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SAVAITINIU (VYKIU
APŽVALGA

NUBAUSTI GROBIKAI 
FLQ NARIAI

Dar nepamiršome baimės 
ir.sumišimo,kuomet 1970 m. 
Montrealyje FLQ grupės po
tvarkiu, buvo pagrobtas bri
tų diplomatas James Cross . 
Jis buvo paleistas, pažadėjus 
grobikus ištremti j Kubą. Vė
liau jie visi atsidūrė Pran
cūzijoje. Po 8 metų egzilyje, 
pasiilgo namų ir sugrįžo, 
pasiryžę stoti į teismą du : 
Jacoues ir Louise Cossette- 
Trudel .

Nuteisti dviems metams , 
bet už gerą elgesį gali būti 
sąlyginiai paleisti po 8 mė - 
nėšių.

JAPONAI ATSISAKO CANDU 
REAKTORIAUS

Kanada tikėjosi parduoti 
Candu branduolinį reaktorių 
Japonijai, tačiau pergyveno 
didelį nusivylimą,nes Japonų
Atominės Energijos Komisi
ja buvo prieš tokį užsakymą.

Robert Burns
Vietnamietį bėglį gelbsti 
JAV laivas.

ATSISTATYDINO 
ROBERT BURNS

Ministeris Parlamento 
Reformoms Robert Burns 
atsistatydino iš Quebec o 
Kabineto. Priežastis-neko- 
kia sveikata.

RCMP NESNAUDŽIA
Britų Kolumbojoje Vernon 

apylinkėje RCMP apsupo 50 
įtariamųjų narkotikų pre
kiautojų. Parkuose Ir mo - 
kyklose galima gauti tų krt - 
mlnaltstų dėka LSD, meska
lino, hašišo, haliucinacijas 
sukeliančių grybų, MDA,ko
kaino Ir martjuanos.

Gal, šalia btaurlat apleis
to jaunimo auklėjimo, mo - 
kyklose vandalizmas past - 
reiškia Ir dėl šių "sąmonę 
praplečlančtų chemikalų...

Mums, lietuviams Ir ki
tiems europiečių kilmės gy
ventojams dar vis tiek ne - 
aišku, kad įstatymai narko
tikų skleidėjus Ir prekiauto
jus nebaudžia griežčiau, kad 
per mažai > rūpinasi jaunimo 
laisvalaikių organizavimu , 
efektingesnių ir dažnu Infor
mavimu apie narkotikų žalą.

KIEK KAINUOJA 
GAZOLINAS EUROPOJE ?

Gazolino kainos kyla visur 

kai kur 4 ar 5 kartus bran
giau mokama, negu Montrea
lyje. Rytų Vokietijoje už ga
lioną mokama $4. 12, Bulga
rijoje - $5. 16. Šveicarijoje- 
šiuo metu $3, bet žada net
rukus dar pakilti.

PIRMIEJI PABĖGĖLIAI 
"LAIVO ŽMONĖS” MIRABEL 
AERODROME

Pagal susitarimą, atvyko 
Montrealin pirmieji "Laivo 
žmonės"-pabėgėliai iš Viet
namo, gelbėdamiesi nuo ko
munistinio rėžimo žiaurumų.

Vietnamo komunistai, bu
vo tapę vienu metu Naujųjų 
Kairiųjų herojais. Dabar .iš
kilus jų žiaurumams, repu
tacija visame pasaulyje žy
miai nusmuko.

INDĖNAI RŪPINASI SAVO 
TEISĖMIS

Albertos Indėnų Sąjungos 
vadas Joe Dlon Ir Indėnų 
lyderiai susitarė susitikti su 
Gen. Gubernatorium Ed 
Schreyer Indėnų rezervate , 
diskutuoti susitarimų teises. 
Indėnų vadai nori, kad visos 
jų teikės būtų įrašytos į nu - 
matytą peržiūrėtą konstltu - 
clją.
RODEZIJA SUTINKA 
DĖL KONSTITUCIJOS 
PAKEITIMO

Pranešama, kad Rodezijos 
gerilai sutinka su paskuti
niuoju Rodezijos taikos pa
siūlymu ir eis j kompromi
są peržiūrint krašto perei - 
namąjį laikotarpį .

Londone Britų Kabinetas 
patvirtino Premjerės Mar
garet Tatcher planą perra - 
šyti Rodezijos konstituciją.

Vadinamoji " Iron Lady" 
pasitarimuose ir debatuose 
pasirodė gabi ir-lanksti.

BENDRUOMENYBĖS
IŠ KLB IR KANADOS 
VALSTYBINIŲ ARCHYVU 
SUSITARIMO

KLB susitarė su Kanados 
Valstybiniu Archyvu Ottawo- 
je dėl savo archyvinės 
medžiagos perdavimo nuola
tiniam saugojimui.

Kanados etniniai archyvai 
domisi visokia archyvine 
medžiaga, kuri yra bet ku
riuo būdu susijusi su Kana
dos gyvenimu ir istorija.Pa
gal susitarimą pirmoje eilė
je laukiama archyvinės me
džiagos iš K. L. B. , organi
zacijų, parapijų, draugijų, 
klubų ir taip pat asmeninės 
archyvinės medžiagos susi
jusios su lietuvių įsikūrimu, 
gyvenimu ir veikimu Kana
doje.
Svarbesnieji Susitarimo 
Punktai

L The Public Archives of 
Canada, susitarus suK. L. B. 
rinks ir saugos archyvinę 
Kanados lietuvių medžiagą, 
kuri yra istorinės reikšmės 
Kanadai.

2. Archyvai,, susitarę su 
K. L. B.pasamdys kompeten
tingą asmenį identifikuoti ir 
aprašyti gautą medžiagą ir 
įteiks K. L. B. vieną doku
mentų sąrašo nuorašą.

3. Priimamą medžiagą 
K. L. B. suskirstys į tris kla
ses:
a) " laisvai prieinamą me
džiagą", leidžiamą naudotis 
visiems, kurie daro istori
nius ar archyvinius tyrinė
jimus,
b) " kontroliuojamą medžia
gą", kurios naudojimas bus 
leidžiamas tik su K. L. B.

A .M ER 1 ROS L! ETŲ VIU 
TARYBA

Ar iškels Lietuvos reikalus 
Madrido Konferencijoje?

Artėja Madrido konferen
cija, kur bus apsvarstomi 
Europos reikalai. Washing- 
tonas tam stropiai ruošiasi. 
Mums labai svarbu, kad to
je konferencijoje būtų iškel
ti Lietuvos reikalai. Tuo 
klausimu, norėdami padary
ti spaudimą į vyriausybe.net 
keli kongresmanai buvo pa

IŠ Suvažiavimo: SLA prezidentas 
POVILAS DARGIS su žmona GERTRŪDA

I

pirmininko ar jo įgaliotinio 
leidimu,
cl ''konfidencialinę medžia- 
gi", kurios naudojimas bus 
1 udžiamas tik po eilės metų 
pav. , po 30, bet ne vėliau 
kaip po 60 metų.

4. Kas penkeri metai K . 
I. B. peržiūrės "kontroliuo
jamą" ir "konfidencialinę" 
medžiagą ir ją naujai per
ki asifikuos.

5. Archyvai sutinka at - 
likti ribotą kiekį informaci
nių tyrimų iš esamos me -
'žiagos ir taip pat kasmet 

nemokamai padaryti ribotą 
skaičių dokumentų nuorašų 
K. L. B.

Medžiagos Siuntimas
K. L. B. ryšininkas su Ar

chyvais Ottawoje yra J. V . 
Danys. Medžiagą galima 
siųsti šiais adresais:

Lithuanian Canadian Ar-
. chival Material

F' O. Box 2525
cniawa, Ontario
KIP 5W6
arba

Public Archives of Canada 
Ethnic Archives-Lithuanian 
Collection
395 Wellington Street 
Ottawa, Ontario
KIA ON3

Norintieji gauti papildomų 
informacijų prašome rašyti 
pirmuoju adresu.

Kanados Archyvai sutinka 
apmokėti kai kurias siunti
mo ar transporto išlaidas . 
Norintieji tuo pasinaudoti , 
turi prisiųsti atatinkamį pa
reiškimą ir išlaidų sąskaitą.

siūlę atitinkamas rezoliuci
jas. Dabar tų rezoliucijų 
svarbiosios mintys įjungtos 
į kongresmano Edwardo Der- 
winskio rezoiliuciją Nr. 147, 
kuri buvo paruošta daugiau
sia prisidedant VLIKo pirmi
ninkui. Daug nuo mūsų pa
reis. ar bus priimta rezoliu
cija, skatinanti JAV vyriau
sybę, kad Madrido konferen
cijoje būtų iškelti Lietuvos 

reikalai. Mes galime reikš-, 
mingai paveikti.' siųsdami 
laiškus savo kongresmanams 
ar telefonu juos paskatinda
mi paremti House Concur
rent Resolution 147, pasiūly
tą kongr. Derwinskio. Su- 
kruskime paskatinti savus 
kongresmanus balsuoti už 
šią rezoliuciją. Tai svarbu 
Lietuvos reikalui. Ligšiol 
šią rezoliuciją yra parėmė 
virš 50 kongresmanų, o rei
kia, kad prie jos pravedimo 
prisidėtų bent 100 kongres - 
manų, kad ji patektų į Už
sienio Reikalų Komitetą.
Žydų užuojauta dėl kun. 
Garucko mirties

Amerikos žydų komiteto 
vardu Adam Simms iš New 
Yorko atsiuntė lietuviams 
užuojautą dėl Lietuvių Hel
sinkio grupės nario kum Ka
rolio Garucko mirties. Užuo
jautos rašte pažymima, kad 
žmogaus teisių sąjūdis nete
ko veiksmingo ir ryžtingo 
žmogaus. Prašoma užuojau
tą perduoti lietuvių visuome
nės vadams, su kuriais žydai 
jungiasi bendron kovon dėl 
žmogaus teisių.

Laisvo apsisprendimo teisė 
Lietuvai

Helsinkoo kom. pirm. D. 
Fascell Washingtone. Ame - 
rikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas dr. K. Šidlauskas 
pasiuntė raštą, kuriuo primi
nė, kaip svarbu, kad komi
sija kreiptų daugiau dėmesio 
į žmogaus teisių užtikrinimą, 
į tautų laisvo apsisprendimo 
teisę ir į teritorinį valstybių . 
neliečiamumą, kas ypač svar
bu Baltijos kraštų laisvei.

ALTA padėkojo Jonui Pauliui II 
Popiežiui Jonui Pauliui II, 

savo kelionėje į Lenkiją ryž
tingai gynusiam žmogaus tei
ses ir prisiminusiam prie - 
spaudą kenčiančią lietuvių 
tautą, Amerikos Lietuvių Ta
rybos vardu pasiuntė raštą 
pirm. dr. K. Šidlauskas ir 
gen. sek. kun. Stasys.

Ar žydai gali kaltinti mūsų 
tautą ?

Jau spausdinamas anglų 
kalba dr. Juozo Prunskio pa
ruoštas leidinys "Lithuania's 
Jews and the Holocaust". 
Rugpjūčio mėnesį jau bus gau
namas pas platintojus.

Washingtonas tirs Sovietų 
priespaudą

Vadinamo Tarptautinio Sa
charovo vardo komiteto ap
klausinėjimai apie prievartą 
Sovietų Sąjungoje įvyks Wa - 
shingtone, rugsėjo mėnesį.

Pagerbė Lietuvį Kovotoją
A. Ginzburgas, vienas iš 

penkių disidentų mainais iš
leistas iš Sovietų Sąjungos, 
atvykęs Į apklausinėjimus 
Helsinkio komisijos Wa
shingtone, savo liudijimąpra- 
dėko prašymu, kad susikau
pimo valandėle būtų pagerb
tas miręs lietuvių kovotojas 
dėl žmogaus teisių kun. K. 
Garuckas.

Neteisėtas Maskvos Įstatymas 
Ryšium su naujuoju Mask

vos Įstatymu apie pilietybę, 
vysk. V. Brizgys išsiunti
nėjo savo komentarus mūsų 
diplomatiniams atstovams ir 
konsulatams bei veiksniams, 
jų tarpe ir ALT Ai. Vysk. V. 
Brizgys pabrėžia, kad taikos 
sutartimi 1920 m. Sov. Są
junga atsižadėjo visokių pre
tenzijų Į Lietuvą, o vėlesnis 
Lietuvos "Įjungimas " įvyko 
prievarta, neteisėtu tarptau
tiniu veiksmu, laisvojo pa
saulio nepripažįstamu. To
dėl Maskva neturi jokių tei
sių lietuviams primesti savo 
pilietybę. Antra, okupuotuo
se kraštuose galioja to kraš- ’ 
to, o ne okupanto konstituci - 
ja ir įstatymai. Okupuoto 
krašto piliečiai lieka to kraš
to, o ne okupanto piliečiai.

Europos žurnalas apie 
lietuvių rezistenciją

Miunchene. V. Vokietijoje, 
leidžiamas žurnalas " ABN 
Correspondence" nuo š. m. 2 
nr. pradėjo spausdinti ilgesnį 
Al g. Budrecko straipsnį apie 
lietuvių rezistenciją. Šis 
žurnalas noriai deda infor - 
macijas apie Lietuvą. Iš
spausdino Cicero Altos rezo
liuciją apie Lietuvos laisvi
nimą, o pati žurnalo redak
torė Slava Stetsko parašė 
straipsnį apie Miami lietu
vius ir įdėjo jų grupės nuo
trauką su S. Kudirka.
Gina Lietuvos teises

"Siuox City journal” ir to 
miesto "Globe" įsidėjo stam
bius kun. S. Morkūno straips
nius Lietuvos reikalu.

ALT INFORMACIJA

LB JAV PREMIJA - 
JONUI KELEČIUI

Lietuvių Bendruomenės 
JAV Krašto' Kul turo s, Tary
bos Kultūrinė Premija ak
toriui už 1978 metų veik
lą paskirta Jonui Kelečiui. 
Tokios rūšies premija yra 
pirmoji. Premijos mecena
tas- Lietuvių Fondas, pre
mija- 1000 dol.

