų sky
riaus dalinamą įspėjimą, 
atspausidntą 1979 metų lai
dos knygutėje Bon voyage 4 
mals...

Savaime aišku, nepriklau
somos Lietuvos piliečiam 
dera visiškai ignoruoti šį 
okupanto įstatymą, siekiantį 
užnerti nelaisvės kilpą ir 
laisvame užsienyje gyvenan
tiems.

Dr. Jonas Žmui džinas 
Lietuvos Generalinis 

( Konsulas Kanadai

LIETUVOS PILIEČIU^IR 
BUVUSIŲ PILIEČIŲ ŽINIAI

Ryšium su 1978. XII. 1 
Maskvoje paskelbtu "TSRS 
įstatymu dėl TSRS pilietybė^' 
ir jo įsigaliojimu Sovietų 
Rusijoje ("Sąjungoje") ir o - 
kupuotoje Lietuvoje daugelis 
susirūpinusių tautiečių krei
pėsi žodžiu, raštu ir telefo
nais į Lietuvos konsulatus, 
teiraudamiesi, kaip tas pa
lies tuos Lietuvos piliečius, 
kurie pasitraukė į užsie
nį, kaip tik vengdami sovie
tinės okupacijos ir ; privers
tinos sovietinės pilietybės , 
ir dabar jau yra tarpe kitų 
šalių piliečių. Ypatingai jie 
susirūpinę dėl to, kad pa
gal tą okupuotai Lietuvai 
primestą pilietybės įstatymą 
netik Lietuvoje gimusieji ki
tų šalių piliečiai, bet taipgi 
ir užsienyje gimusieji jų 
vaikai laikomi Sovietų Są
jungos piliečiais.

Tuo reikalu žinotina štai 
kas:

1) Okupuotoje Lietuvoje 
gimusieji ir į laisvąjį pa - 
šaulį patekusieji yra Lietu
vos piliečiai ir turi teisę 
gauti Lietuvos pasus, išski - 
riant tuos atvejus,kai jie yra 
tapę kitų šalių piliečiais . 
Pastaraisiais metais šia 
teise pasinaudoję tarpe kitų 
ir visa eilė iš okupuotos 
Lietuvos pasitraukusių as
menų, kaip pavyzdžiui, But - 
,kai, Bražinskai, Jurašai, Si - 
mo Kudirkos šeimos nariai, 
Tomas Venclova ir kiti. Į 
išduotus pasus įrašoma, kad 
jie netinka keliauti į Sovietų 
Sąjungą.

Kaip pagal kiekvienos ci
vilizuotos šalies, taip ir pa
gal Lietuvos įstatymus, buvi
mas Lietuvos piliečiu yra 
teisė ir privilegija, bet ne 
prievolė. Tad ir Lietuvos 
paso išėmimas priklauso 
laisvam apsisprendimui.

2) Sovietų RusijosfSąjun- 
gos") paskelbtas pilietybės 
įstatymas nėra naujenybė, 
bet sovietinės pilietybės 
priverstinas primetimas jos 
nenorintiems, yra viduram
žių mentaliteto pasireiški -

IR GERAI IR BLOGAI.. 
nuomones, laiškai, atgarsiai

KLAUSIMAS VERTAS 
DISKUSIJŲ,

B. Brazdžionis klysta 
teigdamas. kad po Pabaltie- 
čių žygio už Žmogaus Tei
ses 'liko net virš 24. 000 dol.

dėkingas radio valandėlėms 
kaip B. Brazdžiėnio, ir spau
dai, nuoširdžiai rėmusiems 
Washingtori'o žygi.

Radio programoms nebu
vo paskirta'likučio dalis dėl 
keleto priežasčių. Pirma,

sprendė, kad likučio didžioji 
dalis turėtų eiti jaunimo 
reikalams. Taigi,z pelnas 
buvo paskirstytas sekančiai: 
IV Pasaulio Lietuvių Jauni - 
mo Kongresui- 1/2 likučio , 
JAV Lietuvių Jaunimo Są-

turi teisės Lietuvos piliečių 
laikyti Sovietų Sąjungos pi
liečiais. Bet, kaip ir kiek
viena imperialistinė totali-

Daugelio valstybių pi- tarinio tipo valstybė, Sovietų 
Sąjunga tarptautinių sufcar - 
čių nesilaiko.

Vėliausias sutarčių nesi
laikymo pavyzdys yra Hel-

mas.
liečiu užsienyje gimę vaikai 
laikomi tėvų šalies pilie
čiais (jus sanguinis), nebent, 
jie patys pasirinktų gimto
sios šalies(jus soli) pilietybę sinkio Aktas, 
pagal tos šąli e.s įstatymus. 
Net ir JAV-bės, kurios pi
lietybės vyraujančiu fakto
rium yra gimimo vieta(jus 
soli), taipgi pripažįsta ir pa- 
veldėtiną pilietybę (jus san
guinis), ką aiškiai parodo ir 
Simo Kudirkos atvejis. Nors 
jis ir gimęs Lietuvoje, bet 
kadangi jo motina buvo JAV- 
bių pilietė, tai ir jis turė
jo teisę į JAV-bių pilietybę, 
kuria ir pasinaudojo. Čia 
buvo tik jo privilegija, kuria 
jis galėjo pasinaudoti ar ne
pasinaudoti. JAV-bės jo ne
si savino, savo pilietybės jam 
neprimetė.

Jei Sovietų Sąjungos val
dovai bent kiek dėmesio 
kreiptų į savo tuo aktu duo
tus įsipareigojimus, tai tokie 
Helsinkio Susitarimo vykdy
mo stebėjimo grupių vadovai 
kaip Viktoras Petkus, Balys 
Gajauskas ir daugybė kitų, 
šiandieną nebūtų pūdomi 
darbo stovyklose.

pelno" (žiūr. "Neprikl.Liet. ” 
1979. VI. 13). Kaip plačiai 
lietuvių spaudoje buvo pas
kelbta, iš viso tam žygiui 
buvo surinkta. Įskaitant lat
vių ir estų aukas, 24. 630.31 
dol. Išlaidų, įskaitant aukas 
spaudai, būta 19.143. 20 dol. 
Taigi, žygio likutis tebuvo - 
5.487,11 dol.

B. Brazdžionis teisingai 
pastebi, jog radijo progra
moms nebuvo skirta pinigų

kaip matome, pats likutis 
nebuvo didelis. Antra (ir ši 
problema be abejo slegia 
visus tuos, kurie ruošia di
desnio masto parengimus ) 
žygio organizatoriams ne
buvo Įmanoma nustatyti, ku
rios radio valandėlės Įvai
riose lietuvių kolonijose 
stipriai rėmė žygĮ. Prisi
minkime,kad Į ŽygĮ suplaukė 
žmonių iš maždaug 10 lietu
vių kolonijų. Priešingai, be;

jungai- 1/6, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungai - 2/2 
ir Lietuvos pasiuntinybės 
remonto reikalams 1/9 (Lie
tuvos atstovas atsisakė šią 
auką priimti).

B. Brazdžionis iškelia 
svarbų klausimą, kuris ver
tas tolimesnių diskusijų: 
kokią procedūrą reikėtų 
Įvesti, kad didelių suvažia
vimų bei Švenčių rengėjai 
sužinotų, kurios radio va

iš likusio pelno. Iš kitos pu
sės, nėra tiesa, kad "kai ku
rios geros sumos teko spau
dai". Žygio komitetas 
septyniems lietuviškiems 
laikraščiams paskyrė kiek
vienam, berods, po 35 dol. 
auką. Tai tikrai kukli suma. 
Kad lietuviškiems laikraš
čiams teko tik tokia maža 
suma, ir kad radio valandė
lės nieko negavo,nereiškia, 
jog žygio komitetas galvojo, 
kad spauda ir radio nieko 
neverti. Komitetas giliai 
2psl.

sunkumų galėjome sekti lie
tuviškus laikraščius, tai ir 
žinojom, kurie mūsų žinias 
perduoda, kurie ne.fNeprikl. 
Liet, ".tarp kitko,uoliai rė
mė žygį, ne kartą spausdin
dama mūsų informacijas 
pirmajame puslapyje). Tre
čia, kadangi šis žygis bu
vo ruošiamas jaunimo ini
ciatyva, kadangi jo orga
nizavime ir pravedi me be
veik visas svarbiausias po
zicijas užėmė jaunimas, žy
gio rengimo komitetas nu-

landėlės entuziastiškai rė
mė jų pastangas, tad ir už
sitarnavo finansinės bei ki
tokios paramos?

Viktoras Nakas
Buvęs Pabaltiečių Žygio 

Už Žmogaus Teises 
Vykd. Komiteto Pirmininkas

PROFESIONALIZMAS 
SPAUDOJE

Šalia, iš pasirinkimo ar 
paskyrimo, spaudoje žinomų 
profesionalų patriotų, Olim-

Kitaip pilietybės reikalus 
supranta ir aiškina Lietuvą 
okupavusioji Sovietų Sąjunga 
Viduramžių valdovas, užka - 
riavęs naują kraštą skaity
davo, kad to krašto gyvento- 

_jai su vaikais ir anūkais 
priklauso jam, t. y. jo valdo
mai valstybei.

Lygiai taip pat, pagal vi
duramžių mentalitetą, šių 
dienų Lietuvos okupantas 
skaito, kad visi užkariautos 
Lietuvos gyventojai su vai
kais ir anūkais, nežiūrint, 
'kur jie bebūtų gimę, priklau
so jam, t. y. Sovietų Rusijai 
("Sąjungai"). Sovietų Sąjun
gos tariamasis pilietis,tik
rovėje tik pavaldinys, pasi
rinkimo teisės neturi. Čia 
ir yra visa reikalo esmė.

3) Lietuvos teritorijoje 
gimusiems JAV-bių pilie
čiams, kurie numato keliauti 
į Sovietų Rusiją ir okupuo
tą Lietuvą, patartina laikytis 
bendrų Valstybės Departa
mento Pasų Įstaigos (Bureau 
of Consular Affairs)jau se
nokai išleistų taisyklių, ku
rių tarpe įsidėmėtini šie 
punktai:

a) Pagal JAV-bii) ir TSRS 
konsularinę sutartį, kiekvie
nas Sov. Sąjungoj keliaujan
tis ar ten gyvenantis JAV- 
bių pilietis turi teisę susi - 
siekti su JAV-bių Ambasada 
Maskvoje ar Gen. Konsulatu 
Leningrade. Šios teisės jis 
privalo reikalauti, atsidūręs 
sunkumuose su sovietų val
džios organais ar policija .

b) Pavieniui keliaujantys 
amerikiečiai arba amerikie
čiai, gimę dabar Sovietų Są
jungos kontroliuojamoj te
ritorijoj, raginami suteikti 
JAV-bių Ambasadai Mask
voje ar Gen. Konsulatui Le - 
ningrade apie save šias in
formal ejas: pilną vardą,pa
vardę, paso numerį, gimimo 
datą ir vietą, užsiėmimą, 
viešbutį ir kambario nume-

rį, kuriam sustojęs lanky
mosi Sov. Sąjungoje datas, 
adresą JAV-bėse ir adresus 
bei pavardes giminių, ku
riuos amerikietis ruošiasi 
lankyti.

c) Valstybės Departa
mentas negali užtikrinti, kad 
buvęs caristinės Rusijos, 
Sovietų Sąjungos ar da - 
bar jos kontroliuojamos te
ritorijos gyventojas nebus 
palaikytas Sovietų Sąjungos 
piliečiu irto pasėkoje sulai
kytas. Sprendimas, ar toks 
JAV- bių pilietis gali lanky - 
tis Sovietų Sąjungoje ir jos 
užvaldytuose kraštuose pri - 
klauso jam pačiam. Toks į 
Sov. Sąjungą atvykęs pilietis 
gali būti persekiojamas už 
anti - sovietinę veiklą, iš
tremtas arba ir įkalintas.

šios, dar prieš sovietinio 
pilietybės "įstatymo" pasi
rodymą išleistos taisyklės 
rodo, kad "įstatymas" daug 
naujo neįnešė, išskiriant gal 
tik tą, kad sovietinė piliety
bė primetama netik jos 
kontroliuojamoj teritorijoj 
gimusiems, bet taipgi gimu- 
siems ir už jos ribų.

Viso to, kas aukščiau iš
dėstyta, akivaizdoje susirū
pinusiems jaunuoliams pa
tarimas būtų toks-lanky - 
masis Sovietų Rusijoje iro- 
kupuotoje Lietuvoje yra su
rištas su rizika. Tad, prieš 
išvykdami, susitarkite su 
savo šeimos nariais ir ar
timaisiais,kad jie būtų pasi
ruošę Jus gelbėti,jei kartais 
būtumėte sulaikyti, neteisė - 
tai bandant primesti Jums 
sovietinę pavaldinystę ar 
dėl kurių kitų priežasčių.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorke

Pagal tarptautiniis įsipa
reigojimus ir sutartis su 
Lietuva, Sovietų Sąjunga ne

KONCERTU EISENA rRIE PAmINK_O PADĖTI VAINIKĄ UŽ 
N uotrauka J. Aušroto.

pasaulio lietuviu dienose tomj^te fo 
žuvusius.

pi jados proga atsirado kari
nių profesionalų - asmenys, 
Torontą paskaitę A. Panemu
nės ar Ukmergės karine 
aikšte ir iŠ dalyvių reikala
vę karinės drausmės. Tuo 
reikalu pasisakius J. G. (nr. 
16) su hocus-focus, mano 
reiškiamas mintis pavertė 
į šiukšles ir jas suvertė 
man ant galvos.