Premija bus įteikta rudenį 
spalio 21 d. , Chicagoje, Jau
nimo Centre, Jono Kelečiaus 
rečitalio metu .

LIETUVIAI GABŪS 
PROJEKTUOTOJAI

Lietuvoje gaminami bal
dai, kuriais bus apstatyti 
penki daugiaaukščiai olimpi
niai viešbučiai Maskvoje. Į- 
domu, kaip Maskva už tai 
atsilygina ?

DEVINTASIS
KRAŠTOTYROS RINKINYS

Paskutiniu metu pasiro
džiusiame Kraštotyros rin
kinyje randame ir Įdomių, iki 
dabar retų ar nežinomų ra - 
dinių aprašymų.

Netoli Babtų rastas sidab
rinis moters kaklo papuoša
las. Tai tik trečias panašus 
surastas iki dabar. Minima ir 
Lietuvos valstiečio XIX a . 
turėta bibliotekėlė-

vyriausybe.net


NefrtMuuom jjtai
US Lietuvos išlaisvinimą ! US iŠtiddmybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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KULTŪRA IR
SPAUDA

Neginčijama tiesa, kad a- 
pie tautos kultūrą yra spren
džiama pagal jos spaudą. 
Taip pat neginčijamas fak
tas, kad nekultūringos tautos 
visai spaudos neturįarba jūo 
kultūringesnė tauta, juo jos 
spaudą yra platesnė, didesnė

Apie lietuvių tautą kai ku
rios tautos yra susidariusios 
net labai gėrą nuomonę, gal 
net jau nerealiai pergerą. . .

Prieš eilę metų, lietuvių 
delegacijai lankantis Bal
tuose Rūmuose, prezidentas 
Roosewelt'as buvo prasita
ręs, kad jam yra žinoma, jog 
lietuvių tauta laisvę ir ne
priklausomybę išsikovojo 
nevien tik ginklu, bet ir 
plunksna - spauda.

Ši pastaba mums , yra 
tikrai malonus kompli men - 
tas. Kiek mūsų pačių dar 
atsimename tuos autorius , 
kurie tada įdegino mums tie
sos ir įkvėpimo žodžius?

Baigiantis atostogoms, ar
tėjant vėl vėsesnėms irdar- 
bingesnėms dienoms, atgal - 
vinkime savo žinias, pasiim
dami į ranką nors savaitga
liais net tik laikraštį, bet ir 
knygą. Būdami subrendę, įsi
giję platesnį žvilgsnį į save 
ir į gyvenimą (tikėkimės , 
jog tai tiesa), vėl paskaity - 
darni savo laisvės įkvėpėjus, 
savo klasikus, giliau juos į 
įvertinsime, patys atsinau- 
jinsime.

Mūsų spauda augo, tobulė
jo nepriklausomame krašte,

IR GERAI, IR BLOGAI...
1 nuomones, laiškai, atgarsiai

ROMO KALANTOS 
ŠVENTĖ

Su dideliu skausmu išgy
venome Romo Kalantos tra
gišką mirtį. Jis sąmoningai 
įvykdė susideginimą, ir, at
vykę iš krašto tautiečiai liu
dija gyvu žodžiu, kad buvo 
labai doras, taurus patriotas 
jaunuolis, o ne taip, kaip o- 
kupantas stengiasi jį šunie - 
kinti. Jaunuolis, kuris pir
mutinis viešai išėjo į pa - 
šaulį su šūkiu "Laisvės Lie
tuvai "-yra nepamirštamas , 

■už tai mes čia, laisvai gy
vendami, turime jį įamžinti 
įvairiais būdais, kad jis pa
sidarytų mūsų jaunimui į- 
kvėpimu dėl Lietuvos lais - 
vės atgavimo.

Lietuvos šauliai Tremtyje 
susibūrę į Sąjungą, pirmieji 
įamžino Chicagoje tą brangų 
atminimą. Didelė padėka 
jaučiama iš lietuvių visuo
menės, kad pastatytas toks

2 psl. 

stipriai laikosi ji ir išeivi
joje, pasiryžusi tobulėti. To 
pasieksime tik visų mūsų 
dalyvavimu: skaitydami(o ne 
kur numesdami ir tik iš pa - 
reigos susimokėdami laik
raščio prenumeratą, pav.) , 
bendradarbiaudami, remda - 
mi įvairiais būdais.

Kanados lietuviai ligi šiol 
yra parodę didelį susiprati
mą, didelį sąmoningumą ir 
pasiaukojimą spaudos labui. 
Jie tikrai įrodė, kad lietu
viams spauda yra vienas iš 
pagrindinių veiklos-ir ryšių 
palaikymo veiksnių. Didelė
mis pastangomis Kanados 
lietuviai leido, ugdė ir puo
selėjo laikraštį Nepriklau
soma Lietuva ir kaip laisvės 
ir nepriklausorr ybės neteku
sios tautos simbolį ir tikslą.

"N. L. " vertina ir gerbia 
kiekvieno lietuvio patrioto 
įsitikinimus- politinius, re
liginius ar socialinius. Ji 
aiškiai pasisako prieš smur
tą ir prievartį- būtų tai po
litinis, ekonominis ar reli
ginis vienašališkumas. Žod
žiu, "N. L. "gerbia kiekvie - 
no lietuvio įsitikinimus pla
čia šio žodžio prasme. To
dėl "N. L. "yra visų lietuvių 
laikraštis. Jis nori lietu
vius vienyti, o ne skaldyti, 
nori, kad jis rastų vietos 
kiekvieno lietuvio namuose, 
kad būtų skaitomas, nežiū - 
rint, kuriame laisvojo pa
saulio kampelyje jis begy
ventų. NL 

stebėtinai įspūdingas pa
minklas. Pirm. Milkovaitis 
ir kiti šauliai turi daug rū
pesčio dabar surinkti lėšų 
ne tik iš šaulių,bet ir visuo
menės. Ši turėtų nešykštėti, 
nes paminklas bylos amžinai, 
kad štai, 20 amžiuje tironas 
buvo pavergęs Lietuvą , 
ir jaunimas net deginosi ko
voje už laisvę.'

Tas paminklas Lietuvos 
okupantams labai nepatinka. 
Ir štai, tyčia ar netyčia, per 
"Naujienas" parašytas klai
dinantis Sibiro kalinio Jono 
Kreivėno straipsnis. Nesino
ri tikėti, kad tai būtų oku
panto ranka, sukelti ginčus ir 
tuo suerzinti visuomenę. Jo
nas Kreivėnas yra Chicagos 
Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės revizijos komisi - 
joj,todėl jis turėjo žinoti, 
kad paminklą statė ne rink - 
tinė, o Sąjunga, todėl per ją 
turi baigtis ir visos bėdos -

Sruuiį mans vv' 0
Globojo L.S.5,.T. Vilniaus Šauliu Rinktine Kanadoje - 1500 De Seve Avė., M o n t r o a I, P. Q.

L. Š. S. T . ATSTOVU SUVAŽIAVIME š. m. Gegužės 19-20 d. d.
Iš kairės -buvęs S-gos pirmininkas V. Tamošiūnas, dabartinis S-gos pirmininkas
VI. Tšganaitis- nuotrauka- P.Maletos

DAR KELI SUVAŽIAVIMO 
ĮSPŪDŽIAI

L. Š. S. T. Suvažiavimo šūkis 
buvo: MES ŠAULIAI BE 
T.ATSVĖS LIETUVAI NENU
RIMSIM E.

Pristatoma ir žodį tarti pak
viečiama Lietuvos generali
nė konsule Juzė Daudžvar- 
dienė.

Sveikino žodžiu: Karių Ra- 
movėnų S-gos P-kas pulk. 
K. Dabulevičlus, Savanorių 
Kūrėjų S-gos P-kas pulk. J . 
Švedas.

Sveikino raštu: Dipl. Šefas 
St. Lozoraitis, (perskaito) , 
New Yorko konsulas A. Ši
mutis, Kanados konsulas dr. 
J. Žmuidžinas, Anglijos kon
sulas V. Balickas, V. L. I. K . 
O P-kas dr. K. Bobelis, (per
skaito), P. L. B-nės P-kas_ 
V.Kamantas, L. Š. S. T. gar
bės narys prof. V. Mantautas, 
Vilniaus šaulių Rinktinės 
Kanadoje P-kas J. Šiaučiulis, 
N. Anglijos Rinktinė - A. 
Zenkus, J. Daumanto Šaulių 
Kuopa - K. Karuža, Australi
jos Dariaus Girėno Kuopa - 
S. Pačėsa.

Po sveikinimų išnešamos 
kuopų vėliavos ir seka 10 
minučių pertrauka.

Darbo dalis
S-gos P-kas K. Milkovai - 
tis pakviečia užimti vietas 
iš anksto sudarytam Prezi- 
diumui:Suvažiavimo P-ką J. 
Jasaitį ir pav. A.Petrušaitį .

- renkant lėšas skolai ap
mokėti. Todėl, mes kartais 
visi padarome kai kurių 
klaidų berašydami, atsipra - 
šome, patiksliname. Lauktiną 
kad ir J. Kreivėnas prisipa
žintų suklydęs rašydamas ir 
tuo visą sukeltą audrą už
gestų.

Romo Kalantos vardas tu
rėtų būti dar stipriau ak
centuojamas: siūlau įvesti 
šventę šauliams, jo vardu 
stipendijas ar premijas, ku
riant ką nors naujo, paminė
ti jo vardą ir šūkį, rašyto
jams kurti dramą ar operą 
nes tai yra vienas didčiausių 
momentų šių dienų istorijoj. 
Mes žinom, kad daug žuvo 
partizanų- kovotojų, bet Ka
lanta buvo po tų visų audrų- 
pirmasis pasiaukojęs,užsi
degdamas ir liepsnose šauk
damas "Laisvės Lietuvai" .

Balys Švalia 

Į 'sekretoriatą pakviečiami: 
E. Vengianskas, K. Tautkus, 
K. Povilaitis, J. Mackonis . 
Prezidiumui užėmus vietas , 
įnešama Sąjungos vėliava ir 
perduodama Suvažiavimo P- 
kui. Vienam atstovui iškė
lus klausimą dėl teisėto 
Prezidiumo sudarymo , bu-, 
vo paprašytas nutilti.

Pranešimai: S-gos P-ko 
K. Milkovaięio. Moterų Va
dovės S. Cecevičienės, Iždi
ninko S. Bernatavičiaus, U- 
kio Tiekimo P. Padvaiskas , 
Revizijos K-jos J. Pocius. 
Garbės Teismo P-ko dipl. 
teis. M. Šnapščio.

Garbės Teismo P-kui M. 
Šnapščiui pasiūlius, prof. V. 
Mantautas patvirtinamas S- 
gos Garbės P-ku.

Diskusijose dėl pranešimų 
ilgiau sustojama dėl Garbės 
Teismo pranešimo, Pirmi
ninkaujantis turėjo riboti 
pasisakymo laiką, neduoti 
nereikšmingiems 5-6 kartus 
vienam prie mikrofono 
vaikštinėjimams, kas nut
raukė laiką reikšminges
nėms diskusijoms, pav. 
ŠAULIO VADOVO aptarimui 
ir pan.

Rašančio nuomone, atsto
vai, važiuodami į suvažiavi
mą, sugaišta daug laiko, pa
daro kuopos ir asmeninių 
išlaidų. Vykstama į suva
žiavimus pasimokinti, pa
sistiprinti, pasiinformuoti , 
gautas žinias,įspūdžius per
duoti daliniuose. Diskusijų 
punkte, įspūdžiai nereko
menduojami dalintis dali
niuose.

Prieš rinkimus padaro
ma pertrauka pietums. Ska
niai ir gerai pasistiprinę, 
naujomis jėgomis renkame 
valdžias.

Mandatų Komisijos pra
nešimu, dalyvauja 143 atsto
vai. į P-kus kandidatuoja: 
K. Milkovaitis, U. Jokūbaitis.

L.Š.S.T. ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE. 19 79 . V. 19- 20 d.
Nuotrauka- P.Maletos ŠAULIAI PAMALDOSE

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Vedami S-gos P-ko Mil- 
kovaičio, V. Tamošiūno ir V. 
Išganaičio, sueiname bažny
čion. Šv. Mišias laiko kun. 
F. Kireilis, dienai pritaikytą 
pamokslą sako kun. J. Bore- 
vičius S. J., S-gos kapelio
nas.

Pamaldų metu atnešama 
ir ant altoriaus padedama 
Lietuvos Partizanų vėliava. 
įspūdingas momentas. Po 
pamaldų vėliava perduodama 
K. Milkovaičiui.

Iš bažnyčios organizuotai 
su vėliavomis specialiais 
autobusais bei privačiomis 
mašinomis vykstama į Šv . 
Kazimiero kapines R. Ka
lantos paminklo pašventini
mui -ati den gi mui.

Paminklą, vaizduojantį 
liepsnas ( R. Mozoliausko 
projektas), pašventina vysk. 
V. Brizgys. Atidengti pak
viečiami buvę S-gos pirmi
ninkai V. Išganaitis ir V . 
Tamošiūnas. Sąjungos P-kas 
K. Milkpvaitis, iškilmių va
dovas, žodj tarti pakviečia 
gen. konsulę J. Daudžvardie- 

I Moterų Vadovę- S. Cecevi- 
čienė. Balsavimai vyksta 
slapti. Sąjungos P-ku balsų 
dauguma išrenkamas (per
renkamas) K. Milkovaitis , 
taip pat perrenkama ir S. 
Cecevičienė. S-gos P-kas 
K.Milkovaitis pristato Cent
ro Valdybos narių sąrašą:K. 
Milkovaitis, pirm., V. Išga
naitis I vicep. , J. Jasaitis n 
vicep. ir Kultūriniams Rei - 
kalams, J. Mackonis Sekre
torius, S.Bernatavičius Iždi
ninkes, dr. K. Pautienius 
Sveikatos reikalams,E. Ven
gianskas Jūrų Šauliams, A. 
Ramonis Ukio-Tiekimo Va
dovas, A. Markauskas Jauni
mui, K. Tautkus Informacijai, 
V. Petrošiūnas Sporto šau - 
dymo, A. Budreckas Teis. 
Reikalams,kun. J. Borevičius 
S, J, - S-gos kapelionas.

Garbės Teismas (perren
kamas) :M. Šnapštys, pirm. , 
nariai: L. Šulcas, J. Ba blys, 
A. Petrauskas. Revizijos 
K-ja (perrinkta) J. Pocius- 
pirm. , P. Beinoris, J. Krei
vėnas.

Statuto Komisija(perrink - 
ta): A. Petrušaitis pirm. , V . 
Išganaitis, S. Cecevičienė, A. 
Budreckas, M. Šnapštys.

Sąjungos P-kui K. Milko
vaičiui perėmus vėliavą, su- 
giedamas Himnas, išneša
mos vėliavos ir suvažiavi
mo darbo dalis baigiama.

Vakare 8 vai. banketas . 
Meninėje programoje solis
tai M. ir V. Momkai, liaudies 
dainos ir operos ištraukos , 
akomponuojant muz. D. La - 
pinskui.

Sekmadienį-gražus pava
sario rytas, saulutė šviečia, 
nuotaika šventiška. Renkasi 
šauliai, rikiuojasi vėliavos 
pamaldom Brightono parapi
jos bažnyčioje. Išsirikiuoja 
17 vėliavų ir apie 250 uni
formuotų šaulių, brolių se - 
šių iš Amerikos ir Kanados .

nę. Šventinimo Aktą per
skaito jo autorius A. Mikuls
kis. Padedami vainikai:L. Š. 
S. T. Karių - Ramovėnų, Sa
vanorių- Kūrėjų, Lietuvių fi
nes. Lietuvos Himnu baigia
mos paminklo šventinimo 
iškilmės.

Visose iškilmėse vyko pa
vyzdingai, sklandžiai, tvar
kingai, organizuotai, taip, 
kaip tokiomis progomis ir 
pridera.

Iš kapinių grįžtama atgal 
į Saulių Namus pietums, kur 
sesės S. Cecevičienės talka 
mumis rūpinosi, vaišino abi 
dienas. Po pietų sekė atsis
veikinimai, išsiskirstymas , 
iki 1982 m. , sekančio S-gos 
atstovų suvažiavimo vėl 
Chicagoje.

Per abi dienas aiškiai bu
vo jaučiama organizacinė 
tvarka, punktualumas. Tai 
nuoplenas S-gos P-ko K. 
Milkovaičio,Vytauto Didžiojo 
Šaulių Rinktinės P-ko V . 
Išganaičio, Moterų Vadovės 
S. Cecevičienės; ir jų suda
ryto talkininkų- ių būrio . 
Bet pirmieji trys visur ir 
visados buvo, rūpinasi, tvar
kė, vadovavo, padėjo, už ką 
broliškas Ačiū!

Su maža išimtimi šešta
dienyje, suvažiavimas skai - 
tytinas pasisekusiu.

Augustinas Mylė
L. Š. S. "Maironio" kuopos 

GEGUŽINĖ gražioje Zigmo 
ir Jadvygos Labuckų sodybo
je, Vai Caron, Ont. , gerai 
pavyko. Dalyvavo šauliai ir 
šaulės, taip pat labai daug 
Sudburio lietuvių ir svečių. 
Kuopos šauliai ir šaulės pa
darė bendrą nuotrauką. Ke
letas įstojo nariais. J. La- 
buckienė padeklamavo pa
vergtos tėvynės tautiniais 
motyvais liūdną poemą. Vi
sas gegužinės pelnas bus pa
skirtas LŠS rinktinės knygai 
išleisti.

I
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LIETUVIU MOKYTOJU
STUD

Nuo 1967 iki 1978 m. per 
vienuoliką savaičių išeivijos 
lietuviai mokytojai savo va
saros studijas tupėjo Dai
navoje, prie Detroito.Di
džioji studijų ruošimo ir ei - 
gos našta krisdavo ant Ka - 
nados ir Amerikos lietuvių 
vadovaujamų Švietimo orga
nų. tačiau ir mokytojai- stu
dijų dalyviai- ryškiai visur 
prisidėdavo ir todėl studijų 
savaitės duodavo naudos ir 
pateisindavo į jas dėtas vil
tis. Per kiekvieną studijų 
savaite mokytojai stengda
vosi panagrinėti vieną ar 
daugiau mūšų švietimo ir 
auklėjimo problemų, nuošir
džiai pasidalindavo patirtimi 
ir kitomis žiniomis. Dar 
daugiau. Visose Dainavos 
studijose gausiai dalyvavo ir 
jaunimas, kuris čia turėjo 
gerų progų savo lietuvių 
kalbą patobulinti, tautinių 
šokių tinkamai išmokti ir 
savo baisingumu įsijungti į 
chorą lietuviškai dainai pa
žinti ir pamilti.

XII studijų savaitė įvyko 
Toronte, Kanadoje, Pa
saulio Lietuvių Dienų metu- 
1978 m. VI. 28-vn. 4 Ji gal 
dar būdinga tuo, kad joje 
dalyvavo išeiviai Ijetuviai 
iš viso laisvojo pasaulio.

XIII Studijų Savaitė jau 
vyko vėl Amerikoje, jos ry - 
tinėje valstijoje- Maine, 
Kennebunkport' e Lietuvių 
Pranciškonų Vienuolyno pa
talpose, kur seniau veikė 
lietuvių gimnazija. Šią vie
tovę mūsų švietimo vadovai 
turbūt pasirinko todėl, kad 
joje galėtų gausiau dalyvauti 
rytinės Amerikos lietuviai 
mokytojai, kuriems, atrodo . 
Dainava buvo lyg per. . .toli . 
Deja, ši Studijų Savaitė gau- 
suma.uepasišymėjo. Dalyva
vo 35 mokyklose dirbą mo
kytojai ir 23 klausytojai sve
čiai, kuriems lietuviškos 
mokyklos taip pat didžiai rū-
pi. Nežinia, kodėl nemaža 
mokytojų iš rytinės Ame - 
rikos negalėjo atvykti. Bet 
buvo ir gražių pavyzdžių net 
iš tolimosios Omaha, Nebr. , 
ir apie trečdalis visų daly
vių iš Kanados, nors kai ku
riems kanadiečiams reikėjo 
padaryti arti 800 mylių ke
lio. . .

Tačiau šiųmetinėje Studijų 
Savaitėje veik nedalyvavo 
mūsų jaunimas. Tiesa.su 
mūsų studijų vadovybe labai 
glaudžiai bendradarbiavo ir 
daug kuo prisidėjo šaunioji 
čikagiškė Rasa Šoliūnaitė . 
Taip pat reikėtų pažymėti 
kad gal lietuviškasis jauni
mas visą savo dėmesį buvo 
nukreipęs į IV Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą, ku
ris beveik tuo pačiu laiku ir

I J U S A
L, EIMANTAS

vyko Europoje.
Bene pagrindinė šiųmeti - 

nių studijų tema buvo nauji 
vadovėliai" Ar kalbate lie - 
tuviškai" aptarimas ir deta
lus supažindinimas. kaip 
reikėtų dirbti ir mokyti mū - 
sų mokyklose tuos mokinius, 
kurie mažai ar ir visai ne - 
kalba dar lietuviškai. Šio 
vadovėlio autorius yra žino
mas Kanados lietuvių peda
gogas - veteranas Antanas 
Rinku n as. Jis pats da
lyvavo Studijų Savaitėje ir 
vadovėlio metodą bei paro
domąsias pamokas pravedė 
tikrai efektingai.

įžangoje A. Rinkūnas iš 
karto pabrėžė, kad vadovėlį 
ruošdamas, turėjęs dvi 
problemas. Pirmiausia, fi
nansinė vadovėlio išleidimo 
pusė neatrodė labai šviesi . 
Mat, šiuo metu dar tėra ne- 
perdaug lietuviškai nekal
bančių mokinių. Taigi-rinka 
neperdidelė. Į vadovėlį in - 
vestacija nemaža: iš Kana
dos Federalinės valdžios 
gauta 15. 000 dol. , ir apie 7. 
000 dolerių iš lietuviškųjų 
fondų ar įstaigų. Džiugi 
yra toji perspektyva, kad va
dovėliu domisi ir tie moky
tojai, kurie dirba su lietuviš
kai kalbančiais mokiniais. 
Dabar, girdi, daug kas įsiti
kino, kad dabartiniai mūsų 
Vadovėliai yra jau persunkus.

Antra vadovėlio problema 
yra ta, kad nuolatos mūsų 
mokyklose mažėja mokinių 
skaičius. Taigi, vadovėlio 
gali pakakti ilgesniam laikui. 
Kai šiais laikais viskas taip 
kinta, gali atsitikti, jog rei
kės naujos papildytos bei 
pataisytos laidos, o naujos 
laidos ar naujo vadovėlio iš
leidimas reikalauja kruopš
taus darbo ir taip sunkiai 
surenkamų lėšų.

Studijų trečioji, taip pat 
svarbi nagrinėjimo tema bu
vo- Vadovėlių ir skaitinių
tinkamumas. Turėjome šiam 
klausimui porą paskaitinin - 
kių. Dr. Ona Girniuvienė 
perskaitė mokytojos Mirgos 
Girniuvienės paruoštą pas
kaitą.

Dabar mūsų pagrindinė 
pareiga- perduoti moki - 
niams reikiamą žodyną, kad 
jie pajėgtų tinkamai lietu
viškai išsireikšti.

Pagal esamas sąlygas tu
rimuose vadovėliuose reikės 
tų sumažinti skaitinių skai - 
čių. Prisipažinkime, kad var 
dovėliuose stinga įdomių 
skaitinių, o sausokų straips
nių gal perdaug. Maža ką pa
deda ir aprašymai. Būtina 
turėti gražių- klasinių skai - 
tinių. Dabartinių vadovėlių 
autoriai .perdaug ko patys 
prirašė ir todėl ten stilius

labai vienodas.
Mokytoja Virginija Gurec- 

kienė iš Washington o, pra
dėdama pastebėjo, kad labai 
keliam ir rekomenduojam 
šio krašto mokyklų metodus, 
tuo tarpu mūsų metodai yra 
nuosaikesni. Būdinga,kad V. 
Gureckiene yra jauna moky
toja.

Aptardama vadovėlius ji 
pabrėžė, kad priešmokykli - 
nio amžiaus vaikams ir dar
želiams Ig. Malėno "A-Zu" 
elementoriaus jau permaža, 
bet Ruzgienės I sk. "Ginta
rėliai" - geri. III-IV sk. va
dovėliams reikėtų didesnio 
formato ir šrifto. V sk. va
dovėlis turi daug nuotraukų , 
bet tos nuotraukos tiktų ir 
III- IV sk. vadovėliams. VI 
sk. vadovėlis labai blogai į- 
rištas. VU sk. vadovėlyje gal 
perdaug mūsų verkšlen imo 
ir užuojautos ieškojimo. 
Tautosakos kursas per pla - 
tus. Literatūros taip pat per 
daug. Maironis ir Kudirka 
paliktini, bet Krėvė, Braz
džionis ir kt. nukeltini į VIII 
sk. vadovėli. VIII sk. vadovė
lis "Gintaras" jau pasenęs.

iškilo rašybos suvienodi
nimo problema tarp įvairių 
kraštų ir Lietuvoje. Nutarta 
kreiptis į Lituanistikos Ins
titutą išeivijoje pasirūpinti 
šiuo reikalu.

Vadovėlių aptarimas taip 
pat iššaukė gyvas diskusijas. 
Torontiškis A". Rinkūnas pa
žymėjo, kad vadovėliuose 
klasiniai rašytojų kūriniai 
perdaug žodingi ir pilni vai
kams sunkiai suprantamų 
žodžių. Reikėtų gal išleisti 
(pav. . kaip "pocket books") 
knygelių, kur vieno ar kelių 
rašytojų būtų būdingesni kū
riniai. duodą pilnesnį vaizdą 
apie rašytoją. Taip, pav. , 
mokiniai galėtų pažinti Mai
ronį. Krėvę ir kt. j au nepa-

SŲK AKTU VININKAS 
MOKYTOJAS 

kun. Fricas Jonas SKĖRYS

Šiemet, liepos 2 d. moky
tojui Fricui Jonui Skėriui su
kako 60 metų. Išdidus metų 
skaičius , kaip ir išdidžiai 
nuveikti, darbai.

Fricas - Jonas Skėrys iš
vydo pasaulį 1919 metais. 
Kalnėnų km. Lauksargių vals
čiuje, Pagėgių apskr. Mokėsi 
tėviškėje, Donelaičio vardo 
gimnazijoje, Pagėgiuose. Bai
gė Tauragės mokytojų semi - 
nariją. 1940 m. , . bręstant 
vokiečių - sovietų konfliktui, 
liko, tarsi, tarp kūjo ir prie
kalo. Kaip susipratęs lietu
vis. nepritarė komunistinei 
sistemai Lietuvoje, gi pasi
traukęs į Vokietiją, nors ir 
klaipėdiečiu būdamas ( o tai 
vokiečių akimis žiūrinti, jau 
savaime - vokietis), negavo 
vokiečių pilietybės, o tuo pa
čiu, negavo ir darbo pagal 
profesiją. Tebuvo priimtas 
kukliu tarnautoju Telefunken 
fabrike, po to, keliose įstai
gose.

Po karo, atsidūręs vėl so
vietiškose R. Vokietijos ap
linkybėse, persikelia į Va
kar ų Vokietiją kr apsigyvena 
Mannheime.Nuo 1955 metų 
pavasario stoja mokytoju į 
lietuviškąją Vasario 16-to- 
sios gimnaziją. Nuo pat pra
džių iki 1974 metų dirba pil
name mokytojo etate; nuo 
1974 metų, tapęs dvasiškiu, 
dėsto religiją mokiniams — 
evangelikams. Dirbdamas 
pilname etate dėstė vokiečių 
kalbą žemesnėse klasėse ir, 
pamokų krūviui išpildyti, tai 
vieno, tai kito dalyko po ke
lias pamokas.

Stebėtina kun. Skėrio tole-
viršutiniškai.