Esu skolingas porą paaiš
kinimų. Savo laiku pasiekiau

Brangus J. G. — tautos ir 
ginklo broli, prisimink pir
mojo Karo Mokyklos v-ko 
žodžius : " Žmogus be karo 
mokslą yra kiaula". Kiauliš
ki dalykai įvyko, kadangi 
žmonės be karo mokslo buvo 
vedami ar varomi Toronto 
gatvėmis.

Jeigu organizatoriai su ei
sena į kapus norėjo pade
monstruoti tautinę galybę, 
reikėjo dalyvius paruošti, ap-

Ačiu J. G. už sąšlavas (pa
demonstruotus magiškus ga
bumus) ir už vaizdingą "blu
sos" komplimentą, bet bro-

• liuk, nekęsk baimės dėl Įkan
dimo, nes dantis, kartu su 
kitais vertingesniais dalykais 
pamečiau kelyje iš raudono
jo Į baltąjį pragarą.

Jei kiltų abejonės dėl> dan
tų, sporto ar drausmės, pri-

■ dedu savo adresą,, nes skai-
sporte užskaitytų ir neuž- 
skaitytų rekordų ir laimėji
mų: mėtymuose, šuoliuose, 
bėgime, penkiakovoj, kar. 
penkiakovoj, plaukime, šau
dyme ir Šaudymo čempijonų 
paruošime.

Buvau profesionalas karys 
nuo 1927 m. iki burliokų in
vazijos. Po to, teko keisti 
profesiją; liko meilė tvarkai, 
logikai. Bet vietoj negalio
jančių statutų, iškilo reika
las nuosavu protu vadovau
tis (pilvosoflja).

mokyti (kareivius paruošda- tytojai nekenčia, kai idiotai 
vom per 6 mėn.) ir dėl di- viešai špygomis badosi.
dėsnio Įspūdžio,aprūpint bent Manau, kad prie gerų norų 
dalimis uniformos. profesionalas karys, magikos

Jeigu norėta pademonstruot mėgėjas ir ex-profesionalas, 
solidarumas ir drausmė, rei-karys - pilvosofijos mėgėjas 
kėjo parūpint susisiekimo galėtų kultūrungesriiu būdu 
priemones visiems 12. 000 da-pasidalinti mintimis, neže- 
lyvių, įskaitant šleivus, krei-minant 4su hocus-focus) sa
vus ir kuprotus. vo spaudos.

Žinau, kad mano kolega B. B. Bačiūnas
Keturakis yra perfektionalis-R. r. 1, Simcoe, Ont. N3Y 4J9 
tas, visada reikalauja pato - 
bulinimo, be ne visada nau
dingai. ‘

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ar norime J. Valiūnas

laisvos 
Lietuvos
Žinoma,kad norime,atsa

kys kiekvienas.Kas gali ne
norėti gyventi drauge su tau
tos kamienu Ir jaustis šei
mininku savam krašte. Vy
resnio amžiaus asmenys y - 
pač pritartų atkurtai laisvai 
Lietuvai, sakydami, kad mie
lai norėtų savo kaulus pa - 
guldyti protėvių žemėje.

Kai prieš 50 su virš metų 
parašiau Į anuometinį mūsų 
oficiozą "Lietuva" straipsnį 
"Ar norime Vilniaus",tai jo 
redaktorius dr.Jokantas man 
atrašė, kad netalpins ląs, nes 
mano tvirtinimas, kad nerei
kia plėsti Kauno miesto sta
tybos naujais brangiais vals
tybiniais trobesiais, kurių 

, tikriausia užtektų atvaduotar 
me Vilniuje, esąs neteisin
gas. Esą, nors mūsų vyriau - 
sybel visur lėšų trūksta, bet 
neturime kur talpinti Išsi
plėtusias įstaigas.. .Anuo '- 
met'buvo statomas didžiulis 
pastatas neva spaustu vėl,kur 
vėliau įsikūrė universitetas. 
Vilnių reikia atvaduoti, bet 
kaip? Kariuomenė persllpna, 
ginklų Irgi neturėjome per
tekliaus- tai kuriuo būdu at
vaduoti Vilnių?

Rašiau .kad reikta^ paruoš
ti tautą, ją stiprinant fiziniai 
Ir Intelektualiniai,kad atėjus 
patogiam momentui, galėtu
mėm įvykdyti mūsų visų 
svajonę - grąžinti Lietuvos 
valstybei lenkų pasIs,avintą 
jos sostinę. Tam tikslui 
valstybės lėšos turi būti ga
limai gurtiažlntos Kauno 
miesto statyboms, o padidin
tos švietimui Ir kultūros 
plėtimui.

Ypač, rašiau, reikia atsi
žvelgti į kaimą. Žemės ūkio 
melioracijos /nusausinimai 
Ir drenažai/, naujų kelių tie
simą Ir kooperatyvų plėtimą 
/kad atsvertumėm žydų mo - 
nopolį prekyboje/,-kas plr - 
moję eilėje darytina. Ir tik 
daug vėliau Lietuva Vilnių 
gavo, bbt kokia kaina...

Pasikeitė " Lletifvos" re
daktorius: juo tapo dr. Pu - 
rlckls, kurį pažinojau dar Iš 
senesnių laikų, kai studija
vau Berlyne, o jis buvo mūsų 
atstovas Vokietijai. Jam bu
vo patikęs mano straipsnių 
stilius , Ir jis tą mano 
straipsnį talpino,nors vėliau 
gavo Iš viršūnių pastabą.

" Aš niekuomet taip gerai 
negyvenau, kaip va, čla,A- 
mertkoje". Ir net tokių atsi
randa, kurie tiesiog tvirtina, 
kad " man čia tėvynė, kur 
man gera".

Kyla klausimas, kaip Iš
vaduoti Lietuvą, nes vien ge
rų norų neužtenka. Reikia 
surasti priemones, arba 
bent jau pasiruošti tam lai
mingam Lietuvos Išlaisvini
mo momentui. Kuomet ties 
Žalgiriu mūsų didžiojo kuni
gaikščio Vytauto vadovauja
ma jungtinė lietuvių - lenkų Lietuvą su ginklais Ir 1.1. , 
kariuomenė sutriuškino kry- tai JAV vyriausybė neleido 
žlokus, tai dažnas slaurare- jiems vykti. O kas organl- 
gls šiandien Išmetinėja Vy
tautui, kodėl jis nepasinaudo
jo tokios totalinės pergalės 
momentu Ir ne Išlaisvino vi
sos pavergtos prūsų žemės , 
užimdamas Karaliaučiaus ir 
Malburgo pilis - tvirtoves.

Išties, ar nelengva pakri
tikuoti, tvirtinant Vytautui 
anuomet ryžtingumo stoką . 
Tačiau, jis gerai suprato sa
vo strateginę padėtį Ir žino
jo, kad jis neturi priemonių 
baigti Išvyti kryžiokus Iš 
prūsų žemės. Po tokio mil
žiniško Žalgirio mūšio karių 
skaičius sumažėjo, o ir li
kusieji buvo pavargę Ir ne
buvo pasiruošę naujam, dide
lės apimties žygiui. Taigi , 
nebuvo priemonių, nebuvo

Dvejų metų sukaktis
UŽ LIETUVĄ, UŽ LAISVę,

UŽ DIEVĄ r
Š. m. rugpiūčio 10dieną su

kanka 2 metai, kai susidegino 
Antanas Kalinauskas.

Kodėl tą viską rašau? Ar - 
gi yra kuri analogija tarp 
siekimo Išlaisvinti Vilnių Ir 
siekimo Išlaisvinti visą Lie
tuvą? Ir taip, Ir ne. Žinoma , 
Ir be Vilniaus mes, didesnė 
tautos dalis, galėjome lais
vai gyventi Ir kurtis,tobulė
ti, kultūrėti Ir 1.1. O dabar - 
juk mūsų čia, Išeivijoje,tik 
saujelė, palyginus su tautoą 
kamienu.Tai,kaip dabar sa
ko: kur tu nešoktum, tu vls- 
vlen "aukščiau bambos" ne 
nuvoksi. Atsieit, permažal 
čia mūsų, o dar Ir tie patys 
nesutartam savybėje. Dėl 
Vilniaus atvadavimo po to , 
kai lenkai sulaužė Suvalkxj 
sutartį, n es,taigi visa tauta, 
buvome gana vieningi. Reiš
kia, dabar esame Ir neskait
lingi Ir nevieningi, noi's, sa
kykim, Ir visi norime lais
vos Lietuvos.

Pakalbėjus su pavieniais 
as menlmls, paaiškėja, kad 
dabar dažnas Išreiškia abe
jonę, ar jis begrįžtų kad Ir 
Išlatsvlnton Lietuvon. Sako : 
4979.VII. > 1

Antanas KALINAUSKAS 
gimė 1957 m. Jis žavėjosi 
Romo Kalantos auka, buvo 
religingas. Prieš išvykda
mas į kariuomenę, 1975 m. 
rudenį, atliko išpažintį. Tar
navo Latvijoje, Gulbino 
mieste.

1976 m. liepos mėnesį Ka
linauskas iš kariuomenės 
pabėgo. Jis visada buvo pat
riotiškai nusiteikęs ir sa
kydavo, kad okupantams ne
tarnausiąs. Įkalbėtas grįž
ti, kartu su motina važiuoja 
į savo karinį dalinį. Atvy
kęs į kareivines, 1976. VIII. 
10 jis apsipila benzinu, nu
meta kareiviškus drabužius 
( prieš tai juos supiaustęs) 
viršininkams po kojomis ir 
save uždega, sušukęs:" Pos - 
matrite, kak garit litovec 
patriot. Za Litvu, za svobo - 
du, za Bogai A vam služit 
nebudu:"-Žiūrėkite, kaip de
ga lietuvis patriotas. Už 
Lietuvą, už laisvę, už Dievą .’

Tik po mėnesio davė lei
dimą jį iškasti ir palaidoti 
Lietuvoje. Iš Gulbino į Lie
tuvą karstą lydėjo "palydo
vai"... Ir Vilkaviškyje lai - 
dotuvių dieną taip pat ant ko
jų buvo sukelti milicininkai 
ir saugumiečiai, kad neįvyk
tų demonstracija.

(iš Aušros No. 12 52,1978) 
rugpiūtis).

ELTOS INFORMACIJA

iusideginęc Antanas Kalinauskas karste (mirė 1976tn. rugpiūčio 11 d.1. Salia jo motina ir brolis; kairėje 
A. K alinauskos 14 m. amžiaus. Nuotraukos iš ELTA Information Service, 29 West 57St.New York. 10019.

algimanto skiltis
maisto paruošta, o gal nebu
vo Ir ganėtinai ginklų.Žodžiu, 
neapdairu pradėti žygį, ku
rtam neparuoštos visos pa
sisekimo priemonės.

Mes visi, žinoma, norime 
laisvos Lietuvos, bet ar mes 
ruošiamės rimtai tat Iški
liai valandai, kuomet tarp
tautinės sąlygos susidarytų 
palankios Lietuvai išlaisvin
ti? Jule gali užsitęsti Ir de
šimts, Ir dvidešimts, pen- 
klosdešlmts ar gal net dau
giau metų’. Kas gali būti to - 
klu "strlukum-bukum" pra
našu?

Mano supratimu, norint 
rimtai laisvos Lietuvos, rei
kia ruošti priemones. Jei po 
I-ojo Pasaulinio Karo JAV 

■ lietuviai suorganizavo ka
riuomenės brigadą siųsti į

zuos tokius ar panašius vie
netus Lietuvai laisvinti,sa
kykim, po 30 ar net1 po 50 
metų? Gal mūsų to laiko 
jaunimas nebebus toks entu
ziastingas dėl laisvos Lietu
vos Ir ar Išviso daug beliks 
lietuviško jaunimo, kurie bus 
Lietuvos išlaisvinimo patri
otais? Tad priemones turime 
paruošti, kad mūsų laisvos 
Lietuvos noras neliktų vien 
tuščia svajone, kad tas noras 
neišnyktų kartu su Išmirš
tančiais, iškeliaujančiais į 
Anapilį. Todėl, ta svarbiau
sioji pasiruošimo priemonė 
yra: - dėti visas galimas 
pastangas, kad mūsų jauni
mas Išeivijoje Išliktų lietu
viškas .

NEBŪTINAI MELAGĖLIAI...
Visi tie, kurie pranašavo- tinio tąsymosi. Tokias ąr 

me ar skelbėme, kad šiais panašias išvadas susidarai, 
metais bus atšaukti lituanis- kai matai, kad vos tik 3 ar 
tiniai kursai Vilniaus Univer- 4 dienas prieš išvykimą pa- 
sitete, dabar turėtume prisi- žįstamų vaikinas gauna tele

uvažtavlmas įvyko š. pažinti klydę. Gi švelniau 
teisinantis, galima guostis, 
kad buvome apgauti ir tiek. . 

Visą šią temą truputį ple
čiant, tenka daryti savotiš
kai įdomią išvadą, kad tų va
saros kursų reikalas šiais 
metais itin vėtytas ir mėty
tas ir atidedamas iki pačios 
paskutinės minutės, aiškiai 
matosi, buvo Vilniuje karš
tų diskusijų ir aštrių nuo
monių pasikeitimo ženkle. 
Tuo pačiu prisibijau galuti
no sprendimo.