Mokytoja Gečienė mano, 
kad iki V skyriaus, vadovė
liuose nereikėtų jokių gam
tos ar aplinkos pažinimo 
skaitinių. VII - VIII skyrių 
skaitinius reikėtų derinti su 
istorija ir žodynu. Ant. Ma
sionis prie to pridūrė, kad 
mūsų rašytojų klasikinius 
kūrinius galima išleisti pa
gal anglų "Condensed books" 
apimtį.

Švietimo Taryba mokytojus 
painformavo, kad netrukus 
išeis V-tam skyriui nauji 
pratimai ir visai naujas va
dovėlis VIII skyriui. Vado
vėlį paruošė Šiaurės Ameri
kos rašytojas Paulius Jur
kus, remdamasis lietuviškos 
aplinkos vaizdais.

(bus daugiau)

JAV ir Kanados lit. mokyklų mokytojai suvažiavę į savo XIII-tąją studijų savaitę 
Kennebunkporte. Maine. Dešinėje stovi Švietimo Tarybos pirm. Br. Juodelis ir 
ir stovyklos vadovas Ant. Masionis. Nuotr^ Vyt. Matulaičio
1979.VII. i 1

algimanto skiltis
VIZITAS LIETUVOS PAŠONĖJE

Tarnybos bendradarbis ką 
tik grįžo iš 3 sav. viešna - 
gės Lenkijoje. Vyko Danijon, 
o iš ten laivu-keltu, per Bal
tijos jūrą pasiekė Lenkijos 
krantus. Kartu vežėsi ir gi
minaičio, nuolat Danijoje gy
venančio, Opel automobilį. 
Autovežimį išimtinai naudo
jo kelionėms po Lenkiją. 
Benzinui talonus pirko dar 
laivu plaukiant, o jų pritrū
kus - vietos bankuose. Šiaip, 
užsieniečiams, be ispecialių 
talonų skystojo kuro nepar
davinėja nei už zlotus, nei už 
dolerius. Bet banke, kaip 
minėta, mokant doleriais,ta
lonų gali pirkti, kiek tik nori, 
be jokių suvaržymų.

Ghl labiausiai, kas stebino 
Lenkijoje, tai visai pakanka
ma judėjimo laisvė. Važiuok, 
kur nori ir kada nori. Nie
kam nereikia pranešti, ar 
specialiai registruotis.Taip- 
gi ir santykiaujant su vieti
niais gyventojais, nesijaučia 
jokių varžtų ar baimės. Nie
kas nebijo kalbėti apie viską 
ir liesti bet kurias temas . 
Bažnyčios pilnos tikinčiųjų, 
o ^liestuose dar vis matomi 
nesenos Popiežiaus viešna - 
gės ženklai, jo portretai. na
mų papuošimai ir pan.

Tarpusavyje, visur ir vi
sada, tegirdi, kaip lenkai 
vieni kitus ponais, poniomis , 
panelėmis tesivadina. Lyg 
tyčia, niekur negirdėjo jokio 
"draugo" ar "draugės". Ma
žesnėse vietovėse net ir mi
licijos darbuotojų tiek mažai 
tesimatė, kad, kartais, nebu
vo kur pasiklausti kelio 
krypties ar kitų smulkių tu
ristinių Informacijų.

Veikia dolerinės krautu
vės,bet pasirinkimas įvairių 
gėrybių ribotos ir kainos 
tikrai nežemos ir visos ki
tos parduotuvės nepasižy
mėjo prekių gausumu ar į- 
vairumu. "Bargenų" kaip ir

nėra, net ir už dolerius . 
Aukso išdirbiniai senoviški, 
nepatrauklūs, gintaras labai 
neįvairus, nepergeriausios 
kokybės ir visa tai brangu, 
visvien, zlotais ar doleriais 
matuojant.

Valgyklose maistas pusė
tinas, su aiškiai neperdi dė
lėmis porcijomis. Doleriai 
mielai grobstomi, su nepa
prastai dideliu skirtumu tarp 
valdinės - oficialios ir juodo
sios rinkos. Jei banke tegau- 
ni vos 30 zlotų už vieną do
lerį, tai "po stalu" išeina 
virš šimto ir daugiau. Žino
ma, toks "biznis" surištas 
su rizika ir eilinis turistas 
nėra pasiruošęs galimiems 
nebūtinai maloniems nuoty
kiams. Kaip turistinė atrak
cija, atidaras Rytprūsiuose 
buvęs Hitlerio vadovybės 
bunkeris, kuriame buvo įvyk
dytas, bet nepasisekęs aten
tatas prieš Fiurerį.

Varšuva nuostabiai atsi- 
stačiusi. Kas ją matė tuoj po 
karo, dabar sunkiai p'atiki , 
kad anų griuvėsių vietoje, 
dauguma atstatyta, rekons
truota pagal specialų planą. 
Tas itin pabrėžtina, kalbant 
apie istorinės ir architektū
rinės reikšmės pastatus.

Dauguma Lenkijos ūkių 
privačių savininkų tvarkomi. 
Matoma iniciatyva, materia
linis suinteresuotumas ir pa
stebima mechanizacija, ban
dant moderninti visą ūkinin
kavimo būdą. Žemės ūkio 
technika nėra pigi, bet vals
tybė, kooperatyvai remia, 
teikdami ilgalaikes paskolas 
prieinamu nuošimčiu.

Teko jiems važinėti beveik 
Lietuvos pasienio apylinkėse, 
lankyti mozūrų kraštą, Balt
stogę ir kitas artimas apy
linkes. Bent horizonte besi
šliejanti tolimoji Lietuva bu
vo jaučiama taip arti , beveik 
paliečiama. . . •

rancija bet kokio charakterio 
viršininkių, ir tai, ne kad 
bet kam nuolaidžiautų, bet 
kad su bet kokiu charakteriu 
kompromisą surastų. Fr. J. 
Skėrys per ištisus savo pe
dagoginio darbo lietuviškoje 
mokykloje 25-rius metus, be
rods, neturėjo nei su vienu 
gimnazijos direktoriumi rim
tesnių nesutarimų ( jei įsa - 
kysim lietuviškai, tai vadin- 
sim rietenom), kurių, Die
vuliau brangus, mūsų gim
nazijoj niekada nestokojo, ir 
matyt, niekada nestokos .... 
Šių eilučių autorius irgi dir
bo gimnazijoj mokytoju ir ži
no visus sunkumus.

Nepaskaitysiu už bloga, bet 
atbulai: kiek pažįstu kun. 
Skėrį, jis nėra prisiskaitęs 
pedagoginių gudrybių ar psi
chologijos plonybių. Visai 
nemodernus jis nei mokyto
jas. nei kunigas (net barzdos 
neželdina). Ar jis mokykloj 
dalyką dėsto, ar bažnyčioj 
meldžaisi, visur jis papras
tas, realus, gyvenimiškas. 
Kalba tipišku mažlietuvišku 
akcentu ir sintakse. Štai, ro
dos, ims ir pakvies: "nu, tai 
gal atvažiuok kada prie mū
sų". Ne , Į svečius jis iš tik 
ro kviečia su malietuvišku 
akcentu, bet pasako taisyk
lingai: "pas mus"....

Retėjant dvasiškių eilėms 
Fr. J. Skėrys sutiko pasi
ruošti evangelikų kunigystei 
Po individualaus pasiruoši - 
mo, 1974 metais birželio mė
nesį įšventinamas diakonu, o 
po pusantrų metų — kunigu.

Tapęs kunigu, jis išplečia

radarbis, bendruomenės vei
kėjas, lietuviškų renginių rė
mėjas ir, iš šių eilučių auto
riaus patirties: jei pagalbos 
reikia, kreipkis į kun. Skėrį.

Tad ir linkėjimai jam te

gali būti:
Darbštumo pakanka, tik 

nepristikite energijos,kant
rybės, sveikatos — dar ilgus 
metus 1

A. Palavinskas

Vasario šešioliktosios gimnazijos pilis. D Kviklytės nuotr.

ŠIS TAS APIE MOKYMO METODUS

Valkus mokyklose mušti Olandijoje jau ouvo ųždrausts 
prieš 1OO metų. ’

Toks draudimas galioja Prancūzijoje, Danijoje.Sve - 
dtjoje.

Mušjmą dar praktikuoja Britanija Ir Atrija.
Britanijos lordų rūmuose buvo pasiūlytas projektas 

įstatymo, kur ts draustų mokyklose fizines bausmes, bet 
jis nebuvo priimtas. Parlamente buvo priimtas potvarkis, 
kuris draudžia mušti fiziškai ar psichiškai nesveikus val
kus .

savo darbų barą iki univer
salaus lietuvio. Jis — moky
tojas, kunigas, spaudos bend

XII PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU 
SUVAŽIAVIMAS

jvyks 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 darbo.

Kolega ir kolege, 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.

___________________________________ PLG S g j u n g a_____________
3 psi.

Tiesa.su


KULTŪRINIS PUSLAPIS
Montreal to lietuvių kolonija su malonumu tr pasidid

žiavimu Išlydėjo savo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovus, Gintaro Ansamblio dalyvius,palydovus į PLJS 
IVąjį Konggesą Eu-opoje.

Kelionė, visa ruoša, repeticijos, pas įrodymai praėjo 
nepaprastai gerai. Su džiaugsmu Ir dėkingumu juos sutt - 
kome, grįžusius laimingai,Ir laimingus.

Pasisekė prakalbinti vieną atstovų, vos spėjusią Išsi
miegoti Ir atsigauti nuo kelionių. Noris t Iš lūpų jos, Ir ke- 
letos kitų,Išgirsti bent šį tą tiesioginiai.

Pasidėjau popieriaus lapų,porą pieštukų tr magneto
foną. Sutartu laiku atsiveria du-ys Ir įeina - gi nebeatpa
žįstama Rasa'. Aišku,kad jos nuotaika (kurt tr taip daž - 
maustai pakilusi/ atsiliepta į Išvaizdą,nes naujai patvar
kyti plaukai, linksmai rattydamtesl ,spyruokliuoja apie 
besišypsantį veidą.

Rasa Lukoševlčlūtė / jeigu dar yra tokių, kurte jos 
nepažįsta/, yra pasietais t Umversttė de Montreal baka - 
lauro laipsnį Socialinio Auklėjimo srityje. JI pradėjo dirt? 
tl St.Hėlėne Mergaičių Pataisos Namuose, kur auklėjamos 
jaunuolės tarp 12-lo m. amžiaus. Bedirbdama,ruošis giu- 
tt Brevet d’Enseignement Special Isė- Specialaus Auklėji
mo specialybę.

Važiuojant į Kongresą, veiklioji tr giliai lietuvių 
kultūron įauįpntl Rasa ne tik turėjo svarbių pareigų bend
roje Kongreso programoje, bet taip pat, kaip žinome, ne - 
šė didelę atsakomybę koncertui su Gintaro Ansambliu 
Anglijoje, jam vadovaudama pirmuosius metus.

Šiame pasikalbėjime norėjosi išgirsti jos ir kitų da
lyvių (numatome susitikti ir su keliais kitais jaunuoliais), 
įspūdžius.^

- Kaip jauteisi Rasa? Ką reiškia: štai-mūsų Jaunimo 
Kongresas, ir aš jame ?

* Pirmiausia, jausmas, kaip didelėse stovyklose, ir 
labai, labai smagu, kad mūsų tiek daug, tiek daug jaunų 
lietuvių : Tiek daug pažįstamų, ir tiek daug nepažįstamų. 
Tai labai jaudina. *

- Kokie buvo tavo kiti įsipareigojimai, neskaitant Gin
taro Ansambliui ?

* Studijų Dienoms buvau paruošusi paskaitą "Lietu - 
viškasis Visuomeniškumas", kuri, pasirodo, buvo trans - 
liuojama ir į Lietuvą. Tai buvo man didelis siurpryzas. 
Atstovų Suvažiavime; kuris truko 10 dienų, dar teko ir pir
mą kartą pirmininkauti. Kiti du pirmininkai buvo - Pet - 
ras Kisielius jr. iš JAV-bių ir Kęstutis Vacys Slotkus iš 
Kolumbijos.*

- Kaip patiko toks darbas ?
* Mums visiems buvo pirmas kartas pirmininkauti ir 

atvirai sakant, pirmą kartą pamatėme, koks tai sunkus 
darbas, nemanėme, kad taip bus! Didelė įtampa, reikia su
sipažinti su labai daug medžiagos, pasiruošti. . . Didelė at
sakomybė. *

Ypač norėjosi sužinoti apie Kongresą, nes Rasa daly
vavo jame labai intensyviai. Visą 10 dienų buvo rimtai ir 
išsamiai diskutuota, kokios turėtų būti Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos gairės ateinantiems keturiems metams. (Vientik 
šitas laikotarpio konkretizavimas jau skamba gerai, nes , 
atrodo, jaunimas norėjo išvengti bendro "filosofinio idea
lizmo", kuo mūsų vyresnieji dar lyg ir perilgai serga. . .) 
Jaunimas nori neatidėliojant dirbti praktiškai ir realis - 
tiška!.

* Studijų Dienų tikslas buvo naujai pagrįsti PLJS-gos 
tikslus. *

- Įdomu, nors bendrais bruožais išgirsti, kokia tų dis
kusijų išvada?

Rasa Luko š e vi č i ū t ė

* Jaunimas daug veikė visuomenininiai, politiniai ir 
kultūriniai. Buvo daug padaryta, bet - ribotas! mažu 
žmonių skaičiumi. Aktyvių žmonių skaičius mažėja. 
Nagrinėtos priežastys. Manome, kad jaunimas, kuris da - 
bar priaugo, turi apie kai kuriuos dalykus kitas pažiūras , 
negu jų tėvai. Pav. , jie nenori vien tik tęsti tradiciniai 
savo darbus iš įpročio. Jie nori tai daryti iš gilesnio įsi
tikinimo ir su aiškiu tikslu, kur einama ir kokia jaunimo 
vieta visoje lietuvių veikloje dabar. Jaunimo Sąjungai rū
pi sąmoningai ugdyti jaunimą. *

- Ar jums būtų skaudu prarasti tai, ką įsigijote iš lie
tuviškos kultūros ?