Galimas dalykas, kad ir 
Jaunimo Kongresas Europo
je vis jau turėjo tokios ar 
kitokios įtakos numatytiems 
sprendimams. Tačiau kiek
vienu atveju gana aišku, kad 
ten turėta painiavos, papil
domo aiškinimosi, vertini - 
mo, svarstybų ir biurokra-

O jums netarnausiu.' " Šiai 
gyvybės aukai jis iš anksto 
ruošėsi.
• Kadangi pas A.Kalinauską 
rado du bilietus traukinu, to
dėl, užgesinę ugnį, iškvotė , 
kad geležinkelio stotyje dar 
yra jo motina. Motina buvo 
dar ilgai tardoma. Po to jai 
leido įeiti į palatą, kur gulė
jo sūnus Antanas. Jis kal
bėjo: " Mama, dovanok už 
viską- aš mirsiu. .. " Mirė 
kitą dieną-rugpiūčio 11.

Nors motina labai prašė 
leisti parvežti sūnų į namus, 
bet neleido. Rugpiūčio 12 d. 
tiesiai iš lavoninės Antanas 
Kalinauskas buvo palaidotas 
Gulbino mieste. Atsisveiki
nant neleido motinai net pa
bučiuoti sūnų.. .

TAUTOS FONDAS
Tautos Fondo suvažiavimas I

Tautos Fondo V-asls me
tinis s
m. gegužės 19 d. Kultūros 
Židinyje, Brooklyn, NY. Su
važiavimą atidarė Tautos 
Fondų Tarybos p-kas Jurgis 
Valaitis, pakviesdamas Tėvą 
Paulių Baltakį, OFM, sukal
bėti.Invokacl ją.

J suvažiavimą susirinkę 
Tautos Fondo nariai,atsto
vai darbuotojai Ir organtza - 
ctjų atstovai buvo žodžiu pa
sveikinti Lietuvos Generali
nio Konsulo New Yorke Ani
ceto Simučio, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
p-ko dr, Kazio Bobelio ir 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos p- kės Margaritos 
Samattenės. Raštu suvažla - 
vlmą sveikino Lietuvos ats - 
tovas Washington’s, dr. St . 
Bačkls, Amerikos Rietuvių 
Tarybos vardu kan. A.Sta
sys, JAV LB Krašto Valdy
bos p-kas A.Gečys, Tautos 
Fondo Atstovybės Sidney , 
Australija, p-kas kun. T. 
Butkus, Tautos Fondo Atsto
vybės Sidnėjuje iždininkas A. 
Kramlllus.

Buvo Išklausyti TF Tary
bos Ir Valdybos .Kanados pa
dalinių Ir JAV įgaliotinių 
pranešimai. Išryškėjo fak
tas, kad T F auga, jo ve tkla 
plečiasi ne tik JAV Ir Ka
nadoje, bet Ir kituose konti
nentuose. T$F tikslams at
siekti nemažai pastangų Ir 
nuoširdaus darbo įdeda T F 
atstovai, įgaliotiniai, Ta
rybos Ir Valdybos nariai. 
Geri rezultatai, tačiau, pri
klauso nuo lietuvių lalsvaja- , 
me pasaulyje,kurte nuošir
džiai Ir su dosnumu atsilie
pia į TF kvietimus remti 
Lietuvos laisvinimo darbą . 
Jau ne vienas tautietis, be 
savo nuolatinės aukos, T F 
parėmė testamentu, užrašy
damas jam savo palikimą ar 
bent jo dalį.

D Idel lo s us idomėj Imo ,
pritarimo ir konkrečių re
zultatų susilaukė Lietuvos 
Laisvės Iždo įsteigimas. T F 
Laisvės Iždo» tikslas yra 
kaupti lėšas, kurios bus nau
dojamos laisvos, neprlklau- 
somos Lietuvos reikalams.

Įdomų pranešimą padarė 
VLIKo p-kas dr.K. Bobelis • 
Jis pristatė suvažiavime da
lyvavusius VLIKo valdybos 
narius: dr.Eleną Armanlenę, 
dr.Joną Stlklorlų ir Inž.Llū- 
tąGrlnlų. Dr.K.Bobelis pa - 
Informavo apje VLIKo nu
matytus ateities veiklos pla - 
nūs. Svarbiausias šiuo metu 
pasiruošimas sekančiais 
metais Madride įvykstančiai 
Helsinkio Sus įtarimams Ste
bėti Koniere net jai. Pasiruo
šimus vykdo Lietuvių Žmo
gaus Teisių Komisija, vado
vaujama dr.Domo Krivicko. 
Numatyta drauge veikti su 
Pasaulio Baltų Santalka , 
kuriai šiemet pirmininkauja 
VLIKo p-kas dr.K. Bobelis . 
Palalkoipas rysys su JAV

virvelės tegali būti valdomos 
slgnata- yiinjUjej o ten vis dar 

Artimi ryšiai bus pa- klesti nemažas nepasitikėji - 
-- -- - _ _ i mas išeiviškuoju jaunimu,

reiškiniu. Tas 
"veidu į Lietuvą" jaunųjų su
pratimas visiškai priešingai 
šūkiui "Mylėsi Lietuvą Iš To
lo .r" Kam Lietuva išvis li
kosi abstraktu, tam jokie 
tegu ir gražiausi Šūkiai, kaip 
ir nieko nereiškia ir visiškai 
najaudina. Tiems gi, kuriems 
Lietuva yra įdomi, gyva ir 
tikra, vien žodžių nepakanka. 
Jie, kaip tas abejojantis To
mas, turi pačiupinėti, betar
piškai pažinti ir tik tada įti
kėti ir dar daugiau pamilti 
dvasia ir kūnu kraštą, kuris 
Lietuva vadinasi. Ir gaila ir 
pikta, kad tiek daug kliūčių 
mūsų jaunimui tenka nuolat 
patirti, bandant artėti ir ras
ti kelius Lietuvoj. Neabejo
kime, kad jie puikiai žino, 
nusimano ir jaučia kas ir ko
dėl bei nuolat stato tas dirb
tinas barikadas. Žinant išvis 
jaunųjų ryžtą ir užsispyri
mą, nestebėtina, kad sutiktos 
kliūtys kaip tik žadina dar 
didesnį jų smalsumą ir užsi
degimą — juk viskas įdomiau 
ir žaviau atrodo, kas drau
džiama ar sunkiau pasiekia
ma.

Aišku, išeivijoje visaip 
komentuosime atšauktus ir 
vėl leistus vilniškius kursus, 
bet paties fakto neįstengdami 
kaip nors pakeisti, tegalė-

sekretorė-Marija Noreikie- 
nė, iždininkas Vytautas Kul- 
pa3 finansų sekretorės Aldo
na Katinienė, Jonė Pumpu
tienė, informacija- Birutė 
Lukoševičienė, visuomeni
niai ryšiai Margarita Sa- 
matienė, teisinės patarėjos 
dr. Elena Armanienė ir dr. 
Marija Šveikauskienė. Kont
rolėm komisija:Kęstutis Dir- 
kis, Pranas Povilaitis ir Al
girdas Sperauskas.

gramą-Esi priimtas, atvyk! 
Staiga keičiami planai; tvar
karaščiai, bilietai, susi
krauta manta, nes vienas 
dalykas vykti Jaunimo Kon- 
gresan trims savaitėms ir 
visai kitas reikalas išvykti 
6 savaičių mokslui savo tė
vų gimtinėn.

Taip planams susiklosčius, 
nereikėtų nustebti, kad ir 
toji , savo metu atšaukta 6Q 
jaunuolių išvyka, po Jauni
mo Kongreso Lietuvon, ra
si, paskutinėmis minutėmis 
vėl bus kaip nors sulipdyta. 
Vadinasi, kai kurios įstai
gos Vilniuje turi daug vargo 
ir papildomų rūpesčiu tvar
kant ryšius su emigraciniu 
jaunimu. Neeina tie santy
kiai lanksčiai ir be ryškes
nių papildymų. Priešingai, 
visada iškyla numatytos ir 
nenumatytos problemos, 
priedui žiupsnis baimės ar 

Kongreso sudaryta Europos nepasitikėjimo.
Saugumo ir Bendradarblavt- Tua tarpu išeivijos dalis 
mo Komisija /Rep.Dante B -Įickasi tik nekaltų stebėtojų 
Fascell pirmininkas/. Nu - vaįdmeny, neturint parankių 
matyta tuo reikalu sueiti į prjemonjų ką nors Šioje plot- 
kontaktą su įtakingesnėmis m^je pakeisti. Trauktukai ir 
Europos valstybėmis, Hel 
slnklo Susitarimo 
rals. / 
laikomi su kitomis lietuvių 
organizacijomis. Kvietė vi- tampąs beveik tradiciniu ir 
sus lietuvius, organizacijas kasmetiniu 
Ir ‘ pavienius asmenis kuo 
gausiausiai jungtis į protes
tus Ir laiškų rašymą JAV 
valdžios pareigūnams, Kong - 
reso nariams Ir kt. ginant 
Lietuvos reikalą Ir keliant 
Žmogaus Ir religijos Teisių 
pažeidinėjimus Lietuvoje Ir 
jų gynėjus Viktorą Petkų, 
Balį Gajauską, Petrą Povi
laitį Ir kitus.

Suvažiavimas priėmė Sta-. 
tutoKomisjos pakeistą, per
redaguotą ir patikslintą 
Tautos Fondo statutą.

Specialiais žymenimis už 
darbą ir pasišventimą Lie
tuvos labui buvo apdovanoti 
Kanados Tautos Fondo dar
buotojai: Antan'as Firavičius, 
Juozas Vaičeliūnas, Petras 
Morkūnas, Alfonsas Patam
sis ir Gediminas Rugienius .

Buvo išrinkta ir pasi - 
skirstė pareigomis nauja 
Tautos Fondo Taryba:

p-kas- Jurgis Valaitis, vi- 
cep-kai - Irena Banaitienė , 
Antanas Firavičius, Juozas 
Vaičeliūnas, sekret. - Mari
ja Noreikienė, direktoriai- 
Juozas Audėnas, Aleksand
ras Vakselis, dr-Petras Vir 
leišis.

Tautos Fobdo Valdybą,su
daro: p-kas Juozas Giedrai
tis, vicep-kės-Ona Stirniai - 
tienė, Jadvyga Vytuvienė , sim Įauktį pirmųjų atsilie - 

pimų ir įspūdžių iš grįžusių
jų lūpų. Gal toji žodinė in
formacija padės bent kiek 
plačiau patirti bent dalį tos 
užkulisinės politikos vingių, 
kurie iki šiol mums čia visad 
kėlė daug įvairių minčių, 
prielaidų ar net gandų. Liūd
nai juokinga, kai tokia padė
tis egzistuoją susižinojimo 
laikmety, XX amžiaus ( itin 
modernaus) beveik pačioje 
pabaigoje.

XII PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJU 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks s.m. rugsėjo mėn. 1-2-3 dienomis Toronte. Indivi
dualiniai pakvietimai su programomis, registracijos ir 
viešbučio rezervacijomis jau išsiuntinėta. Prašome re
gistruotis laiku, tuo palengvinsite organizacinio 
komiteto darba.

Kolega ir kolegą jeigu kuris iš Jūsų negaus laiško, 
tai ne dėl musu kaltes, bet dėl neturėjimo adresu, kvie
čiame ir Jus dalyvauti. Informacijų teirautis pas PLGS 
sekretorių dr. A. Barkausko, 64 Ellesmere Rd. 
Scarborough, Ont. Canada. Tel.(4 14) 444-6117.
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MIRĖ

ADOMAS VARNAS

padaryti, (jeigu tie piešiniai 
čia randasi).
O jeigu ne- tai lietuviai me

nininkai turėtų dėti pastangų 
ten, už tos nelemtos barba
riškos "uždangos”... b.

Vasaros atostogų viduryje 
liepos 19 d. , savo namuosė . 
Chicagoje mirė prof, daili - 
ninkas Adomas Varnas.prieš 
pusmeti atšventęs retą 100 
metų amžiaus jubiliejų. 
Liep. 22 d. Mažeikos SrEvaųs 
Laidotuvių Namuose i Šer
menis atsilankė daugybė 
žmonių atsisveikinti ir pa
reikšti užuojautas šeimai .

Kan. J. Zakarauskas su
kalbėjo maldas,o atsisveiki
nimą pravedė p. Adomaitis.

Žodį tarė general, kon- 
sulė Juzė Daužvardienė Lie
tuvos Diplomatijos vardu, 
ALTos vardu pareiškė u- 
žuojautą dr. J. Valaitis. Bal - 
fo vardu Marija Rudienė , 
Dailininkų D-jos- Mikas Ši
leikis, Lietuvių Fondo-p . 
Bagdonas, istorikų ir profe
sorių vardu-Balys Račkaus
kas, Čiurlionio Galerijos 
vardu- p. Adomaitis. Po to 
buvo sugiedota "Marija, Ma
rija" ir Lietuvos Himnas.

Velionis Adomas Varnas 
pragyvenęs virš 100 metų, 
paliko didelį kraitį Lietuvai 
ne tik savo dailės darbais , 
bet pašto ženklų projektų 
kolekcija, ir būdamas žymus 

aušrininkas mūsų tautos is
torijoje.

Virš 50 jo paveikslų ran
dasi Lietuvoje. Dail. Adomas 
Varnas daug davė Lietuvai , 
mažai iš jos reikalaudamas.

Balys Svalia
*

Netekome patriarcho, dai
lininko, brangaus tautiečio 
Adomo Varno. Jis tuo mums 
ypač brangus ir nepamiršti
nas, kad yra tapes ii* mūsų 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės dalimi. 1920 me
tais jis įkūrė ir pirmininka
vo Meno Kūrėjų Draugijai , 
padėjo suorganizuoti Valsty
binį Teatrą, Meno ir Muzi - 
kos mokyklas, garsiąją 
Čiurlionio Galeriją. Eilę 
metų dėstė piešimą Kauno 
Meno Mokykloje.Nuo 1921-26 
m. vasaromis važinėjo po 
kaimus rinkdamas liaudies 
kūrybos pavyzdžius, ypač 
domėjosi ir fotografavo kry
žius pakelėse, prie sodybų ir 
kapinėse. Iš viso jų pri- 
fotografavo apie 2000 ir vė
liau išleido du albumus, pa
vadintus Lietuvos Kryžiai .

A. Varnas sukūrė pirmųjų 
Lietuvos valstybės pinigų 

projektus, kurie buvo spaus
dinami Čekoslovakijoje ir 
kurių atspausdinimo prie
žiūrą Lietuvos vyriausybė 
jam pavedė.

Jis suprojektavo keletą 
tuzinų pašto ženklų. Visa 
tai jam nė kiek nekliudė bū
ti vienu produktingiausių 
dailininkų.

Prasidėjus I-jam Pasauli
niam Karui jis jau buvo pa- 
rodon Vilniuje atidavęs apie 
160 darbų.

Jo tapyboje vyrauja pei
zažai lyriškos nuotaikos . 
Kontrastingai, jo portretai , 
yra labai dinamiški, ekspre
syvūs. Kai kurie realistiški , 
kiti alegoriški. A. Varnas 
yra nutapęs visos eilės ir 
žymiųjų nepriklausomo mū
sų valstybės periodo vyrų 
portretų:Basanavičiaus, Bi - 
liūno, Jablonskio, Mašioto , 
prez. A. Smetonos, Marty - 
no Yčo, T. Žilinsko.

Po II-ojo Pasaulinio Karo, 
atsidūręs Vokietijoje ir JAV, 
nutapė portretus, prel. Myko
lo Krupavičiaus, rev. J. 
Švagždžio.

Dail. Adomo Varno pagar
sėjęs darbas istoriniais mo

tyvais- Mindaugo Karūnavi
mas,kuriame pavaizduota a- 
pie 200 personažų, pareika - 
lavo ne tik talento, bet ir di
delio istorinio įsigilinimo ir 
studijų.

Grafikos žanre jis labiau
siai pasižymėjo karikatū
romis. Jos buvo surinktos į 
albumą, pavadintą Ant Poli
tikos Laktų.

Savo kolegas milžiniško - 
je drobėje jis atkūrė links - 
mai, pavadinęs Vienuolika 
Meno Apaštalų, kurioje vaiz
duojami Kauno Meno Mokyk' - 
los mokytojai: Didžiokas, 
Galdikas, Petras Kalpokas , 
Šklėrius, Vienožinskis , 
Žmuidzinas ir kt. Yra pada
ryta apie 200 piešinių iš 
Tautų Sąnungos sesijų Ge- 
nevoje 1932 m., nagrinėjant 
bylą su lenkais dėl Vilniaus . 
Deja, jie yra neišleisti. Tai 
būtų bent dalis tinkamo ve - 
lionies pagerbimo ir įnašas, 
kokio niekas kitas negalės 
padaryti mūsų kultūrai- juos 
išleisti. Laisvojo pasaulio 
Lietuvių Dailininkai, ar Dai - 
lės Institutas, ar galų gale 
mūsų Švietimo ar Kultūros 
sekcijos galėtų ir turėtų tai

Bernardas Brazdžionis

KE L EIVIO PAGUODA

KAI PO KARČIOS DIENOS TULŽIES APSIAUČIA VISĄ
ŽEME,

KAIP MŪSŲ LAIMĖS MOTINA, - TYLA. TYLI TYLA* , 
KAIP VIEŠPATIES KNYGA ATSIVERIA SKLIAUTAI

SUTEMĘ,
IR DŽIAUGSMO GIESME GIEDA GELMĖS. . . PO

NAKTIES MIGLA

GIRDI KAIP MELDŽIASI KIEKVIENAS VYŠNIOS ŽIEDAS, 
IR KAIP MALDOJ MAGNOLIJA KELTA ŽIEDŲ TAURES, 
IR KAIP ŽVAIGŽDĖ, LYG .AŠARA, JUODON GELMĖN

NURIEDU S, 
VĖLAM KELEIVIUI KRYŽKELĖJ ŠVIESIA VILTIM

ŽĖRĖS. ..

IR JAM NAKTIS BUS PRIEGLAUDA, BUS DOVANA 
PAGUODO S.

TIK JOS VIENOS, TIK JOS VIENOS, TIK JOS JIS NEBIJOS, 
KAIP KŪDIKIS KLAJODAMAS DIDŽIULIUOS DIEVO SO-

' DUOS,
IEŠKODAMAS NUTRUKUSIOS GYVENIMO GIJOS. . .

rėje - keletas pavyzdžių _ 
. A. Varno sukurtų pašto

iau- šaržas iš karika - 
rinkinio "Ant politikos

Didysis Adomo varno kūrinys ***. MINDAUGO VAINIKAVIMAS 1253 metais ***
Aliejus
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( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Crankshaw)

( tęsinys ) 
/Įdomu skaityti Chruščev o pasisakymus apie kitų valsty- 
blų polttl lūs vadus. Jų jis sutiko tikrai nemažą skaičių. 
Bevelk pusė jo atsiminimų knygos paskirta susitikimams 
su jais.Vert./.

JUGOSLAV! JA [R TITO
/Chruščev o kelionė Jugoslavijon 1955 m. atitaisyti 

Stall o padarytą žalą ekskomunlkuojaiT Tito 1948 m. buvo 
Ir jo pirmas tarptautinėje arenoje pas įrodymas. Kartu va
žiavo Bulganin as,tada Sovietų Sąjungos Ministeris Pirmi- 
ninkas,Mikojan as tr naujasis Užsienio Reikalų Mlnlstefls 
Šepllov as. Bulganin‘as per visą kelionę pasirodė kaip 
draugiškas Ir prasigėręs balvonas , darydamas viską, ką 
Chruščev as jam liepdavo. Mtkojan as laikėsi diskretiš
kai užnugaryje,kartais garsų ženklais Įspėdamas Chruš - 
čev'ą.kal jis per daug ar per pašėlusiai kalbėdavo- nes 
tuo laiku Chruščev as dar labai smarkiai Išgerdavo Ir ka 
kurtomis progomis būdavo labai spalvingai girtas. Visiš
kai svetimoje aplinkoje Chruščev’as papildė klaidą po klai
dos, pradeda nt kalba aerodrome. Čia jis supykino Tito , 
nuduodamas, kad dėl Sovietų elgesio šu Jugoslavija buvo 
kaltas Beria, o ne Stalin as. Tačiau Chruščev’as niekada 
savo, suklydimų ne pakartodavo ir pasirodė labai gabus mo
kinys, kuris turėjo netikėtą atsargą asmeniško autoriteto. 
Verta prisiminti,kad 1949 m.Stalln'as naudojo visus me - 
todus- Išskyrus karą- karinių pajėgų manevrus pa - 
4 p s i.

s te 'yje, ekonominę blokadą, aktyvią subverslją Ir labai 
smurtišką bei suktą propagandą, kad nuverstų Tito. Kn.
Ko m. /. •

...........Tito buvo gerai žinomas Ir mėgiamas Komlnterne 
prieš II Pas.Karą. Per didžiąją jugoslavų atspirtį prieš 
hitlerininkų gaujas,Tito buvo plačiai pagarsėjęs partizanų 
vadas. Ne manau,kad kas užsigautų, jeigu pasakyčiau, kad
įspūdingiausią rezistenciją prieš nacių okupaciją bet ko - 
klame krašte parodė karo pradžioje Jugoslavijos komunis
tų partija. Dideli pasipriešinimai vyko Prancūzijoje, Itali
joje ir kltuoscb Europos kraštuose taip pat, bet Jugoslavi
ja suvo pati pirmoji ir pati skaitlingiausia.

Pirmą kartą susitikau Tito po karo,kai jis atvyko Į 
Maskvą su Kardelj Ir Djllas aplankyti Štai In o. Jugoslavai 
draugai grįžo į savo kraštą traukiniu pro Kijevą. Jie no
rėjo nors klek pamatyti krašto, kad Ir pro traukinio langą. 
Stalin as man patelefonavo tr pasakė:"Suorganizuok gerą 
jiems priėmimą Ir gerai juos prižiūrėk atvykus Į Kijevą. 
Tegul Tito pajunta, kad mūsų kraštas jaučia gilų drau
giškumą Jugoslavijai tr žiūrėk,kad Ugralna pasirodytų kuc 
geriausiai."

"Pulku,'atsakiau,'Viskas bus padaryta,kaip sakote.Mec 
būsim labai laimi igl susitikę draugą Tito".

Kai jie atvyko, mes juos gražiai priėmėme ", vaišino - 
me kuo tik turėjome. Mes dar buvome nualinti, bet savo 
svečius pagerbėme. Tito prašant, suorganizavau vizitą 
Į kolektyvinį ūkį. Jis sakė, kad tai jam padarė didelį įs
pūdį, nors mūsų ekonominis gyvenimas buvo sugriautas Ir 
mūsų agrikultūra nebuvo pasiekusi verto pagyrimo.

Man patiko Tito. Tai buvo gyva asmenybė Ir papras
tas vyras. Taip pat man patiko Kardelj. Djllas man pa - 
darė įspūdį savo greitu Ir subtiliu sąmojumi. Atpažinau 
jame gerą žmogų. Nenuslėpsiu,kad dabar aš visai kitą' 
nuomonę apie jį turiu, bet tai nesvarbu. Vieną vakarą Ki
jevo operoje tarp veiksmų, Djllas mums papasakojo keletą 
pas akėčių’kurias jis pats buvo sugalvojęs. Ypač viena už
siliko mano atmintyje,kurią čia noriu papasakoti:

Kartą šuva,karvė ir asilas gyveno viename Jugoslavi

jos kaime. Ėjosi jiems labai sunkiai Ir galų gale šuva,kar
vė tr asilas sumanė pasitraukti į kalnus. Jie ten lalplnė - 
jo kurį laiką, kol išalko Ir pasiilgo namų. Nutarė pasiųsti 
šunį atgal, pasižiūrėti.ar reikalai pagerėjo. Netrukus šuva 
atskuto atgal greitai, klek tik jo kojos nešė. "Dar vis per- 
sunku gyventi kaime",prašešė jis. "Neleidžia loti. Kaip gi 
gali šuva gyventi nelodamas?" Taip visi trys dar praleido 
klek laiko kalnuose. Po to nutarė pasiųsti karvę pasižval
gyti. "Kadangi tu nelojl, "pasakė šuva Ir asilas karvei, "tai • 
tau ir nebus svarbu ,kad uždrausta loti". Karvė nukeliavo. 
Po klek laiko ji sugrįžo, matomai nelaiminga. "Neįmanoma 
ma",pasakė ji, "tiesiog neįmanoma, sakau jums’. Vos tik 
pasirodžiau, žmonės mane sugriebė už spenių Ir pradėjo 
melžti. Ir tampyti. Aš pradėjau spirtis Ir jie vos nenutrau
kė man spenių. Vos pabėgau’." Taip jie vėl kurį laiką gy
veno kalnuose. Galų gale nutarė paskutinį kartą pas įžiūrė
ti, kas darosi Ir nusiuntė aslą. Netrukus tas atbėgo,klek 
tiko jo j kojos nešė. "Neįmanoma, visiškai neįmanpma ten 
gyventi'.", šaukė jis. "Kodėl gi ?",klausinėjo kiti du, ” kas 
atsitiko?". "Matot", atsakė as Has, "kai tik atvykau, tuojau 
baidė mane pristatyti prie valdžios. Buvo rinkimai Ir jie 
maie norėjo Išrinkti Į parlamentąt Vos ištrūkau*."

T^lto rūsčiai pasižiūrėjo Į Djllas Ir pasakė:"Ar tu 
bandai pasakyti savo pasakėčia,kad mes asilus išrenkame 
Į parlamentą?" Bet Tito juokavo. Jis juokėsi,Djllas juokė
si. juokėmės tr mes visi.

Vėliau pasakojau Stalln\it apie malonią .draugiška at
mosferą, kuri mus lydėjo jugoslavų atsilankymo metu. Sta
lin as buvo labai patenkintas. Tuo metu jis norėjo Ir buvo t 
tikras, kad taip Ir bus- turėti kuo br oi įšliauš lūs ryšius su 
Jugoslavija.

Klek vėliau, mūsų ambasadorius Belgrade, akademi
kas Ir filosofas Yudln /vėliau P.F. Yudln buvo ambasado
rius Peklage/, painformavo Stalln'ą.kad Partijos susirin
kime jugoslavai pradėjo leisti įvairias sarkastiškas, ne
pagarbias pastabas, net įžeidžiančias,apie Sovietų Sąjun
gą, ypač apie mūsų karinius Ir technikinius patarėjus, ku
rte buvo nusiųsti Tito prašymu,padėti atstatyti kraštą.

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kaikurie nedarbo draudos 
taisyklių pakeitimai, 
įvesti nuo liepos 1 d.

Jei praėjusiais 
metais dirbote , 
mažiau kaip 
20 savaičių, 
jie gali liesti 

ir jus.
1978 m gruodžio mėnesį parlamentos 
pertvarkė nedarbo droudos įstatymo 
liepos I d. įsigaliojusiais pakeitimais 
Koikuriems asmenims, norintiems 
gouti draudos išmokos, reikės turėtj 
didesnį kvalifikacinių darbo 
savaičių skaičių

Pernai dirbote 20 ar 
daugiau savaičių?

Tokiu atveju pakeitimai jūsų 
neliečia Dvidešimt savaičių darbas 
jums leidžia normaliai naudotis 
draudos išmokomis, gauti jas ligos, 
artėjančios motinystės, atvejais 
Vienkartinė išmoka duodama, 
sulaukus 65 metų amžiaus

Pradėjote pirmų savo darbo 
ar grįžote darban?