* Nors mes savo krašto nepažįstame, ten negyvenome, 
tačiau esame lietuvių tarpe didelę dalį laiko, mūsų tėvai 
lietuviai, draugai. Mes susirūpinę, kad daugelis papročių 
pradeda dingti, ir net kalba menkėja. . .

- Ar istorinėsžinios apie Lietuvą paveikia jaunimą ? 
Žinios, kurios ateina iš Lietuvos dabar? Ar jaunimas su
jungia tuos faktus su įvykiais visame pasaulyje? Pav. , ar 
sutarčių sulaužymas su Lietuva, jos okupavimai ir Zmo - 
gaus Teisių pažeidimai juos įrikiuoja Į globalino masto 
reikšme ?

* Manau, kad jaunimas visa tai suvokia. Tačiau, rei - 
kia rasti būdų, kaip tas istorines žinias panaudoti šiais 
laikais kraštuose, kur gyvename. (Nes tai būtų 
konkrečiai lietuviams naudinga). Mums reikia dar daugiau 
į visa tai Įsigilinti. *

- Ar buvo aptariamos priemonės, kaip tai padaryti?.
* Taip. Ypač pastebėjome susirinkę, iš visur, kad 

mus visus jungė ir visi galėjome susikalbėti-lietuvių kal
ba. Ne visi kalba angliškai, prancūziškai, vokiškai ar ispa
niškai, o lietuviškai-blogai ar gerai- visi. Pamatėme , 
kaip svarbu mums tą savąją kalbą išlaikyti.

Konkrečiai buvo tariamasi dėl dvikalbių žodynėlių iš
leidimo, bendrai leidinėlių.*

- Kaip tiktų kasetės ? Ar negeriau būtų pirma leisti 
kasetes, nes daug žmonių nemėgsta skaityti, ir lietuviškai 
skaityti sunkiau einasi. O klausytis kasetės lengva.

* Taip, galvota ir apie tai. Taip pat siūlyta siųsti 
žmones į kolonijas dėstyti lietuvių kalbą šių dienų meto - 
dais. Tokių žmonių mes turime nemažą skaičių.

Kitas svarbus klausimas- kaip pasireikšti politiniai 
prie jau egzistuojančių lietuvių politinių organizacijų. Ta

čiau mes jas ląbai menkai pažįstame ir iki dabar permen- 
kai jose dalyvavome.

- Ar jaunimas turi kokių nors priekaištų mums, vi - 
dutiniosios kartos lietuviams, ar ir vyresniems?

* Priekaištų? (Čia Rasa truputį susimąstė). Viduti-t 
nės kartos žmonės galėtų mums daugiau padėti. Galvojo
me sudaryti lyg ir profesinius būrelius ir Įtraukti įuos Į 
konkretesnę veiklą. *

- Kokio krašto lietuviai šiame Kongrese padarė tau, 
Rasa, didžiausią įspūdį ?

* Pietų Amerikos jaunimas. Jie buvo labai gerai pa
siruošę, atvyko pilni naujų idėjų. *

- Ar čia ta pietų saulė jiems kitokį temperamentą 
padovanojo, ar juos buvo paveikęs koks nors ypatingas 
Įvykis ?

* Labai reikšmingas Pietų Amerikos lietuviams bu
vo III-is Jaunimo Kongresas. Tai savaime yra labai dide
lis išgyvenimas pergyventi Kongresą, bet svarbiausia, kad 
jie ir po Kongreso išlaikė didelį entuziazmą, pasi-> 
ryžimą ir toliau planingai dirbo.

- Ar buvo laiko susitikti ir linksmai, nebūtinai vis 
rimtai laiką praleisti ?

♦Stovykloje vakarais susitikdavome pasižmonėti ir 
pabendrauti, pajuokauti, būdavo linksmavakariai. Bet Eu
ropos nemačiau, Londone nei kitų miestų - nepažinau. . . * 
Net ir Studijų Dienose, kur dirbome nuo 8 ryto iki 10 vaka
ro,-po to norėjome susitikti, atsileisti. Užteko energijos 
viskam. . . *

- Ar buvo, kaip įprasta kitose stovyklose, deginami 
laužai, vyko kokios nors programos?

* Taip. Pagrindinė programų tema buvo lietuviškosios 
tradicijos, pravedė Elena Bradūnaitė. Buvo suorganizuo
tos lietuviškos vestuvės, velniai, laumės, mitologijos pa ~ 
vidalai. Buvo suorganizuoti ir darbo būreliai, kurie paruo
šė lietuviškus valgius ir gėrimus. Tai teko ir virti’. *

-Hm, tai ne vien dvasia žmogus ir lietuvis gyvena , 
ar ne ? Iš ko jūs darėt tuos gėrimus ?

* Iš midaus, iš pieno darėme likerius, kepėme medau- 
ninkus. *

Diskretiškai prisidėjęs prie pasikalbėjimo gintarietis, 
vykęs Į Londoną programai, Gintaras, prisiminė ir Talentų 
Vakarą. Jame dalyvavo bent po vieną grupę iš visų kraš - 
tų. Bet ypač gerai pasirodė Pietų Amerikos jaunimas, 
kuriam išsireikšti per daihą, muziką buvo lengviau. Buvo 
ir vaidinama.

- .Kaip ir ką vaidino?
* Prancūzijos grupė padarė didelį įspūdį savo labai 

Įdomiai paruoštų vaizdeliu. Jų grupė nedidelė, tėvai nega
lėjo jiems perduoti pakankamai lietuvių kalbos ar tai, kas 
sudaro lietuviškojo žmogaus charakteristiką. Tad ši gru
pė parodė, kaip jie dėl to nepatenkinti ir gailisi,beveik be 
žodžių. Jie pavaizdavo Paryžiaus nuotaikas, Lietuvių Na- ' 
mus jame, į kurį atsilanko amerikonas ir kalbina lietuviš
kai. O jie negali susikalbėti. Tada pradeda ieškoti, kas gi 
dar mokėtų tos kalbos. Galų gale suranda seną, seną mo - 
terį lietuvę, kuri susikalba su lietuviu amerikonu. Jis ap
dovanoja visus lietuviškomis juostomis ir gintariniais ka
roliais. Jie pašoka lietuvišką šokį ir šokdami kartoja 
tuos lietuviškus žodžius, kuriuos išmoko iš to amerikono. 
Dabar, sulaukę po 20 ir daugiau metų,turės pradėti moky
tis savo protėvių kalbos. . . *

Taigi, čia gera proga susimąstyti tėvams! Ir gal jau
nuoliams neprošalį pagalvoti, kad jeigu ir moka lietuviš
kai, bet kalba tik namie su tėvais, o ne su draugais- tai ir
gi ta kalba prisimirš ir labai sumenkęs. . . (b. d.)

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

( tęsinys )
Yudlrf as smulkiai aprašė susirinkimą tr nusiuntė Staltn ' 
ui kopijas, kurtos buvo perduotos PolttblUro nartams. Aš 
jas gavau Kijeve.

Paskui oficiali Jugoslavijos vadovybė pradėjo rasti 
įvairių klaidų tr bandė išprovokuoti ginčus. Daugelis ju - 
goslavų, kurte buvo mums draugiški tr kurte nesutiko su 
nauja antt-sovfettne vyriausybės linija, buvo susodinti į 
kalėjimus. Kai kurte net užmokėjo gyvybe. Jie buvo nu - 
bausti, ne dėl to, kad buvo mums draugiški, bet kad buvo 
luslstatę prieš Jugoslavijos komunistų partijos vadovybę 
Ir vyriausybę. Sovietų Sąjunga atšaukė visus savo patarė
jus, kurte padėjo Jugoslavijai perorganizuoti industriją , 
mokslą,ekonomiją tr kariuomenę.

/ Neaišku,kodėl šiuo momentu Chruščev'as sugest Ijonuo- 
ja, kad jugoslavai buvo kalti dėl nesutarimų. Savo Slaptoje 
Kalboje jis kategoriškai kaltino Stalin'ą,kuris buvo sakęs: 
"Aš tik pajudinsiu savo mažąjį pirštelį - tr Tito nebebus. 
Jo valdžia pasibaigs." Chruščev'as tada komentayo:"Be- 
gėdtšką rolę čia suvaidino Staltn'as". Edward Kardelj ir 
Milo van Djtlas buvo artimi T Ito bendradarotal. Kardelj, 
kuris buvo jo mtnlsterts pirmininkas, dar ilgą laiką bu
vo vyresnysis valstybės vyras. Djtlas, karštas Ir Inteli
gentiškas monte negras, prarado malonę Ir buvo pasodin
tas du kartus Į kalėjimą už komunistinio biurokratizmo 
kritikas tr už netgamą analyzę komunistinės sistemos sa- 
i psr.

vo straipsnyje Naujoji Klasė. Jo "Pasikalbėjimai su Sta- 
lln’u", jei įmanoma, sukėlė dar didesnį sujudimą. Aišku, 
kad nusivylimas Staltn'u tr komunizmu bendrai prasidėjo 
su šiuo apsilankymu. Kn-os Kom./

PoStalln'o mirties mes pradėjome svarstyti, kaip bū
tų galima atstatyti kontaktą su jugoslavais , panaikinti prie
šiškumą, kurį sukūrė Staltn'as tarp Sovietų Sąjungos Ir Ju
goslavijos. Iš šaltes št mintis susilaukė didelės opozicijos 
"Kaip mes galime atstatyti santykius su Jugoslavija, "kal
bėjo žmonės, "jeigu jie jau nuslydo atgal į kapitalizmą? 
Jos ekonomija jau praryta amerikonų kapitalo monopolio ; 
privati nuosavybė grąžintajprtvatūs bankai egztstuoja". 
Mlchatl Suslov'as buvo ypač prieš bandymus atleisti įtam
pą tarp mūsų tr jugoslavų. Jis tvirtino,-kad Jugoslavija 
nebėra daugiau socialistinis kraštas.

Priežastis tų visų juokingų pareiškimų, manau, buvo 
ta, kad mes jau taip atsitraukėme nuo Jugoslavijos tr su
galvojome jai tiek daug kaltinimų, kad pradėjome patys 
jais įtikėti. Panašu, kaip tame sename pasakojime apie 
mullah/musulmonų religijos mokytojas/, kur ts vaikščio
jo kaimelio aikštėje, sakydamas žmonėms, kad ten, iš kur 
jis atėjo, dalina nemokamai avienos ir ryžių.Gandas gi 
greitai pasklido, tr visi pradėjo bėgti ta kryptimi, kur jis 
buvo parodęs. Kai mullah pamatė tiek daug bėgančių, jis 
sustabdė vieną tr klausla:"Kas atsitiko?" "Dalina avieną 
tr ryžius nemokamai'." Mullah pasikaišo savo Ilgą rūbą 
tr bėga kartu su minta pasiimti .nemokamo maisto, nors 
visą reikalą pats sugalvojo. Taip atsitiko tr su Jugosla - 
vija. Mes patys prts tgalvojome, koktus balsius dalykus 
daro Jugoslavija, tr tat girdėjome taip dažnai, kad pradė
jome patys tuo tikėti.

Bandydami paveikti kai kurtų žmonių užsispyrimą , 
kurte nenorėjo pasijudinti Iš savo senų pozicijų, sus ttor - 
mavustų Staltn'o rėžimo metu,aišku,turėjome jų argu
mentus atsverti savaisiais. Mes nieko nebūtume laimėję, 
paprastai tvirtindami, kad Jugoslavija nėra kapitalistinis 
kraštas. Mums reikėjo tai Įrodyti. Aš pasiūliau:" Kodėl 
mes nepastudtjuojam objektyviai šios problemos? Mes 

galime sudaryti ekonomistų Ir kitų specialistų komisiją , 
kuri peržiūrės visus svarbiausius faktus Ir nutars kokia 
yra tikrai Jugoslavijos ekonominė tr soclo-poltttnė struk
tūra.Mes visi peržiūrėsime labai atydžtat punktą po punk
to".

Šeptlov'as Ir keli kiti draugai buvo paskirti tonkoml- 
sijon Ir po nuodugnaus peržiūrėjimo, mums patiekė rapor 
tą, kuris randasi Centraltnlo Komiteto archyvuose. Jų Iš
vada buvo,kad nėra pagrindo laikyti .Jugsoslavlją kapita
listiniu kraštu. Teisingai, kaimiečiai turėjo privačių nuo
savybių Ir asmeniškai naudojosi savo žeme, bet buvo tr 
kolektyvinių Ir valstybinių ūktų. Bankai,kome’-ctja tr ga
mybos priemonės priklausė valstybei tr valstybės galia 
buvo liaudies rankose; valstybė rėmėsi dirbančiųjų klasės 
diktatūra. Todėl Jugoslavija kvalifikavo į socialistinių 
valstybių eilę. Aš pats niekada tuo neabejojau, bet reikė
jo autoritetingos komisijos kitiems tat įrodyti.

Tokiu būdu,kartą atstačius Jugoslavijos socialistinę 
reputaciją, argumentai prieš susitaikinimą su ja sugriuvo, 
kaip kortų namelis. Mes nutarėme atstatyti kontaktus tr 
gerus santykius tarp mūsų partijų. Kadangi kitos partijos, 
ypač socialistinių kraštų buvo įveltos kartu su mumis į 
konfliktą su Jugoslavija, mes turėjome gauti Ir jų sutikt - 
mą, prieš tiesioginiai suslrlšant su T tto.Išsiuntinėjome 
laiškus komunistų partijoms socialistiniuose kraštuose tr 
anglų, prancūzų, Italų tr kitų Vakarų kraštų partijoms. Vi
st su mumis sutiko. /Kaip galėjo būti kitaip, jei Maskva 
diktavo? Juk Ir pykosi su Jugoslavija lygląl tokiu pat bū
du. Keista, kad Chruščev'as vis pabrėžia, kaip buvo "tar
tasi" su kitų kraštų kom. partijomis.. .Vert.kom./

Iškilus klausimui,kokiu būdu geriausiai priartėti 
prie Tito, buvo siūloma pakviesti jugoslavus atvykti pas 
mus deryboms. Jokiu būdu ne, pasakiau.Pirmiausia,abe
jojau,kad jie su tuo sutiktų. Atrodytų, kad jie atvyksta ko 
prašyti,laikydami kepurę rankose. Antra, mes buvome 
tie,kurte nutraukė santykius su jais, mes juos viešai puo
lėme, prieš tat kaip jte mus kritikavo. Tad turėjome mes 
Imtis Iniciatyvos užtaisyti plyšį. (b, d.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i



SALT II S UTA RTIS

Vienoje Carterio ir Brež
nevo pasirašyta SALT n su
tartis, kol ją senatas nepa
tvirtins, JAV-ėse negalioja, 
nėra privaloma ir bereikš
mė. 1979 m. VIII. 1 d. užda
rame posėdyje senato gink - 
luotų jėgų komitetas klausi
nėjo karinės žvalgybos eks - 
pertus apie SALT II sutarties 
vykdymo kontrolės reikalus. 
Nemažai senatorių abejoja ar 
sutartį patvirtinti, jei nebus 
įmanoma patikrinti, kaip so
vietai jos laikosi. Gyvenimas 
įrodė, kad sovietai pasira
šytus susitarimus nevykdo, 
bet laužo, o susitarimų kont
rolės savo teritorijon neįsi
leidžia.

Kisinge&o Liudijimas
Š. m. VIII. 2 d. Senato už

sienio reikalų komitetas 
klausinėjo labai svarbų liu
dininką, buv. Valst. sekreto
rių H. Kisingerį. Jo apklau
sinėjimu ir liudijimu susido
mėjimas buvo gan didelis. 
Salė buvo pilna publikos. Ki- 
singeris neatmetė SALT II 
sutarties, tik išreiškė daug 
abejonių, davė vyriausybei 
savo rekomendacijų, kaip tą 
sutartį pildyti, kad nereikė
tų derėtis iš naujo. Kol su
tartis buvo suredaguota ir 
jos tekstas sustatytas, už
truko virš septynerius me
tus laiko. Komiteto pirm, 
sen. Frank Church klausinė
jimo metu Kisingerį paklau
sė, kas politikoje pasikeitė, 
kad Kisinger’is, kuris dėjosi 
su ” sovietais ir beveik tris 
ketvirtadalius sutarties teks
to užbaigė, bet dabar, pasi
traukęs- iš pareigų, siūlo su
tartį reformuoti. Į klausimą 
atsakydamas, KisingeVis pa
reiškė, kad pasikeitimų bu
vo ir į juos reikėtų atsi - 
žvelgti.

Pirmiausia Amerika nuta
rė pasigaminti kai kuriuos 
ginklus, kurie skaitomi nau
jais. Toliau, sovietai susi - 
gundė padidinti pastangas 
plėsti savo įtaką Afrikoje, 
Viduriniuose Rytuose ir ki
tur.

Kisingerio labai atsargios 
rekomendacijos ir siūlymai 
nereikalautų derybas atnau
jinti, bet tik j papildytų kai 
kuriuos protokolus, smulkiau 
išaiškintų kai kuriuos įsivė
lusius neaiškumus. Paėmus 
kad ir tokį neaiškumą :ar A - 
merika turi teisę perduoti 
kai kurių ginklų technology - 
nes paslaptis savo sąjungi -

Aleksandra Vaisiūnienė
MOČIUTĖS MIKŠIENĖS RŪPESČSAI

Kilus karui Mikšienė su 
dukterimi ir žentu pabėgo iš 
Lietuvos į Vokietiją. Vokie
tijoje duktė per bombardavi
mą .tragiškai žuvo. Žentas 
pasiliko vienas - vaikų netu
rėjo. Vienos senutės sveti
mame krašte žentas palikti 
nenorėjo, todėl gyveno kartu 
lyg su savo motina, o jinai 
jį prižiūrėjo kaip savo tikrą 
sūnų. Mikšienė turėjo Lietu-
voje likusį savo vedusį sūnų,- dėjo prie televizijos aparato.

* JEIGU GERI IR GALI GERU - »« TAVO REIKALAS « *

* JEIGU NORI NUSTOTI - « MUSU « *

* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
* »
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

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

* ARBA SKAMBINK MUMS: »
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *
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C. K. T a u t k u s
ninkama ? Yra sutartyje ne
aiškios gairės: kada ir kaip 
turi prasidėti būsimos gink
lų apribojimo derybos.

Sovietų įspėjimas
H.Kissinger’is pasiūlė įs

pėti' sovietus, kad tolimesnis 
įtempimų kėlimas, įtakos 
plėtimas Afrikoje ar kitur 
pastatys SALT IT sutartį į 
pavojų. Jis priminė, kad ba
lansas strateginių ginklų 
srityje, arba, dar blogiau, 
sovietų stumiama persvara 
karinių ‘'jėgų didinime gali 
lengvai padrąsinti sovietų 
vadus nebijoti rizikos, ieš
koti ir siekti pasaulyje nauj 
ir agresingesnių laimėjimų . 
Sovietų geopolitinis santū
rumas. Kissinger'io many
mu, turėtų būti rišamas su 
sutarties ateitimi.

Tik tokiomis sąlygomis 
jis pasisakytų ir pritartų 
SALT H sutarties patvirti
nimui. Kissinger'is buvo 
priešingas kai kuriems se
natoriams.kad sutartį reikia 
pakeisti, atnaujinti su Krem
lium naujas derybas. Viena, 
derybos vėl metų metus už
sitęstų, kita- Amerika iš jų 
išeitų su dar blogesnėmis 
sąlygomis ir blogesniais re
zultatais.

Siūlymai Debatuose Senate 
SALT n sutarties debatai 

nėęa baigti. Šiuo metu Car
ter' io administracija, kuri 
deda desperatiškas pareigas 
įpiršti senatui sutartį pat
virtinti, neturi jokių galimy
bių ir taip greitai nenuma - 
tfl, kad surinktų 67 senatorių 
balsus sutartį patvirtinti. 
Jau yra rimtų siūlymų sen. 
Sam Nunn(D. , Ga),kad Ame
rika turi ginkluotis konven
ciniais ginklais, tam reika
lui senatas turi paskirti rei
kiamas pinigų sumas. Jam 
yra jau ir vis augantis skai
čius pritariančiųjų. Prieš 
sutartį be sąlygų-kaip da
bar yra pasirašyta- prieši - 
naši ir dirba senatoriai : 
Glean, H. Baker, Jackson, 
Goldwater, John Tower, Nunn, 
Dole. Dar neapsisprendę 
sen. John Stenis, Senato 
ginkluotų jėgų komiteto pr- 
kas ir demokratų daugumos 
vadas senate sen. R. Byrd. 
Reikia priskaityti ir Kissin- 
ger’į, Nitze ir visą eile kitų. 
Vieni siūlo sutartį netvirti - 
nūs atmesti, kiti pataisyti ir 
prijungti prie sutarties pat
virtinimo atitinkamus pro
tokolus .

kuris augino sūnų, jai anūką.
Karui pasibaigus, Mikšie

nė su žentu pateko į Venezu- 
elą ir jau 30 metų, kaip šil
dosi tropikų saulutėje. Mik
šienė pajamų neturėjo, tik 
tiek, kiek jai duodavo žen
tas. Bet vienai kitai mažai 
dovanėlei pasiųsti į Lietuvą' 
užtekdavo.

Vakar, kaip ir kitais va
karais Mikšienė su žentu sė- 

’Mikšienę miegas visai neė
mė, nes vis galvojo apie šios 
dienos gautą laišką iš anūkė
lio, kur .jis jau metai laiko. 
rašo apie kokį tai "aprėdalą", 
kuris vadinasi "džinsai".

Sūnus iš Lietuvos motinai 
anksčiau rašydavo, kad jos 
anūkėlis geras vaikas ir net 
labai nagingas esąs. Pats pa
sidarė elektrinę gitarą, ži
note, tokią, kuri ant diržo 
papilvėj kaba ir muzikos gar
są išduoda tokį, kaip kad ka
tinui užliptume! ant uodegos 
galo. Sako, kad tokios gita
ros dabar labai madoje esą.

Žentas pasuko televizijos 
aparatą ant kito kanalo ir sa
ko močiutei: - Čia Jūs dabar 
pamatysite ir išgirsite tai, 
ką retai Jums tenka išgirs
ti; kaip įdainuoja ir groja tik 
vieni juodukai.

Baisus dalykas ’. Kai visi 
pradėjo groti, Mikšienei at
rodė kaip rudenį suvežti be
konai Pilviškiuose kiaulių 
supirikimo punkte. Juodukai 
turėjo užsidėję kokius tai iš
pešiotų ir suveltų plaukų 
"širšių lizdus", o kai daina
vo, tai visų dantys blizgėjo, 
kaip Norvaišos lūpinė armo
nika. Su tokiu pasibaisėjimu 
žiūrėjo ir klausėsi Mikšienė 
tokios juodukų muzikos '•

Scenos viduryje stovi pa - 
statyta aukšta medinė dėžė, 
prie jos sėdi aklas, juodus 
akinius užsidėjęs juodukas 
ir gyslotais pirštais spau
dinėją dramblio kauliukus, 
kurie išduoda reikalingą gar
są. Apsirengęs dryžuotu 
švarku ir užsidėjęs šiaudinę 
skrybėlę.

- Kaip jis ir išmano groti - 
būdamas aklas ? - tarė pati 
sau Mikšienė. Su pedalu iš
darinėja visokius šposus, tai 
pedalą atleidžia, tai prispau
džia, tai koją pakėlęs palai - 
ko, kaip Pilviškių bažnyčios 
vargonininkas. Kiti muzikan
tai taip pat juokingai atrodė. 
Merginos trumpais sijonė
liais šoko kaip Valpurgi^os 
naktyje, prie jų prisiartin
davo koksai tai vyras su 
"kandikliu" dantyse ir mer
ginoms dūmus tiesiog pa
leisdavo panosėn. Apsivil
kęs juodu švarku, atsegtais 
marškiniais, tik pakaklėj pa
sirišęs mažytę skarelę ant 
šono, o ant galvos užsidėjęs 

juodą "kapeliušą "• Visi taip 
purtytis pradėjo, lyg būtų 
juos "nuomaras" apstojęs. 
Ant sienų lempos aptemdytos 
ir patalpa nuo dūmų pritvin
kusi.

Išklausiusi šios muzikos 
koncerto močiutė labai susi
nervino, net juodos kavos 
išsivirti turėjo. Galva pilna 
muzikos triukšmo ir virš 
visko , mintyse paskendusi 
apie anūkėlį.

Rytoj pat ketino paskam
binti poniai Petrauskienei ir 
pasikalbėti su ja apie tuos 
anūkėlio "džinsus", gal ji 
galės išaiškinti kas tai yra, 
nes pati vaikų krūvą augina.

Per pasikalbėjimą su Pet
rauskiene ji tik vieną supra
to: - jei ji tų "džinsų" anū
kėliui nenusiųsianti, tai anū
kėlis jai niekuomet nedova
nosiąs. Kaip tai galėtų būti, 
susirūpino Mikšienė, gal tas 
"aprėdalas" kokį nelabą už
būrimą turi ?

Iš Venezuelos į Lietuvą ji 
jų pasiųsti negali, nes per
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sunkūs, o paštas nepriima 
daugiau, kaip iki vieno kilo
gramo svorio. Pasiteiravo, 
gal per Angliją pasiųsti ga
lėtų, bet tai buvo per brangu. 
Ir taip jau sutaupydavo karts 
nuo karto, pasiųsdama sūnui 
tai paltui, tai kostiumui me
džiagą.

Prisiminė, kad Amerikoje 
turėjo dvi geras pažįstamas 
iš to paties kaimo, kurios iš
važiavo į Ameriką dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Pa
rašė laišką Ragaišienei ir 
prašė, ar ji negalėtų jos a- 
nūkėliui iš ten pasiųsti porą 
"džinsų". Ragaišeinė į jos 
laišką taip atsakė ^'Pirmiau
sia dėkavojo už tokią malo
nės pilną gromatėlę ir žyči- 
jo visokių gėrybių ir Dievo 
malonės, kad šventas Anta
nas apsaugotų jos asabą, o 
ypač geros zdaravostės ir 
ščaslyvasties. Jos pnsiega 
sunkiai sergąs "artraičiu", 
yįisai nebepaeinąs, tik sėdi 
pateliuos e.Rankų pirštai vi
sai sugrubę" - kokia tai tu
rėtų būti baisiliga, .sam
protavo Mikšienė. Skaito 
laišką toliau: - "jai jau ir
gi pradeda veržti pirštus, 
labai atsiprašo, bet jos pra
šymo nemožnėsianti iš- 
provyti".

Mikšienė nepraranda vil
ties. Rašo antrąja! pažįsta
mai laišką. Jos antroji pa
žįstama važiuoja į Lietuvą 
jau trečią kartą. Kadaise, 
pati buvo pasiūliusi Mikšie
nei, kad ji galinti ką nors ir 
jos giminėms į Lietuvą nu
vežti. Bet dabar, kai suži
nojo, kad "džinsai" Lietuvo- 

■ je tokie brangūs ir jų tokia 
paklausa, kad jie eina kaip 
"karštos baronkos", tai pati 
panoro savo giminėms nu
vežti kiek galima daugiau tų 
"džinsų". O Mikšienei atsa
kė, kad jos lagamino svoris 
ir taip jau per daug sveria.

Nutarė dar kartą rizikuoti. 
Vienas Petraitienės sūnus ra ’ p-'fl tJ. H h i I---, -» 4 «~<l
mokosi Vokietijoje. Petrai- 
tienė buvo išsitarusi, kad jos 
sūnus šiais metais ketina ap
silankyti Lietuvoje, jei ji pa
siųstų laiku jam vokiškų 
markių ir jis tuos pinigus 
gautų, tai galėtų Mikšienės 
anūkėliui porą "džinsų" nu
vežti.

Kartu su žentu nuvažiavo į 
banką ir nupirko vokiškų 
markių čekį. įdėjo į laišką 
ir pasiuntė Petrauskienės 
sūnui, kad tik Dievas duotų 
ir laiškas su pinigais laiku 
pasiekti Petraitienės sūnų, -
rūpinosi Mikšienė.

Grįžta namo. Žentas įva
žiuodamas į kiemą, matyt 
neapskaičiavo gerai, užka
bino mašina tvoros galą, iš
vertė stulpą, vartelius iš
laužė, lempos ištrupėjo ir Į- 
lenkė mašinos priekį. Vienu 
žodžiu, didelius nuostolius 
padarė.