Jeigu dirbate pirma karta or vėl 
įsijungėte i darbo, praėjus daugiau 
nei vienenems metams, jums reikes 
20 darbo savaičių, kad galėtumėte 
gauti draudos išmokas šiai 
kvalifikacinei 20 darbo savaičių 
taisyklei kartais buna išimčių, .susietų 
su jūsų darbu tame laikotarpyje

ŠALFASS
Lithuanian Athletic Union of North America
(Tosa I. praeito numerio)

1979 m. rugsėjo 15 - 16 d. d.
Įvyks Pabaltlečlų Šaudymo 
Varžybos’, Hamiltono Liet. 
Med. ir Žūki. ’’Giedraitis” 
ūkyje. Šaudymo varžybos
Šiamos iŠ mažo kai. šautuvų kartu. Pvz.,Torontas - 1980,
ir pistolietų, taip pat ir Sta
tinių šautuvų. Programa: 
Rugs. 15 d. a) English Match,
b) Free Rifle, c) Sporting Ri
fle. Rugs. 16 d. a) Free Pis
tol, b ) Standart Pistol,
c) Trap. Dėl programos de
talių kreiptis pas komiteto 
narius.

1980 m. birželio 29 - lie
pos 5 d. Įvyks Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Šaudymo Pir
menybės, Hamiltono Lietuvių 
Medž. ir Žūki, ūkyje. Prog
rama panaši, kaip kad turėta 
per PLSŽ Toronte, registra
cijos mokestis bus mažes
nis mažo kai. šautuvams ir 
pistolietams. Statinio Šau
tuvo mokestis vistiek bus ga-' 
na brangus. Jeigu rastųsi ko
kių nors pageidavimų arba 
paiūlymų dėl ruošiamų var
žybų, prašom siųsti pasisa
kymus Šio komiteto nariams 
dar šiais metais.

Detroitas, Klevelandas ir 
Torontas jau nuo seno, rodo 
kad šie centrai turi Šaudymo 
mėgėjų, reikia ŠALFASS-gos 
šaudymo sekcijos atstovų,.

Detroitas -1981, Klevelandas 
1982 m. ar panašiai.

Hamiltono Lietuvių Medž. 
ir Žūki. "Giedraičio" klubo 
nariai yra labai veiklūs mo
linių lėkščių Šaudyme. PLSŽ 
metu"Trap" šaudyme Hamil- 
tonietis laimėjo pirmą vietą, 
sekantys du sušovė vienodus 
taškus dėl antros vietos, tu
rėjo persi Šaudyti dėl antros 
ir trečios vietos. Po dviejų 
Įtemptų, po 25 lėkštes per- 
sišaudymų, Torontietis vos 
Įveiko Hamiltonietį. Tarp pir
mos ir antros (trečios) vie
tos skyrė tik vienas taškas, 
(lėkštė). Ateinančios Pabalti 
tiečių varžybos sudaro gerą 
progą išbandyti savo jėgas 
” Trap " entuziastų tarpe Į
skrendančius taikinius.

"Tėviškės Žiburiuose "ra
šoma- apie naują Europos 
šaudymo rekordą ir rekor
dininką Almantą Paulionį 
sušovusį iŠ mažo kai. šau
tuvo 581 iŠ 600 galimų, iš 3 
padėčių, labai puikus rezul
tatas, pagarba Paulioniui.

Šiame kontinente jau daug

• JEIGU GERI IR GALI GERTI - *» IAVO REIKALAS ** •
* *
* JEIGU NORI NUSTOTI - ” MLJSU *♦ *

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

* SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *
» *
* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO. •

* ARBA SKAMBINK HJMS: *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; ♦
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *

»»»»•*•••*«»•»«••»»»•«»«•••»•«* »»*•»«»»»»«»»» »*»««»»••»l»r r . 11 - ..........— '
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Gavote draudos išmokas 
praėjusiais metais?

Jer gavote jos pernai, jums gali 
būfi pritaikytos naujos taisyklės 
Išimtis daroma tik tada, kai nedarbas 
jūsų gyvenamai vietovėj yra 
peržengęs 11,5'- Priešingu atveju 

! išmokoms gauti reikes minimalaus 

20 darbi savaičių kvolifikc^mio 
periodo Jom jokios įtakos neturės 
skaičius tu savaičių, kai gavote

I išmokas ’ f *

Kanados nedarbo drauda

Dirbanti su žmonėmis, 
kurie nori dirbti.

Employment and Empioi «t 
immigration Canada Immigration Canada

Honour a tX a Ron Atka/ l honorable Ron Atkoy
Minuter Minletro

Canada
metų, kaip Detroitas domi- pusės randasi labai daug kelb- 
nuoja mažo kai. šautuvo lumų pervežti rankinius gink- 
varžybose, ne tik- lietuvių lūs per sieną. Reikalaujama 
tarpe,-bet ir Mlch. valsti- visokių registracinių bei pri- 
joj. Iš Omaha krašto gabus registracinių Įrodymų, ku- 
jaunuolis rodė savo sugebėji- riuos nėra taip lengva gauti.

kurių pagalba būtų galima su- mus per PLSŽ Toronte, Ga- Kyla mintis, ar nebūtų geriau 
organuzuoti ir pravesti šau - limybės nenumatuojarpos, jei susirašyti ir pasitarti supis- 
dymo varžybas rotacine eile netruks entuziazmo. Sunku tolietų koordinatorium, ar Jis 
s-gos sekcijos rėmuose, da- pasakyti, kur glūdi mūsų jau- negalėtų parūpinti tam tikro 
lyvaujant visiems šaudymo nf* ir gabūs Šaudytojai. 1978 typo~ pistolietų varžyboms,

ruo- sportams ir jų entuziastams m. spalio mėn. "American vietoj Ijad vežtis savo ir per-
Rifleman" žurnalo 38 puslapy gyventi visokių nemalonumų
įdėta Diane Klimas fotografi- muitininkų rankose, abejose 
ja su užrašu: "Little lady, sienos pusėse.
big shooter", she returned to Pasinaudojant kitų sporto 
Ft. Benning the winner of 1978 Šakų pavyzdžiu, ŠALFASS-gos 
award for the Women's High rėmuose, visi šaudymo mė- 
Power Rifle Champion, - taip gėjai prašomi atkreipti dėme- 
buvo rašoma žurnale lape. sį Į mūsų dedamas pastangas, 

Tose pačioše T. Žiburių ei- sutraukti šaudytojus Į arti- 
lutėse minimas ir A. Smailys, mesnį bendradarbiavimą po 
šaudęs iš mažo kai. pistole- ŠALFASS-gos šaudymo akci- 
to greitošaudoje serijomis Į jos sparnu. Jeigu jums šau- 
siluetinius taikinius, surin- dymo sportas nepatinka, bet 
kęs 588 taškus. Būtų proga ir jūs pažįstate tuos, kuriems 
mūsų pistolietų Šaudymo mė- patinka, prašau perduoti šias 
gėjams pabandyti jėgas per naujienas jiems.
ateinančias šį rudenį Pabal- ŠALFASS-gos Šaudyme 
tiečių varžybas. Iš teisinės Sekcijos Komitetas

FILMU PASAULYJE **/^t^*
Keistieji Gyvūnai Kalba, 
Šoka ir Dainuoja.

Pirmadienio vakarais per 
Amerikos releviziją rodo
mas pusvalandinis lėlyčių 
vaidinimas "The Muppet 
Show". Milijonai žmonių — 
seni, pagyvenę, jauni, vai
kai - visi mielai žiūri, ne
galėdami atsistebėti nuosta
biausiais judesiais, keis
čiausiomis situacijomis,nie
kur nematytais padarų aprė- 
dais, malonia muzika, links

mais nutikimais.
Keletas "veikėjų" yra tiek 

žinomi plačiosiose masėse, 
kad jų pavidalais bei vardais 
pardavinėjamos lėlytės, 
marškiniai, žaislai, knygu
tės, paveikslai, suvenyrai. 
Muppet "asmenys" sugebėta 
padaryti garsenybėmis. Jų 
išradėjai, autoriai, gamin
tojai tapo milijonieriais la
bai staiga ir jų garsas, tur
tai augs dar ilgai, visiems 
žiūrintiems besidžiaugiant.

/on^ 3
24*0 FRONTENAC $T. - MONTREAL. P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

TEL. 525-»»71. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laerlnaitie ĮVAIRIOS PROGOS

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
_____________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki 1 2 vol. nokti**, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. )Q53 Albanui ę,.t P.Q, TEL. M«. 1*34

Patobulintos Lėlytės
Mergaitės, vaikai noriai 

žaidžai lėlytėmis. Jas įsi
myli ir prisiriša, kaip prie 
nieko kito.

Atsimenu,, būdamas mažu

Nepriklausomoje Lietuvo
je lėlių teatrai pasirodė 1936 
metais Kaune. Paskui Vil
niuje, Marijampolėje ir ki
tur. Turėjo ir tebeturi di
delį pasisekimą.

berniuku, turėjau Kalėdų se- Amerikos lietuviai taip pat 
nelį, kažin kieno padovanotą. YF® pastatę lėlių vaidinimų 
Jis buvo nedidelis, gal sprin- Čikagoje ir kitur. Žinau, y- 
džio aukštumo ir nestoras, ra <lar tebesiruošiančių lie- 
raudona kepuraite, balta tuvių pasirodyti su savo lėlių 
b’arzda, su krepšeliu ant nu- teatru. Los Angeles lėlių te- . 
garos. Krepšelis mažutis ir litruose yra dalyvavusi Da- 
tėveliai jiedaug tegalėdavo Į nutė Barauskaitė ir kt.
tą krepšelį Įdėti. Muppet lėlytės gerokai skl-

Per trejetą kalėdinių Šven- riasi nuo iki dabar žinomų 
čių tasai Kalėdų senelis kiek lėlyčių. Jos yra peraugusios 
apšepo, nusitrynė, apsite - žinotos lėlių sąvokos pras- 
pė. Man nežinant, buvo mę. Muppet lėlytės yranuos- 
nutarta " susenusĮ" Kalėdų labiausių pavidalų, kartais 
senelį pakeisti nauju ir žy- didesnės už žmones (viduje 
miai didesniu, gražesniu, yra žmogus), ir tobulai iš- 
taip pat sii raudona kepurai-dirbtais judesiais ir balsais 
te, balta barzda, daug didės- kelia nuostabą, susižavėjimą, 
niu krepšiu ant nugaros. Ir Muppet lėlės tiek yra. pa- j 
kai vieną rytą neradau savo keistos, kad jas stebėdamas, ■ 
mažučio senelio, o tik jo nu- Jautiesi, kaip neįtikėtinos | 
dėvėtą krepšelį, pradėjau pasakos puslapiuose. Tatai 
baisiai verkti, stūmiau lauk pelnytai atvėrė visai naujos 
naujojo senelio atneštas gra- pramogos rūšį, iki to laiko 
žias dovanėles. Manasis nu- pasauliui nežinotą.
dėvėtas, nešvarus ir apše
pęs Kalėdų senelis buvo kur 
kas brangesnis už visai nau
jąjį, kuris man atrodė, ne
teisėtai įsėlinęs po Kalėdų 
eglute.--

Europoje lėlių teatrai pra
dėti senovės Graikijoje, apie 
apie V a. prieš Kristų. Lie
tuvoje, prie Baltijos jūros lė
lių teatrai žinomi, berods, 
nuo XVII a. Ilgainiui kas 
nors turėtų pagrindinai pa
studijuoti ir parengti knygą: 
Lėlių teatrai Lietuvoje.

(Bus daugiau)

PATENKINTI
KONGRESO DALYVIAI

Pakilioje nuotaikoje, dar
bingai ir įdomiai praleidę 
laiką, šauniai atlikę meninę 
programą grįžo į namus Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso dalyviai Gintaro 
Ansamblio programos atli
kėjai, jų globėjai ir palydo
vai. Yra paruošta keletą 
pasikalbėjimų su jais, kurie 
pasirodys sekančiuose 
numeriuosę. NL.

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

yra naudinga. .

Siuntinys No 2/ 1979.
Labai gera vyriškai eilutei vilnone angliška medžiaga'-3 m.; vilnone 

angliško moteriškai eilutei medžiaga —3 m.; vilnonė medžiaga suknelei, 
arba vakarinei suknelei medzi aga (vi sos sios medži agos gali būti įvairiu 
spalvų^'vyriski išeiginiai marškiniai; ;vyriskos arba moteriškos kelnes • »j 
jeans Levi” arba ‘’Wrangler” (tik tokiu Lietuvoje pageidaujama) Ir 
trumpas telescopic lietsargis, vyriškas arba moteriškas.

šio siuntinio kaino su muitu ir persiuntimo išlaidoms — $312.00. i

I si siuntini dar galima dadeti 8 svarus i vai riu prekių. Medžiagos dar 
g alima dad eti 4 metrai, 3 m. dirbtino minko kailio arba ka nors is žemiau į 
išvardintu naudingesnių dalykų:

Avikailiai ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierlus.
tikros odos virsus, dirbtinio kailio pamušalas. ....... .$275.00. į. 
Dirbtino minko kailis moteriškam paltui. •••••••••••• 107.00. 
Jeans- kelnes Wrangler arba Levi Strauss...................................... SO. 00.
Vyrisk as arba moteriškas megstinis................................................. 42.00. •
driskos arba moteriškos nailonines kojines • 4.00. '
Tights (kojines • kelnaitės)  ...................................................................5.00.
Vilnonė gėlėta skarele arba didele nailonine skarele • .. • 15.00. ‘
Geresni marškiniai................................................. ...................................... 18*00..
Vyriški arba moteriški bateliai.................................................... • . 45.00.
Pulki suknelei medžiaga..............................  ••••• 35.00.
CrimpJene medžiaga suknelei. 25.00.