Pavargusi nuo tų visų klau
sinėjimų, nesėkmingų laiškų 
rašymo, nemalonių pergyve
nimų ir vis dėl tų anūkėlio 
"džinsų". Tas klausimas ir 
toliau pasiliko neaiškus, at
rodė, lyg kabėtų ore. Ar su
lauks Petraitienės sūnus jos 
laišką su pinigais laiku? Ar 
jos anūkėlis gaus tuos "džin
sus, ar ne ? - dar ilgai Mik
šienė turės varginti savo gal
vą, kol gaus tikrą atsakymą. 
Ach, tie "džinsai, džinsai"..

LIETUVIŠKA RADIJO
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FILMU PASAULYJE Algirdas Gustaitis 
THE MOPPET FILMAS medžiaga, stipresnė už visų

( tęsinys)
Neseniai išleistas "The 

Muppet Movie", t. y. Muppet 
filmas, pagamintas tų pačių 
asmenų, kuriuos galima pa - 
vadinti stebėtinais, parengė 
Jim Henson, parašė Jerry 
Juhl ir Jack Burns. Muppet 
lėlių aprangą paruošė Caro
lyn Wilcox, Mari Kaestle, 
Dave Goelz, Kathryn Mullen, 
Larry Jameson, Faz Fazakas, 
Kernit Love, Sherry Arnott, 
Wendy Midener ir kt.

Jims Henson vaidina: Ker
mit varlę, Rowlf, dr. Teeth 
ir Waldorf. Frank Oz vaidi
na Kiaulaitę (Miss Piggy), 
Fozzie Bear, (meškiuką Fo- 
zzie), Gyvulį (Animal), Ere
lį Simą(Sam the Eagle). Jer
ry Nelson — Kvailiuką Hen
riką ( Crazy Harry), Varlę 
Robiną (Robin the Frog) . ir 
Liūtą ZeIandąi(Lew Zealand). 
Richard Hunt — Skuterį (Sco
oter). Statlerį ir kt. Dave 
Goelz — Didįjį Ganzą ( The 
great Gonzo), Zoot, dr. Bun
sen Honeydew). Yra ir dau
giau vaidintojų.

Spalvotas, gerų garsų fil
mas, puikiai parengtas, ma
lonus žiūrėti. Dažnai tiek 
patrauklus, kad stebiesi ir 
patykomis garbini kūrėjus, 
tokių nuostabiai Įdomių cha
rakterių. įvykių, nuotykių. 
Kaip jie gali lėlyte varlę iš
mokyti" važiuoti dviračiu , 
skambinti banjo, dainuoti ?

Televizijoje ir filme yra 
giliai paslėptų minčių. Sa
kysime Kiaulaitė (Miss Pig
gy) yra viena negražiausių 
lėlių. Muppet veikaluose yra 
net keletas kiaulių. įskai
tant astronautus. Miss Piggy 
vaizduojama isteriškai am
bicinga, pavydžia, nepaken
čiamai ( kiauliškai) landžia, 
neištikima (nors myli Varlę 
Kermitą)j labai stipria (ko
jų pagalba), vis laiminčia, 
kopiančia iki pačių garseny
bių. Ar taip Muppet kūrėjas 
Jim Henson nori pristatyti 
kai kurias moteris gyvenime, 
jas perkeliant kiauliškon iš- 
vaizdon ?

Muppet pagrindiniai charak 
teriai apgalvoti, išieškoti , 
gerai apipavidalinti, savo
tiškai įdomūs, nenukrypstan- 
tieji nuo autoriaus nustatytos 
linijos. Studijuojantiems lė
lių teatrus nepaprastai įdomi

laikų visas kitas lėles ir lė
lytes. Neabejotina, apie Mup
pet bus rašomos studijos ir 
knygos.

Filme The Muppet Movie, 
pakviesta eilė garsių artistų 
bet jie (kaip Bob Hope) fil
mui nieko neduoda, tepasa
kydami porą sakintų. Rekla
miniams tikslams, panašių 
svečių yra penkiolika.

"The Muppet Show" tele vi
zijos programos rodomos 
106 valstybėse. Stebi šimtai 
milijonų žmonių. Taip pat y- 
ra viena iš populiariausių TV 
programų JAV-ėse.

Filme yra 250 charakterių, 
visi skirtingi, iki tol kitų 
lėlių statytojų nevartoti. 
Daugelis jų nuostabiai pu! Ims 
Stebėtina fantazija tokius 
skirtingus personažus sukur
ti, juos "sužmoginti".

Pagrindinis Muppet veika
lų kūrėjas yra Jim Henson. 
Prie lėlių teatro jis dirba 23 
metai. Jis parašo, direkto
riauja, projektuoja. Turi 
nemaža talkininkų. 1965 me
tais jis parašė, pagamino 
trumpą (ne lėlių) filmą "Ti
mepiece”, už kurį gavo ver
tingų atžymėjimų. Už "The 
Muppet Show” laimėjo dau
gybes apdovanojimų.

Jim Henson gimė 1936 m. 
rugsėjo 24 d. _ Greenville, 
Mississippi, JAV-se. Gy
veno prie Washington, D. C. , 
studijoudamas Maryland uni
versitete. Lėlytes pradėjo 
gaminti su studente Jane Ne- 
bel, kurią vedė, turi penkis 
vaikus. Suorganizavo Henson 
Associates ( trumpai HA) 
filmams gaminti.

Jo pagrindinis talkininkas 
yra Frank Oz, gimęs Angli
joje tėvas olandas, motina 
belgė. Su J. Henson dir
ba penkiolika metų.

The Muppet Movie direkto
riavo James Frawley, paren
gęs filmus, kaip "Monkees" 
1962 m. , "Kid Blue", "The 
Big Bus", "Colombo", "De
laney Street", "Capra". Jis 
gimė Houston, Texas.

Sir Lew Grade vadovauja 
ITC pramogų serijai, pasau
lin paleido "The Muppet Mo
vie".

Daugybė kitų asmenų tai - 
kino parengti išskirtiną Mup
pet filmą. Džiaukitės, juoki
tės ir stebėkitės žiūrėdami.

★ ★★★★

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes 
siuntinius tuojau išsiunčiame, vos gave užsakymą. 
Sąskaitas prisiunčiame tik pasiuntus siuntinį , 
kurias galima apmokėti paprastu čekiu.

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

yra naudinga.

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

angliška moteriškai eilutei medžiaga —3 m.; vilnone medžiaga suknelei, 
arba vakarinei suknelei medžiaga (visos sios medži agos gali būti įvairiu 
spalvų)'vyriški išeiginiai marškiniai; ;vyriskos arba moteriškos kelnes - 
jeans Levi 'arba "Wrangler** (tik tokiu Lietuvoje pageidaujama) ir 
trumpas telescopic lietsargis, vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir per siuntimo išlaidoms — $312.00.

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

Avikailiai Ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius.
tikros odos virsus, dirbtinio kailio pamušalas............................$275.00. •
Dirbtino minko kailis moteriškam paltui.............................  107.00. į
Jeans- kelnes Wrangler arba Levi Strauss......................  50.00.
Vyriškas arba moteriškas megstinis ............. ... 42.00. ' 
Vyriškos arba moteriškos nailonines kojines........................... ... 4.00. !
Tights (kojines - kelnaitės)...................................    5.00.
V i Inonė gel eta skarele arba didele nailonine skarelė .... 15.00. J 
Geresni marškiniai............................................................................................ 18.00.. 1
Vyriški arba moteriški bateliai .............................................................. 45.00.
Puiki suknelei medžiaga. ...............................   35.00.
CrimpJene medžiaga suknelei................................   25.00. '
Vilnone ei Iutel - kostiumui medžiaga vyrams arba moterims. 70.00.
Geresne vilnone medžiaga ei I utei • kosti umui.........................  .100.00. t

Kartu su rūbais galima siusti šie maisto produktai: sv. arbatos — $5, i 
’S sv. Nescafe — $7.50; 1 sv. pupelių kovos — $8.50; lsv. šokoladiniu 
saldainiu — $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 persiuntimui.

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

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

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

5 psi.



hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

k1XM

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.)

pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
'0 iki 7 vai., Se'todieniois nuo 9 iki 12 vai. 
.iepos - rugpjūčio mėn. ir prieS ilgus savait- 
lalius Šeštadieniais uždaryta.
bemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

tononto
A. LUKOŠIUS

budėkime...

Kapitalas — "iri $1 3.000,000.

6% 
9’6 %

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m a
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE--------------------------------------

pensijų fondas

IMAME UŽ:

9 J/a %

12 % 
1 1 %

Visur pavojai tyko mus, — 
diskutuoja visko matę’ per
gyvenę vyrai.

Nežiūrint kur mes begyven- 
tumėm , ką beveiktumėm ar 
tai savame krašte, svetur, 
savuos ar svetimuos namuos 
pavojai visur vienodai tyko.

Tų pavojų yra ištisos eibės, 
įvariausių rūšių, didelių, 
ir baisių, kartais gana skau
džiai mus užklumpančių, net 
mūsų pasirinktąją gyvenimo 
kryptį visai kita linkme nu
kreipiančių.

Pavojai ^ypatingai mėgsta 
lankytis pas silpnesniuosius, 
fiziškai menkesnius, ten kur 
mažiau jėgos, skurdesnis

Rugpi ūči o 19 d., sekmadi enį H ami Itono Ii et u vi ų Medži otoj ų — Z vej oloj ų kl ubo 
, “ "Giedraitis" stovykloje prie Cal edoni a J vyks

VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINES KANADOJE, 

ŠAULIU MOTERŲ

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
Programoje:
1 vai .po pi etų vėl i avų. pakeli mos, prizi ni ai šaudymai, loterija, muzika ir
Įvairiu maisto rūšių užkandžiai.

(Gegužines pelnas skiriamas Rinktines leidinio fondui).

B

RA. ■ j

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

Moterų sekei i a

P R A S M T NGA IR LINKSMA 
E G U Ž T N Ė

ruošta
15 d.

: Paris,
Nors

kad

SLA 72-ros Kuopos : 
gegužinė šm. liepos 
A. Podolskio sodyboje 
Ont. , buvo sėkminga, 
oro pranešėjai skelbė, 
tą dieną bus lietus su griaus
tiniu, bet gegužinės vietos 
nepalietė.

Šiais metais j SLA geguži
nę suvažiavo rekordinis skai
čius svečių. Iš Hamiltono 
atvyko pensininkai su auto - 
busu ir jų atsilankymas daug 
reikšmės pridavė Lietuvos 
laisvės kovotojo Sovietų oku
puotoje Lietuvoje Viktoro 
PETKAUS vardo įamžinimo 
ceremonijos atlikime. Kaip 
buvo skelbta, ši gegužinė 
buvo ruošta ypač prisime
nant Viktorą Petkų, apie jo 
nubaudimą ir kančias, kurias 
tenka jam . iškentėti nuo su
žvėrėjusių sovietų budelių, 
sunkių darbų vergų kalėji
muose, - kalbėjo kuopos pirm 
J. Šarapnickas. Savo kalboje 
jis pareiškė, kad priešas 
gali nukariauti ir okupuoti 
valstybę, bet negali pavergti 
amžiams tautos. Dėka tokių, 
kaip Viktoras Petkus ir kiti 
lietuviai patriotai, priartės 
vergijai galas. SLA 72 Kuo
pa, įvertindama V. Petkaus 
drąsą ir reikalavimą laisvės 
tikėjimui, žodžiui ir spaudai, 
laisvės visiems lietuviams 
ir Lietuvai, įamžino Viktoro 
Petkaus vardą Kanados Lie
tuvių Fonde, įnešdami 100 
dolerių. Atlikus ceremonijas, 
buvo pakviestas tarti žodį 
visuomenės veikėjas Stasys 
Jokūbaitis iš Toronto. Jis 
pareiškė, kad yra tik viena 
Lietuva ir mes turime ją 
mylėti, jai aukotis ir tą mei
lę perduoti savo vaikams, 
jaunimui, kurie ir toliau ne
leistų užgesti laisvės reika
lavimo sovietų okupuotai Lie' 
tuvai. St. Jokūbaičio kalba 
buvp palydėta audringais plo- KUOPOS LOTERIJOS 
jimais. Rengėjai gavo gerų 
atsiliepimų iš svečių už to - 
kią prasmingą gegužinę. 
Elvyra Bajoraitienė pasi
džiaugė, kad SLA 72 Kuopa 
pakvietė Stasį Jokūbaitį. ku - 
6 psl.

paaukojo tautiniais

ris pažėrė visą eilę minčių 
kurios nevienam pasiliks 
širdyje.

Ši SLA 72 Kuopos de- 
monstratyvinė gegužinė, nu
kreipta prieš Lietuvos oku - 
pantą-sovietus,nebūtų buvusi 
tokia sėkminga, Jei nebūtų 
apie ją skelbusi patriotinė 
Kanados ir Amerikos spau
da. Be to, prie didelio pasi
sekimo prisidėjo Hamiltono 
Vilniaus Aušros Vartų para
pijos klebonas prel. dr. Juo - 
zas Tadarauskas. Jis parė
mė stambia auka ir per pa
mokslus skelbė ir ragino sa
vo parapijoms vykti į SLA1 
gegužinę ir pagerbti Lietu
vos kankinį Viktorą Petkų . 
Taip pat padėka priklauso ir 
St. Catharines Vienuolyno 
viršininkui Tėv. Juvenaliui 
Liaubai.OFM už skelbimą ir 
raginimą vykti į SLA geguži
nę.

Yra ir daugiau geradarių. 
J. ir A. Keršiai, atvykę į St . 
Catharines iš Montrealio su 
vaikais praleisti atostogas 
pas J. ir M. Paukščius, visi 
atvyko į SLA gegužinę. A. 
Keršienė
motyvais megztą dekoraty
vinę pagalvę. Taip pat at - 
vyko St. ir M. Jokūbaičiai ir 
St. Jagėla iš Toronto, 4 ma
šinos svečių iš St. Catha
rines. Bendrai, visi atvykę 
iš arti ir toli labai nuošir
džiai parėmė ir moraliai ir 
medžiaginiai gegužinės ren
gėjus ir gerai atsiliepė už 
prisiminimą Lietuvos lais
vės kovotojų, pareikšdami ir 
ateityje paremsią tokius 
darbus. Visi geradariai ir 
rėmėjai aukomis ir darbais 
prisidėję, bus paskelbti šia
me laikraštyje ir pareikšta 
vieša padėka.