- Vilnone ei lutei • kostiumui medžiaga vyrams arba moterims. 70.00.
Geresne vilnone medžiaga ei lutei • kostiumui • ..............................100.00. į

Kartu su rubais galima siusti šie maisto produktai: h sv. arbatos — $5, I 
h sv. Nescafe —$7.50; 1 sv. pupelių kavos — $8.50; >sv. sokoladlniu 
saldainių — $8.50; sv. razinkų — $ 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 per si untimui.

Sudarome testamentus, adminlstruo|ame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus i Lietuva naudingiausiu paveldėtojui budu.

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

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

5 psi.
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torontohamilton
A. LUKOŠIUS

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

iTWU

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

Dorbo valandos: pirrr.adier.iois - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

0 iki 7 vai., Se'tadieniais nuo 9 iki 12 vai.
.lepos - rugpjūčio men. ir prieJ ilgus savait- 
ioIius Šeštadieniais uždaryta.
'temokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda'.' 
bemokomas pilnos čekių patarnavimo*.
Kapitalas — *iri $13.000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santoupot 
term, depozitui 1 mi 
term, depozitus 3 m. 
pensijų fondas 

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

9’4% 
10%

i.
9Ya%

PAVYDAS KELIAUJA SU 
MUMIS

Tikrai yra gera, gražu ir 
malonu, kad žmogus, kaipo 
Dievo tvarinys, turi laisvą 
valią, gali pats sau pasirink
ti, kuriuo gyvenimo keliu 
jam atrodo geriau keliauti .

Pasirinkimas yra didelis, 
nes gyvenimo keliai išsiša
koja tarp tiesos, gėrio, gro
žio, arba ir visiškai prie
šingai. Žmogui duotos visos 
galimybės, jis gali ne tik pa
sirinkti, bet ir sutikti 
atmesti savo laisvu 
sprendimu.

Pasirinkto ir sau
brėžto tikslo žmonės siekia 
įvairiai, dažnai net klastos, 
melo ir pavydo skraistėmis 
prisidengus.

Kasdienybės rūpesčiuose 
besikamuojantį, užsiėmusį 
žmogų, nuolatos ir be pers
tojo gundo, savais vilionės 
pažadais traukia niekada ne
sibaigiančios, iš paviršiaus 
gan patraukliai spalvingai 
atrodančios ir šėtoniškos 
užmačios.

Tarpe daugelio ir įvairių

arba
; apsi-

užsi-

Pirmutiniame ir didžiausiame jn mm jg
TORONTO LIETUVIŲ HAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE------------------— ----------

RINKTINĖS MOTERŲ 
GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 19 d. , sekma
dienį, Hamiltono Lietuvių 
Medžiotojų- Žvejotojų Gied
raičio Stovykloje prie Cale
donia įvyks tradicinė Vil
niaus Šaulių Rinktinės mo
terų gegužinė.

Mielai kviečiami visi apy
linkių lietuviai, broliai ir 
sesės šauliai iš visų Kana - 
dos dalinių gegužinėje daly
vauti. Laukiama svečių ir iš 
JAV.

Programa numatyta pra
dėti 1 vai. p. p. Vėliavų pakė
limu. Bus įvairūs priziniai

šaudymai, gera J. Tarvydo 
muzika,. įvairūs sesių paga
minti užkandžiai ir gerų lai
mikių loterija.

Gautas pelnas skiriamas 
Rinktinės Leidinio Fondui.

Tikimasi, kad ir ši, jau 
tradicija virtusi gegužinė , 
ruošiama Rinktinės Moterų
iniciatyva, vadovaujant mo- žmoniją apsėdusių blogybių 
terų vadovei St. Petkevičienei ydų ir silpnybių, p a v y - 
praeis gražiai ir sėkmingai .

J.Š.
• Liepos 20 d. auto mašinų 
susidūrime netoli Ottawos žu
vo Elena Vaitonytė 24 m. am
žiaus, Pvilo ir Magdalenos 
dukrelė, (bus plačiau).

das taip pat giliai šaknis su
leidęs, plačiai visur paplitęs.

Vienas tik dangus težino iš 
kur ir mes, lietuviai, šiomis 
nemalonios ligos bacilomis 
užsikrėtėme ar paveldėjo me. 
Greičiausiai, kad žmogiškoji

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

AKTYVAI virš ii milijonų dolerių_

silpnybė jau nuo seniausių 
laikų tebevargina kaip kitas 
tautas, taip ir mūsų aisčių 
giminę. ..

Pavydas turi plačią sąvo
ką, jis apima plačiuosius 
žmonijos sluogsnius, įvai
riausias grupes, pavienius 
asmenis, galima sakyti veik 
visas šio gyvenimo sritis.

Net ir gražiai kultūringai 
pavydėti - sakykime puikios 
kito asmens išvaizdos, gra
žaus balso, puikios laikyse
nos, gabumų moksle, jo turi
mų medžiaginių išteklių- ir 
tai jau blogas ženklas, kul
tūros stoka. Ką bekalbėti 
apie visas kitas, Šito šėto
niško gundymo plonybes. Vi
si mes užmirštame, kad, toli 
gražu, ne viskas mums skir
ta, ko mes trokštame ir pa
geidaujame sdvo pasirinkta
me gyvenimo kelyje...

Jeigu mes turėtumėm tiek 
stiprumo ir sugebėtumėm 
nuo tokių mus kankinančių 
vilionių išsivaduoti,tikriau
siai, kad sutaupytumėm ne
mažai paties didžiausio tur
to gyvenime-sveikatos, kar
tu prailgindami ir savo gy
venimą.

Dažnai mus erzina ir dėl 
to sielojamės, kada matome 
čia pat, Šalia mūsų, kitų pa
siektą . aukštesnį gerbūvį, 
gražiau, lengviau už mus gy
venančių kaimynų. Visą tai 
palygindami ir save laikyda
mi tų nelaimingesniųjų pu
sėje, kaip tik dar daugiau 
patys save nusiskriaudžia - 
me, apsisunkiname, gadina
me nuotaiką, nervus, vis to
liau pratęsdami visai nerei
kalingą įtempimą.

Šitokio pavydo ‘‘palygini- 
mų, kas ir kaip gyvena, ko
dėl kiti gražiau geriau už 
mus turi, turėtumėm iš tolo 
prie savęs nesileisti ir kiek 
galima, vengti.

Atsiminkime. Žmonės yra 
labai nevienodi. Iš bilijonų 
nėra dviejų visapusiškai pa
našių: be to, ir laimė ne vi - 
siems vienodai paskirstyta.

IŠ savo patyrimo mes ma
tome, kad net ir tos pačios 
Šeimos nariai, kartu augę , 
brendę, tas pačias sąlygas 
turėję, iŠ to paties dubenio 
srėbę, gyveniman toliau iš- 
klydę, labai nevienodai įsi- ‘ 
kuria. Skirtingi gabumai , 
apsukrumas, orientacija , 
daug ką nulemia.
Vieni lengvai pasiekia tai, „ 
ko troško, svajojo, kartais 
net ir to,ko visai nesitikėjo, 
kai tuo pačiu kiti ir lieka tų 
dejuojančiųjų pusėje.

Pavydas- — tai šėtono iš
mistas. Niekas, niekur ir 
niekados su juo nepapuošė 
savo švarko atlapo, nepagra
žino palangėje augančio dar
želio, nenuramino troškulio, 
ir nieko nepasiekė.

Laisvą apsisprendimą tu-kančių bėdų, likimo mėtomi 
rinčiam žmogui jis yra nie
kas kitas, kaip tik klasiškas 
Šėtono gundymas.

10% 
9 Va % 
9’/4% 
914% 
a’/4%

1O’/a% už asm. paskolas

1014 % už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3'valį 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
-

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių, Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4»64 -251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės
/ A f* E * Automobilių .

Ę rf <r y C * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street w, yi9°,B kelionių reikalai.

TORONTO. ONTARIO betkur T,-",
M6P 1A5 tel. 533-3531

—
Sr ****•■' I

Rugpiūčio 19 d., sekmadieni Hamiltono lietuvių Medžiotoju - ŽveĮotojųklubo 
"Giedraitis" stovykloje prie Caledonia ivyks

VILNIAUS SAULIŲ RINKTINES KANADOJE, 
ŠAULIU MOTERŲ

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
Programoje:
1 vai.po pietų vėliavų, pakėlimas, priziniai šaudymai, loterija, muzika ir 
įvairiu maisto rūšių užkandžiai.

(Gegužinės pelnas skiriamas Rinktinės leidinio fondui).

Maloniai kviečiami visi šauliai — šaules ir svečiai.
Vilniaus Saulių Rinktines Valdybos 

Moterų sekcija

Liko didelė spraga
— JADVYGOS EIMANTIENES NETEKUS

Žmonės atvyksta, paskui Velionės buvo tiek daug 
išsikelia kitur gyventi, ar- dirbta ir tiek daugelyje sri- 
ba ... iškeliauja amžinybėn, čių. kad nebūtų per daug pa- 
Tačiau gyvenimas eina toliau, sakyta, kad apie ją būtų gali- 
lyg nieko nebūtų atsitikę. ma ir visą knygą parašyti. 
Kartais net nepastebima, kad Tačiau negausios laiškučio 
vieno ar kito asmens apylin- eilutės neleidžia visko suml- 
kėje jau nebėra. Bet tai yra nėti. Pasitenkinsiu patiekda- 
tik išimtis. Paprastai vienam mas porą pavyzdžių. Žinau, 
ar kitam iš apylinkės pasi
traukus, lieka spraga: kiek
viename žingsnyje jo ar jos 
pasigendama. Prie šių pri
klausė ir a. a. J. Eimantienė, 
71 m. amžiaus. Po ilgos ir 
labai sunkios ligos iškeliavo 
amžinybėn ir gegužės 18 d. 
palaidota šv. Petro kapinėse, 
Londone. Tokiais atvejais, 
kaip ir šį kartą, galvon 
skverbiasi klausimas: kodėl 
mus pirmiausia apleidžia 
kaip tik tie asmenys, kurie 
lietuviškai veiklai yra patys 
reikalingiausi ?

Jadvyga Eimantienė gimė 
Žeinių dvare, Kėdainių apsk. 
Tėvas buvo to dvaro ūkvedį s.
1932 m. Jadvyga su Leonar- nio amžiaus nuolat skuban- 
du Eimantu sukūrė šeimą. 
1944 m. karo audrai siau
čiant ir sovietams artėjant, 
pasitraukė į Vakarus. Vokie
tijoje gyveno Waideno sto
vykloje. 1949 m. atvyko Ka- 
nadon, apsigyveno Rodnėje ir 
tuoj pat abu įsijungė į lietu
višką veiklą. 1950 m. persi
kėlė į Londoną ir čia gyveno 
iki paskutiniųjų savo dienų. 
6psl.

kad nesuklysiu pasakęs, jog 
J. Eimantienė yra viena iš 
keturių Londonui daugiausia 
nusipelniusių moterų: nebuvo 
nė vienos skautų stovyklos, 
nė vieno renginio, kuriuose 
ji nebūtų pasiėmusi vienos iŠ 
sunkiausių naštų, su Šypsena 
sutikusi dirbti ir tuos darbus, 
kurių beveik visos bijojo, ku
riuos n e viena apibūdinda- 
vo, kaip pragarą žemėje ir 
kuriuos dirbti daugelis atsi
sakydavo, primindamos, kad 
čia ne Sibiras. Vienas tokių 
buvo Šeimininkavimas skau
tų stovyklose. Kelmai, duo
bės ir kupstai... jau ir tai 
didelis nepatogumas vyres-

čiai šeimininkei, turinčiai la
bai maža pagalbos. Bet tai 
tik mažiausia kliūtis darbui 
lauko : Sąlygose. Dūmai, du
sinantis vararos karštis pa
miškės slėnyje, kur nėra nė 
mažiausio vėjelio, bei... 
spiečiai, spiečiai ( visa jų 
gausybė.') alkanų uodų. Toks 
darbas nė vienos nesuviliojo 
toms pareigoms, kurias su-

J. Elmantl.nl prie savo rankdarbių... 

tikdavo pasiimti tik tas as
muo, kuris turėjo daugiausia 
pasišventimo. Ji buvo viena 
iš tų, kuri niekada neatsisa
kydavo. Kai tuo kas nors nu
stebdavo, su šypsena atsa
kydavo : " Kas nors turi ir 
šiuos darbus atlikti". Kai 
daugelis paprastai stengiasi 
pareigas kitiems paskirti, o 
save kartais ir pamiršta, tai 
Jadvyga E. darė kaip tik prie
šingai - pradėdavo nuo savęs , 
Išvargusi, suprakaitavusi ji 
kasdieną dirbdavo per visą 
stovyklos vienos ar 
savaičių laikotarpį, 
su šypsena, niekada 
kųsdama, rodydama
retai sutinkamą pasišventi
mą, kad tik jaunimas išliktų 
lietuviškas, kad visai neati
trūktų nuo lietuviško kamie
no. Tai buvo didelė Jos auka , Ji padėjo net ir pereitų metų 
ir didis tikslas, kuriam ji (Nukelta 11 psi.)

dviejų 
visada 
nesis- 
tik rai

pašventė savo gyvenimą.
Ji taip pat buvo viena iš- 

aktyviausių katalikių moterų 
Londone. Ją kiekvieną sek
madienį, o dažnai ir darbo 
dieną, matydavome triūsin- 
čią parapijoje. Ji tankindavo 
Londono lėšų telkimo sky
riui, skautams, '’Baltijos" 
ansambliui ir visiems ren
giniams, nežiūrėdama/ kas 
juos, rengia: draugas ar kitos 
krypties žmogus. Ji visiems 
stengdavosi padėti, neboda
ma nei savo metų krūvos, nei 
savo silpnėjančios sveikatos.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvallcs Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokama* pristatymas

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226*

3830 BLOOR STREET WEST- ISLINGTON, ONTARIO M9B1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ
• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kilų p/ekių, tinkamų siuntimui.
DĄRBO VALANDOS: 9 v.r. — S v.p.p. (po S' v.p.p. susitarus telefonu); 

šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Mes, lietuviai, tiek visko 
iškentėję ir dar vis turėda
mi įvairiausių mus nepalie-

ir blaškomi, net numirti sa
vo gimtojoj šaly neturėdami 
teisės, bent jau Šito bereika
lingo "amato",Šios "dorybės 
ir papuošalo" turėtumėm iš 
tolo kratytis ir vengti.

Dažnai visur girdime sa
kant: gyvenimas labai trapus 
ir trumpas. Net ir gerais, 
gražiais, mums prieina - 
mals dalykais dažnai nebes
pėjame pasidžiaugti, pasi
grožėti, pasinaudoti.

Tai kam gi mums dar sa
ve vargintis tomis tuščiavi- 
dūrė mis vilionėmis,kam sa
ve puošti bespalvėmis nea
pykantos gėlėmis ?...

USai LIETUVIŲ NAMAI

Lietuvių Namų labdaros fon
das per I-jį š. m. pusmetį yra

paskyręs lietuviškoms orga
nizacijoms, skatinančioms 
veiklą lietuvybės išlaikymo 
srityje bei remiamčioms LN 
tikslus, apie 18. 000 dolerių. 
' LN turi nuosavą auto maši
noms pastatyti aikštę prie - 
Šais namus prie Dorval gat
vės. Žemės sklypo nuosavy
bės dokumentų reikalu rūpi
nasi S Kuzmas-

LN popietėse apsilanko ne
mažai svečių nors ir labai 
karštais sekmadieniais, ypač 
iŠ tolimesnių vietovių. Jeigu 
kuriam svečiui perkarštaprię 
garuojančių pietų, nueina į 
svetainę "Lokys" prie Šalto 
ir putojančio alučio, kuri at
daryta nuo 12 iki 6 vai. vak.

• Lietuvių Evangelikų liute
ronų Išganytojo parapijos kle
bonui kun. A.. Žilinskui atos- 
togaujant„visais reikalais ga
lima kreiptis pas V. Dauginį 
tel. 533-1121 arba A. Sukaus - 
kienę tel. 244-2790.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

Elmantl.nl


LIKO DIDELE SPRAGA... 
(Atkelta is 6 Psl.)

spaudos baliaus rengėjmas, 
vos tik grįžusi iš ligoninės 
po sunkios operacijos. Jps 
nuopelnai lietuviškai veiklai 
buvo ne tik tiesioginiai, bet 
ir netiesioginiai - nemato - 
mi. Lituanistinė mokykla 
Londone buvo ne tik įkurta, 
bet ir išlaikyta per 27 me
tus be pertaukos ( mažoje a- 
pylinkėje, tai sunkiai įmano
mas dalykas .) vien Leonardo 
Eimanto dėka. Mokykloje jis 
buvo viskas: vedėjas, moky
tojas ( pradžioje tik jis vie
nas), tvarkdarys, valytojas 
ir 1.1. Ir tai nebuvo ■ vie
nintelės jo pareigos. Jis 
taip pat buvo ilgametis apyl- 
pirmininkas, Tautos Fondo 
atstovas, skautų vietininki- 
jos' vietininkas, korespon
dentas, parapijos k-to sek
retorius, choristas ir 1.1, 
visur jo buvo pilna. Dėl čia 
suminėtų priežasčių, ne tik 
šeimininkės, bet ir šeimi - 
ninko bei staliaus pareigos 
ne tik gyvenamame, bet ir 
nuomuojamame name atitek - 
davo jo žmonai Jadvygai. Ji 
gerai žinojo, jei ji to nepada
rys, vyras turės atsisakyti iš 
kai kurių pareigų ir todėl 
lietuviškoje viekloje liks spra
ga. Mažoje apylinkėje pa
skaitininką surasti nėra leng
va. Abu Eimantai lietuviško
je veikloje išdirbo 30 metų, 
be pertraukos. Gaila, kad 
ši brangi sukaktis sueina
liūdnose aplinkybėse.

Jie taip pat išaugino ir 
į aukštąjį mokslą išleido sū
nų Algimantą, kuris dabar
yra vieno minj^terią Ottawo- 
je kanceliarijos viršininkas, 
o taip pat, kaip ir visa jo 
šeima, nekompromisinis lie- A 
tuvis.

Velionės daug ir nuošir
džiai dirbta ir daug sielotasi 
lietuviškomis problemomis 
ir gaila, kad jai nebuvo lem
ta nors truputį šioje žemėje 
atsikvėpti ir pasigėrėti savo 
darbo vaisiais. Kiekviename 
žingsnyje jos pasiges ne tik 
jos artimieji (įskaitanta ir ją 
labai mylėjusius anūkus: Ge-

BALTIJOS JŪROS DIENA 
(Siuntė mane motinėlė i 

jūreles vandenėlio)

Ankstyvais priešistoriniais 
laikais Baltų giminės įsistip
rino Baltijos jūros pakrantė
se. Amžių bėgyje baltų gimi
nės plėtėsi ir vykdė milžiniš
kus erdvės praplėtimus. Vė
liau buvo krikščioniškų tau
tų žiauriai naikinamos. Bal
tų giminės narsiai gynėsi ir

diminą, Kęstutį ir Audrių ),

ISNUOMUOJAMI APARTAMENTAI
— .seimininkas lietuvis - 

panoramiskas vaizdas ant upes 
kranto — apšildomi (2h • 3h - 4h).

Tel: 933-7829 - 366- 1345.

bet ir visa apylinkė. Kaip 
aukštai londoniečiai vertino 
velionę, aiškiausiai parodė 
skaičius žmonių, atvykusių 
atiduoti jai paskutinę) pagar
bą. Skaičius buvo rekordinis. 
Paprastai lietuviams užtek
davo vienos salės laidotuvių 
namuose, o Šį kartą buvo-dvi 
pilnos,' pilna ir bažnyčia ir 
daugybė gėlių. Jos įamžini
mui Tautos Fonde, suaukota 
$300, užprašyta daug mišių 
Velionės Šeima, ypač vyras, 
gavo labai daug užuojautų net 
ir iš tolimensių apylinkių. 
Skautų vietininkas A. Dra- 
gūnevičius, ją atsisveikinda
mas pabrėžė: "Ji niekada ne
davė skautų įžodžio, bet gy
venime visada jį vykdė: kas
dien padaryti gerą darbelį.. 
Visi žinojo, jei ką pavesi 
Eimąntienei, viskas bus pa
daryta ir gerai padaryta". 
Gerą darbelį šeimai ir arti
miesiems bei draugams, ge
rą darbelį parapijai ir orga
nizacijoms, gerą darbelį lie
tuvių bendruomenei ir kiek
vienai™, kas tik jos prašyda
vo. Bendruomenės Apylinkės 
vardu kalbėjęs vice-pirm. 
E. Petrauskas, taikliai pa
stebėjo: " Ji paliko mums 
šviesų atminimą". Tegul 
Aukščiausias atlygina daug 
nusipelniusiai amžino poil
sio-vietovėje, kurioje nebe
reikia skubėti, kurioje yra 
taip ramu, nes nebėra jokių 
rūpesčių.

Miela Jadvyga, abejoju ar 
Tave Londonas bet kada už-
mirš — Šviesus Tavęs atmi
nimas kelipus iš kartos į 
kartą. D.E

Windsor

NAMAI - APARTMENT Al- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

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

SIS1TMA Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273*9181 Res.737-0844.

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

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaidu)

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

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

1979. V If. II.

niekad nuo Baltijos kr*. ,ų 
nepasitraukė. Atgavus nepri
klausomybę, lietuvių tauta 
suprato jūros reikšmę. At
vadavus Klaipėdos pajūrį, 
buvo pradėta organizuoti pre
kybos laivynas.

Jūrininkystės idėjai popu
liarinti, buvo pradėta švęsti 
Jūros Diena. Ta diena su
traukdavo tūkstantines mi
nias. Kiekvieno lietuvio sva
jonė buvo bent vieną kartą 
aplankyti Baltijos ; pajūrį. 
Tęsdami tą tradiciją, Jūros 
Šauliai tremtyje vėl atgaivi
no Jūros Dienos > Šventę. 
Š. m. rugpjūčio 12 d.Detroito 
ir Windsoro šauliai rengia 
Baltijos Jūros Dieną Wind
sore, J. M. Kizių sodyboje, 
ant St. Clair ežero kranto. 
Šventė prasidės 10 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlyvos nakties. 
Kviečiame visus šaulius ir 
visus jūrą mylinčius lietu
vius atvykti. Čia sustiprinsi
me savo pasiryžimą ir paro
dysime mūsų priešmas, kad 
Baltijos jūra priklauso bal
tams.

Iki pasimatymo.
Detroito ir Windsoro Šauliai 

KRONIKA
"Žmogus Ir Pasaulis" ir vėl 
atidarė savo vartus.

Nuolatinė Montrealio pa
saulinė paroda ir šiemet bu
vo atidaryta birželio 21 d. , 
kad ir be ypatingų iškilmių, 
ir veiks iki rugsėjo 3 dienos. 
Gi pasilinksminimų parkas 
La Ronde jau atsidarė pirmą 
gegužės savaitgalį ir buvo 
atdaras savaitgaliais, o nuo 
birželio 21 d. — kasdien iki 
2.30 vai. ryto.

įėjimas į parodą su vizo
mis. Vienos dieųos Viza su
augusiam kainuoja 4 
rius, jaunimui nuo 8 iki 18 
metų — 2 dol. Kas turi gali
mybę dažniau parodoję apsi-r 
lankyti, patartjnaįsigytį se^ 
zonine vizą, kuri kainuoja 
10 dol. suaugusiems, 6 dol. 
jaunimui. Su vizomis įėji
mas į La Ronde nemokamai. 
Šiaip reikia mokėti po 50 
centų.

Šiemet parodoje dalyvauja 
Šios užsienio valstybės: 
Austrija, Bulgarija, Čekos
lovakija, Haiti. Indija, Itali
ja, vėl sugrįžo Japonija, Ku
ba, R. Kinija, atsirado nie
kuomet parodoje nebuvusi 
Pietų Amerikos valstybė Pe
ru, Portugalija, Venezuela, 
na ir žinoma, pats Quebec. 
Kita tiek paviljonų yra spe
cialiomis temomis, kaip

sudbury
Etninių tautų grupė - lie

tuviai. latviai, ikrainiečiai. 
slovėnai, š. m.' rugpiūčio 
mėn. 18 d. , šeštadienė, uk
rainiečių tautinės federaci
jos vasarvietėje, Richard 
Lake, Sudbury, Ont. rengia 
bendrą g e g u ž i n ę(He- 
ritage Day).

Jeigu Šeštadienį lytų, ge
gužinė bus perkeliama į 
rugpiūčio 19 d. sekmadienį, 
jei ir tą dieną būtų lietus , 
visos iškilmės vyktų 130 
Frood Rd. , ukrainiečių sa
lėje. Programa: visų tauty
bių maisto ir kepinių išpar
davimas. meninė programa,. 
sportas, susipažinimas irkt. 
pramogos. Visi tautiečiai, 
jaunimas, kviečiami gausiai 
dalyvauti atstovaujant Lie
tuvą. Už mašinos pastatymą 
ir apsaugą bus imamas 
mokestis $ l. 00. Pajamas 
visos tautybės dalinsis ly
giomis, 
bufetas.
rainiečių vasarvietėje, Ri
chard Lake.

Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba

Montreal

Gegužinėje veiks
Laukiame visų uk-

išstatyta vaikų piešiniai ir 
dirbiniai, vaikų priežiūra ir 
visa, kas rišasi su vaikais. 
Yra paštas ir banko skyrius.

Tačiau nėra per daugelį 
metų buvusio etninių mažu
mų paviljono, kuriame daly
vavo ir lietuviai. Nežinia, ar 
neatsirado organizatorių, ar 
kokios kitos kliūtys pasidarė. 
Šiaip beveik visi paviljonai 
turi savo šokėjų, muzikantų 
ar dainų ansamblius, kurie 
nustatytomis valandomis pa
sirodo ar tai lauke, ar pa- 

dole - vilj°no viduje. Nebėra paro
doje ir nuolatinio Irano, nors 
krašto gražusis paviljonas 
tebestovi. Šių metų pradžio- 
je šachą nuverf^^'-^aūjięjiįj 
valdovai nebepanorejo toliau 
parodoje dalyvauti. Taip pat 
ir Amerikos buvęs paviljo
nas teberiogso neatstatytas. 
Tautų Aikštėje dabar įreng
tas rolikais pasivažinėjimo 
ringas. Yra ir kitokių pra
mogų, parengimų1, koncertų 
ir paradų. Važinėja žemės 
ir iškelti traukinėliai. Per 
tiltą galima nueiti į Notre 
Dame salą, kur yra olimpi
nis plaukymo baseinas ir ki
ti įrengimai. Ten yra ir 
spaudos pviljonas. Bet kiti 
ten esą paviljonai uždatyti 
ir aptverti tvora.

Dabar parodoje pats gėlių
Erdvės paviljonas (su visais žydėjimas. O tų gėlių priso- 
skrydžiais į Mėnulį ir į ki- dinti ištisi laukeliai, pakraš- 
tas planetas), Kanados indė- člaf. praėjimai ir pašalės, 
nų paviljonas, humoro, me- Gamtos mėgėjui, tai tikra 
no,telekomunikacijos, gelž- palaima. Trykšta fontanai, 
kelių, filmų, medžioklės ir skamba graži muzika. Ypač 
panašūs. daug naujų įrengimų padary-

Kadangi šiemet yra tarp- ta La Rondėje, kur renkasi 
tautiniai vaiko metai,tai ats- daugiausia jaunimas. Yra 
kirus paviljonus turi UNESCO galybė restoranų ir užkandi- 
ir UNICEF (Jungtinių Tautų nių bei suvenyrus parduo- 
poskyriai). Be to, ta proga -dančių kioskų.
beveik visi paviljonai turi Kas dar parodoje nebuvo, 
atskirus vaikų skyrius, kur Sali suspėti ją aplankyti, ab.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

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

PADĖKA

Mūsų broliui Pijui LIAUDINSK'UI mirus, su
laukėme nuoširdaus patarnavimo iŠ Aušros Var
tų Parapijos klebono, kun. Jono Kubiliaus, S. J. ,šv 
Kazimiero Parapijos klebono kun. F. Jucevičiaus. > 
Jiems širdingai dėkojame.

Šeimininkei M. Kurilienei, talkininkėms įr 
talkininkams priklauso mūsų nuoširdus ačiū.

Su dideliu dėkingumu nepamiršime jūsų visų 
išreikštų paguodos ir užuojautos žodžių asmeniš
kai ir raštu, kurie palengvins mūsų liūdesįs

Marija Skinkienė 
ir šeima

Mylimai Motinai
URŠULEI MACKEVIČIENEI^ 

okupuotoje Lietuvoje mirus , MACKEVIČIŲ šeimai 
jų skaudaus liūdesio valandoje 
UŽJAUČIAME

NUOŠIRDŽIAI

LIUDIME 
Sąjungos

IR KARTU 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
St. Catharines Skyriaus VALDYBA

Juozą MACKEVIČIŲ su šeima , 
jo motinai okupuotoje Lietuvoje mirus, 
liūdesio valandoje giliai 
užjaučiame —

J. J. Lelevičiai
J. J. Diliai
P. P. Polgrimai
A. J. Šajaukos

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos St. Catha - 
rines Skyriaus nariams Silvai ir Elenai 
JOKUBILIAMS, okupuotoje Lietuvoje dideliam 
Vilniaus krašto kovotojui , jų broliui ir Švogeriul 
STASIUI mirus, liūdesio valandoje reiškiame 
gilią užuojautą ir sykiu liūdime —

Skyriaus VALDYBA

LTT7L5
LITAS Padidino Palūkanas 

Montrealio Lietuvių K. U.
- Litas Valdyba specialiame 
posėdyje liepos mėn. 31 d 
pakėlė palūkanas už įvairias 
sąskaitas.

Už taupomąsias sąskaitas 
bus mokama 10%-už visą šių 
metų antrąjį pusmetį, t. y. 
nuo liepos 1 d. Už vienų me
tų tęrminuotus indėlius Li
tas dabar moka 10. 5%(pro- 
centai prirašomi balandžio 
15 d. ir spalio 15 d.).
- Liepos mėnuo užbaigtas 
su $ 8.61 mil. balansu(1978 
liepos mėn. : $ 8. 20 mil.) ir 
1845 nariais (1787). R. P. 
• Elena Pakalniškienė iš 
James Bay atvyko atostogų

į Montreal!. Jos paveikslai 
eksponuoti Martai Galerie 
1374 Sherbrooke West(tre - 
čias pastatas į Vakarus nuo 
Holt Renfrew krautuvės).
• Vanda Girinienė-Norvai - 
šiene buvo išvykusi į Vokie
tiją ir ten praleido ke
lias savaites pas seserį ir 
kitus artimuosius.
• J. ir E. Kisielaičiai iš 
Leicester, Mass. ,ir jų duk
ra su šeima iš New York’o 
lankėsi pas P. ir A. Klezus .
• Augustinas Mylė atosto
gas praleido Kennebunkport 
pranciškonų vasarvietėje.
• Sofija Masevičienė, High- 
wather, P. Q . š. m. liepos 14 
d. susituokė United Church 
bažnyčioje su Joseph Grzes 
ir nuo tos datos vadinasi J . 
J. S. Skalandžiūnaitė-Grzes .

kelnėms
pristatant 

ir atsiimant 
M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

......7661-A CENTRAM: 
495-90e AVĖ 

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

766-2667.

Mochanlsuotas r«h< lr,kltu dailu reguliavimas. Horka (Body) taisymas Ir 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. Krelpkltes — 
Do LaVerendrye, prie Laplerrelr vandens kanalo. Tol. 365*3364.

7 psl.

7

7
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gegužinę !
rugpjūčio 12 dieno, sekmadieni F. Skruibio vasarvieteje,

Pointe Fortune, P. Q.
a^ne^aARY

P, Skrui bl»QTTAvJft
Po i nf e

F ortune

Vietove p as i ekiama va
žiuojant i Ottawa. Prava- _
žiavus Rtgaud išsukti i Pointe Fortune> 

ti i dešiną link Pointe Fortune.
Nuo Ottawos važiuojant i- Montreali 

išsukti East Fortune ir paupiu pietų 
kryptimi važiuoti iki gegužinė s.

GEGUŽINĖS- PIKNIKAI
Visi ka’bame ir rengia

mės vykti į pikniką. Atrodo , 
tačiau,kad mūsų jauniesiems, 
augus i e ms Kanadoje ar JAV 
gegužinės žodžio prasmė net 
ir nežinoma, kai ją baigiame

iiavus Klgaua IŠSUKU l rointe roriune . - ---------
o privažiavus 17 kelia tučtuojau išsuk-,4'7 -20-40

MOrtTREfiL - 
ruošiamą Aušros

i
'i
4 

kasmet 
Vartų Parapijos, Palangoje.
Ši gegužinė būna lyg ir at
sisveikinimu vasaros atos - 
togoms su choru, kuris iki 
rudens negieda bažnyčioje.

Pamaldų metu po atviru 
dangum, kurias laikė kle-

primiršti ir mes,vyresnieji. 
Šią vasarą vykome.berods

bonas Tėv. J. Kubilius, gie
dojo choristai. Sekė bendri

į pirmąją gegužinę liepos 8 pietūs Parapijos Komiteto 
d. , sekmadienj, Į tradicine, nario Antano Čepulio vasar-

AuAros Vartų pirapijos gegužinėje Iš kairės A. Čepulis, kun. J. Kubilius, 
sesele Terese, Timelkiu šeima, Kernių Ir Vaiciekausku seimu dalis.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojai

1440 rite Ste-Cathjerine Ouest, 
Suite 600

Tai: 866-8233, nitnių 488- 8928

DR. A. O. JAUGELIENt ‘ 
Dantų gydytoja

- • — 
14t0 OUY STXBET 

SUITS 11-42 
MONTRBAL f

T ei. 832.6662, namų 737-9681.

Dr. E. Andrukaitis, r-.c.p. <c>
TtL.: 522-7236 MONTRĖAL H2J I K4

832. BOUL. ST-JOSEPH E. e. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
HA.. M.D.. C. M.. M.Sc.. L.M.C.C ,‘K.R.C.S.<C)

Madicol Arts Building,
1538 Shtrbrook St. West, Td. 931 -4Q24 
Suite 215, Montreal Que.

NCTARĖ

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livro i ton grafu i te - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626. rue Central St. .Ville LaSalle

366-9742

365-0505

Rūta Pocauskas,BCL.
/ NOTAIRE - NOTARY

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ava. Montreal, P. 0. H2V 4H4

Tali 279-1181; Rea. 636-9909.

ADVOKATAS

R. j. ISganaitis, ba. bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
Suite 627, 3 Place Villa Marie, 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER'BJU, B.C.U
168 Notre Dante Street E.juite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

DAINUOJAME VISI...’ AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS GEGUŽINĖJE - Nuotraukos Pr. P aukštaičio. Žvejų - Medžiotojų Klubas

vietėje. Tai buvo maloni ir 
nuoširdžiai draugiška po
pietė netik choristams, bet 
ir daliai kitų suvažiavusiųjų. 
Palanga graži vietovė, ypač 
šios vasaros karštomis die
nomis: pušynas,čia pat eže
rėlis. Tačiau, tai nėra visai 
tikrai tinkama gegužinei,nes 
neįmanoma sukoncentruoti 
vienon vieton visus suvažia
vusius. Palanga yra įsteigta 
verslininko Prano Juodkojo 
iniciatyva. Apstatyta lietu
vių vasarnamiais. Nors lie
tuviai suvažiuoja gegužinėm 
išsiskirsto pas savo arti
muosius ar pažįstamus.Šiais 
metais, dėka NM Pr. Seselės 
Teresės buvo mėginta pra
vesti programėlė su dainų 
pyne.bet perdidelio dalyva - 
vimo nepasiekta.

Vieniems buvo sunku atsi
kelti nuo aplankytų draugų 
vaišių stalo, kiti,nuėję iš
simaudyti, ilgiau užtruko ir 
nespėjo programėlės pama
tyti. Nežiūrint to, buvo gražu 
ir miela girdėti lietuviškas 
dainas tiems, kurie susirin
ko. Seselė Teresė akordeo
nu lydint, pravedė ir sukūrė 
gana gražų ratą dainininkų . 
Jų didžioji dalis buvo Auk
sinio Amžiaus Klubo Rūtos 
nariai, kuriuos suformuoti 
padėjo Seselė O>’veta.Be 
dainų vyko šokiai, grojant a- 
kordeonu Jonui Rimeikiui.

A- ir M.Čepulių kieme vy
ko ne tik choristų pietūs, bet 
ir loterija, o baras užsitęsė 
iki vėlaus vakaro. Šalia kai
mynystėje vyko Leono Balai- 
Šio amžiaus sukakties pa-

gerbi mas.
Sekantį sekmadienį, liepos 

15 d. gegužinė vyko F. Skrui-' 
vio vasarvietėje. Ją ruošė 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuopa.

Šioje vietovėje daug ar 
maža suvažiavusių lengva 
prilaikyti vienoje vietoje.Šis 
sekmadienis pasitaikė lie
tingas ir net prieš piet pra
dėjo lyti. Šauliai, kaip ka
riškos paskirties organiza
cija, ruošėjai bei svečiai, 
nenusiminė. Linksmi vibi 
buvo lyjant, o juo labiau ’ie— 
tui nustojus, — linksminosi 
iki vėlaus vakaro.

Liepos 29 d. sekmadienis - 
ir vėl gegužinė pas F. Skrui- 
bį, kurią ruošė Montrealio

Nida. Suvažiavo nemažai 
automobilių, bet pačių žvejų 
galėjo būti ir daugiau, kai 
ir diena buvo puikiausia.

Štai artėja ir dar viena 
gegužinė — LN laikraščio. 12 
rugpiūčio. sekmadienį. At
rodo. kad į laikraščio gegu
žinę ruošiasi atvykti visi tie. 
kurie viršminėtose geguži
nėse nedalyvavo. Tai būtų 
džiugu, būtų gausi gegužinė , 
nes ir tie, kurie vienj ki
tiems talkinomės, be klausi
mo visi atvyks. Atrodo, tę- 
sėsime tą seną tradiciją, 
kuri tiek sena, kaip ir laik
raštis. Jauskime ir pareigą 
bent vieną kartą metuose 
susitikti gegužinėje. Tad- 
iki mielo pasimatymo i NL

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

Užsisakykile vietas - ^LUDE DAVID

Maniwaki, Que.J9E 3B4.
Tel. (8 19)449-4355.

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

AKTYVAI virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:

LEONAS CURECKAS

GM

MONTREAL WEST ) 
“ AUTOMOBILE,

Pontiac ★ Buick ★ Astro
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 1
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Maneges**

LEO GU8EKAS

Montreal west automobila

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMON IS
C. I. B. 

GAISRAS a AUTOMOBILIAI a ATSAKOMYBE e GYVYBE

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL OlJLBEC. CANADA t 
H3J ?M9

• VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Ir. vestaci jos J,A. V. ir kt. KanadosprovinciĮose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35»h Avnnua, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3741

Agentūra vaikio nuo 1945m.

Albertas N O R K E Ll 0 N A S , B A. C.S.C., 1.8.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E 
Penktadieniai* 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

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

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejai* — , iki $10,000. 
Parduodame "Aėterican Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidos. 
Nemokama* čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
_ Į. AAMUMMUNr. MMMNMf I—ear į im;

o Užeikite ir [sitikinsite, kad ynonejė baldai yra 
aukite s kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRAUE r 4e AVENUE ^au. 363-3887

Į 7043 CONTRALB 300-1382 ĮDKCORATIONĮ___________

. —— — KIŪNTRERLJŪ LIETIMU 
Lll/la HREDITlj UNIJA

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-ta* 
Pensijų planas 
Term. ind. 1 m.

6.0 %
DUODA PASKOLA5: 
Asmenine* 
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo ......

12 %
T L 25 %

. K %
12:25%

10 
9

10.5

Duoda nemokamą gyvybė* apdraudą 
iki $2,000 ui toup. s-ta* samas.

Nemok, gyvybė* apdr. 
ui paskolos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 Do 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 vasarg nuo 
gegutės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

/

8

8

veta.Be

	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1979-08-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