SLA Narys 
LAIMINGIEJI SLA 72

BILIETAI
$ 25 - bil.nr. 804; po $10:bil. 
nr. 177. 809, 1016, 101,1172 ;
po $5 - bil.nr. 13. 103^,895. 
572. 1068,523.361,1291, 719 .
304.

SKAUDI TRAGEDIJA
Liepos 20 dienos penkta

dienio vakarą vietos radio 
stotys paskelbė, kad arti Ot- 
tawos dviejų automašinų su
sidūrime , žuvo trys jauni 
hamiltoniečiai. Jų vardai bū
sią paskelbti, pirma painfor
mavus žuvusiųjų namiškius. 
Tuo momentu žinia jokio įs
pūdžio nepadarė ją girdėju- 
siems asmenims. Tačiau jau 
šeštadienį pradėjo kursuoti 
žinia, kar tų trijų žuvusiųjų 
tarpe yra ir lietuvaitė Elena 
Vaitonytė, Talkos bankelio 
vedėjo Povilo ir Magdelenos 
Vaitonių dukrelė. Telefoni
niu pranešimu vistiek dar 

I nenorėta tikėti. Tačiau pir
madienį vietos dienraštis 
The Spectator visus įtikino, 
paskelbdamas žuvuiųjų pa
vardes, nuotraukas ir žuvi
mo aplinkybes, dar pridur
damas, kad visi žuvusieji 
buvo baigę Me. Masters Uni
versitetą ( Hamiltone), Šia 
žinia lietuvių kolonija buvo 
labai nustebinta ir sujaudinta 
jos tragiškumu. Visi minėti 
žuvusieji vyko į pobūvį Otta- 
woje. ir atrodo, Vaitonytės 
mašina, nes laikraštis mini 
kad prieš šešias savaites E. 
Vaitonytė, važiuodama su 
draugu mašina York gatve, 
Hamiltone, išvengė mirties, 
kai panašioje nelaimėje jos 
mašina buvusi sudaužyta, o 
jinai su draugu išlikę visai 
sveiki.

Mašina, kurioje žuvę visi 
trys keliautojai, buvusi tik 
kelių savaičių pakaitalas , 
vietoje sudaužytos tada Ha
miltone. . .

Antros mašinos vairuotojas 
iš Montrealio buvęs tik leng
vai sužeistas. Jis yra kalti
namas už kriminalinį apsi
leidimą, kai važiuodamas iš 
skersinio kelio į plentą, ne
paisė kelrodžių signalo ir 
tuo būdu trenkė i žuvusiųjų 
mašinos šoną.

Velionė E. Vaitonytė nuo 
1977 m. dirbo Hamiltone 
Vaikų Socialiniame skyriuje.

Laidojimo Namų koplyčia 
ir Aušros Vartų parap. baž
nyčia buvo perpildytos įvai
rių tautų lankytojais, atvyku-

gyvenimas. Jie grasina ne 
tik pvieniams asmenims, 
įvairioms grupėms, sambū
riams. organizacijoms, bet 
didžiulėms bendruomenėms, 
o kartais ir gerai besilaikan
čioms, ■ net didelėms valsty
bėms bei tautoms.

Mums, be abejo, rūpi dau
giausiai mus ir mūsų tautą 
ištinkantieji pavojai. Gerai 
žinome, kad mūsų tautos ke
lias tiesiog nusėtas dideliais 
ir ją be atodairos lydinčiais 
pavojais. Daugelį sunkių,net 
šimtmečius užtrukusių lai
kotarpių, amžių tėkmėje pa
tyrė mūsų tauta. Vieni jų bu
vo laiku pastebėti, užbėgta 
jiems už akių, kiti sumanu
mu ar jėga nugalėti ir išgy
venti. Netrūko ir tokių, ku
rie mūsų tautos kūne paliko 
niekados neužgyjančias žaiz
das.

Grobuoniškų jausmų veda
mi, veik visi mūsų kaimynai 
sulaukė bent kiek jiems pa
lankesnio momento, nepra
leido progos tuo pasinaudoti: 
plėšė, draskė, dalinosi mums 
priklausančias žemes, nai
kino ne tik lietuviškąją kal
bą, bet ir viską, kas tikmums 
buvo brangiausia.

,Tie pavojai ir visos tos 
pasekmės nepaleidžia mūsų 
tautos net ir šiais, visų va
dinamais, moderniškais ir 
aukštos kultūros bęi ■ civili
zacijos laikais. Jie dar ir 
šiandieną, daugiau negu bet 
kada, iš visų pusių suspaudę, 
tamsiais šešėliais tebeden
gia mūsų šalies padange. 
Sočiai ir ramiai gyvenan
tiems ne visai malonu visa 
tai prisiminti, sau galvas 
kvaršinti, kitiems nuotaiką 
gadinti.

Kai kas sako: "Kas praėjo - 
nebesugrąžinsi. Nekelkime 
praities ir tų visų buvusių 
nelaimių. -Geriau koncent- 
ruokimės į ateitį, kaupkime 
savo sumanymus, jėgas, ži
nojimą, išteklius. Visi vie
ningai ruoškimės tai būsimai 
ateičiai.

Nekalbėti apie pavojus, jų 
nenumatyti ir jiems nesi- 
ruošti jau yra nusikaltimas 
ir tik dkr didesnių bėdų, ne
laimių. užtraukimas.

Bandykime pažvelgti, ko
kie pirmutiniai pavojai ga
limi mūsų kraštui, išsivada
vus iš dabartinės rafinuotos 
XX-jo amžiaus priespaudos, 
ir kurie mums po kojų pir
miausia pasimaišys?

Nepaslaptis, ir galime bū
ti beveik tikri, kad ir vėl 
mums daugiausia bėdų ir ne
laimių padarys tie patys ar
timiausieji mūsų kaimynai.

10%
9 Vi % 
914% 
914% 
a%% 
6%

IMA:MOKA:

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

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių_

10kž% už asm. paskolas

1014% už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1/6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 —251-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

♦ Narni) — Gyvybės
/ A M f* E * Automobilių

< fryftrffr V <7 * Komercinio.

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

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

TORONTO, ONTARIO bC’kUr

M6P 1A5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE sr.T«.r 
335 Roncesvalles Avė., __ , ___ __
Toronto, Ontario fetlefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS D RE ŠE RIS
• Įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226.

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

ĮVAIRUS, 
SIUNTINIAI

SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ
• Priimame užsakymus ir maisto siuntimu iš Danijos
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r.   5 v.p.p. <po 5' v.p.p. susitarus telefonu);, 

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

siais pagerbti ir atiduoti pas
kutinį patarnavimą 24 m. 
amžiaus jaunuolei. Gėlių bu
vo taip pat gana apstu. Baž- sų pietiniu kaimynu, t. y. 
nyčioje gedulingas pamaldas 
laikė monsig. dr. J. Tada- 
rauskas, asistuojamas kun. 
Ažubalio, parap. jauno ku
nigo svečio iš Amerikos ir 
anglų parapijos kunigo, tal
kinant klier. Valevičiui iš 
Romos. Vargonavo specia
liai iškviestas _ buvęs mūsų 
parapijos vargonininkas Pau- 
lionis su ponia.

Velionė gausaus būrio paly tokią savivaldą, žymiai lais- daug bėdų ir 
dėta į amžino poilsio vietą šv. viau gyvena ir 
Jono liet, kapinėse Port Cre
dit, liepos 25 dįeną.

Tebūna jai lengva joą gim
tinės Kanados žemelė, ©tė
vams. sesutėms ir jos bro
liui bei kitiems giminėms- 
gili užuojauta, nutraukus gy
venimo siūlą mylimai ir jau
nai asmenybei neapdairaus 
vairuotojo. ,

Z. Pulianauskas

Atsargiai ir toliau tokiu 
atveju reikės laikytis su mū-

Šiame svarbiame raikale bū
sime toli atsilikę. Senoji 
mūsų karininkija, atlikusi 
jiems skirtą misiją, iške
liauja istorijon ir šis laiko
tarpis netrukus taps praei-''

Lenkija. Pažindami tuos kai
mynus, argi galime jais pa
sitikėti ir ko nors gero iš _ 
jų tikėtis ? Šiame reikale dau-timi. O kiek dabartinio Lie- 
giau reikšmės gali turėti vie- tuvoje gyvenančio mūsų jau
nas labai svarbus faktas.
Kada po II-jo pasaulinio ka- okupantas ? Tikėkime, neper 
ro mūsų šalis tapo skaudžiai daugiausiai. O lenkai irskai- 
sutrypta, nuteriota ir paverg-čiumi žymiai gausesni, ir 
ta, Lenkija, nbrs ir komu- turėdami kariškai apmokytus 
ništinė,'tačiau turi šiokią kadrus, ir vėl gali mums 

nemalonumų 
tvarkosi, pridaryti. . . .

Svarbiausia, kad jie turi ir Nebent pokarinė Lenkija, 
puoselėja savo kariuomenės didesniųjų jėgų ir vėl būtų 
kadras, savo mokyklas, ruo
šia ir moko priaugantį jauni
mą. ugdo naujus tautinius 
karių vienetus, tuo pačiu 
rengdamiesi ir ateičiai.

Mes gi, visą eilę dešimt
mečių neturėdami savo kraš
te laisvesnės savivaldos, 
nieko panašaus neturime.

nimo šitam amatui paruošia

nusiaubta, padalinta ar pan.
Jeigu apie tai nepagalvosi - 

tam nepasiruošime, 
galime susilaukti ne ' 
savo pietinio kaimyno, 
iš baltarusių ar kitų,

jau nekalbant apie pačius di
džiuosius tautų ir svetimų 
žemių grobikus. . .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

bėdos 
vien iš

J( f



Kax nariais į KANADOS LIETUVIŲ FONDA stoja, 
“ tas Lietuvos laisvės reikalams aukoja !

darbas Išeivijos lietuviams, 
garsinant lietuvių Ir Lietu
vos vardą Išeivijoje yra mil
žiniškas. Taip pat tr asme - 
ntškos prisidėtos Išlaidos 
kelionėms - didelės. Antras 
Idealistas yra muzikas, so
listas tr dirigentas Vaclovas 
Verįkaltis iš Toronto. Jis 
vadovaus chorams Kanados 
Lietuvių Dienose. V.Verl- 
kattts su chorais taip pat y- 
ra aplankęs Kanados, Ame-

kad šiais metais Įsijungia ir 
prancūziškai kalbanti bend
ruomenė | rengiamą Folklo- 
ramą. Jie rašo, kad pirmą 
kartą 10-ties metų laikotar
pyje vėl bus atgaivintas "Les 
Danseitrs de la Riviere-Rou
ge", a local dance troupe".

Prancūzų pavilionas bus 
ruošiamas :Le Centre Cultu
re! Franco Manitobain in St. 
Boniface, kur bus paruoštas 
tipiškas prancūziškas mais-

yra rusų komunistų okupuota. liepos mėnesio vidurį. Mūsų 
Einant Lietuvos ir Rusijos žuvininkai nesigiria gerais 

sutartimi iš 1920 m. liepos rezultatais. Amerikiečių 
12 dienos, Rusija visiems am-skraidančioji laboratorija 
žiams pripažino Lietuvos su- ( SKYLAB ) pravažiuodavo 
verenlnę valstybę su sostine kaip tik virš mūsų miesto, 
Vilniumi. Rusija, išvaldžiu- bet gja nenukrito, nors būtų 
si Lietuvą virš 100 metų, Į gerai, kad būtų pagąsdinus

VARPININKAI VEIKIA

Virto tradicija kartą Į me
tus susirinkti ir pabendrauti 
Varpininkų Leidinių Fondo 
rėmėjams. Šiemet toks su
buvimas Įvyko liepos 22 d. 
Vyčių salėje. Chicagoje.

Atsilankė daug visuomenės 
veikėjų : PLB'CV pirm. dr. 
Vytautas Dargis, kuris va
dovavo šokiams; Lietuvos 
karių-ramovėnų pirm. kpt. 
A. Juškevičius; L. Šaulių 
STCV nariai A. Budreckis ir 
K. Tautkus; "Skautų Aido" 
redaktorius J. Toliušis; 
BALFo veikėjai dr. Br. Mo- 
tušienė ir P. Bružas; PLB 
veikėjai: Repšienė, Ciurins- 
kas, Pocius; iš Kanados-To
ronto -Emilis Smilgys; SLA 
veikėja Jagielienėir visa ei
lė kitų žinomų asmenų. Šo
kiams grojo Venskaus or
kestras, o po 6 vai. vak. ne
sustojo šokių muzika ištape- 
rekorderio. Iš viso buvo 130 
dalyvių. Rengėjmas liko gra
žaus pelno, o atsilankiusie
ji skirstėsi labai pamažu ir 
su patenkinta šypsena.

Kasą tvarkė p. Boreišienė, 
šeimininkavo ponios Lazaus
kienė ir Rūkienė, "Laimės 
Šuliniui” vadovavo p. SimO- 
kaitienė, bare darbavosi Bo- 
reiša ir Simokaitis.

S. Paulauskas
NETEKOME
VIKTORO MIKULSKIO

Liepos 17 d. atsisveikinti 
su Viktoru prisirinko pilna 
koplyčia. Maldas atkalbėjo 
tos pačios kuopos šaulys, 
kun. Rutkauskas, o žodĮ tarė 
kuopos pirm. K. Milkovaitis. 
Prie karsto šauliai stovėjo 
garbės sargyboje liepos 17 ir 
18 d. d.

Per gedulingas pamaldas 
bažnyčioje, kurias laikė kun. 
Rutkauskas, giedojo solistai 
M- Momkienė ir V. Radys. 
Kapinėse prie duobės pasi
meldus, buvo sugiedota Ma
rija, Marija ir Lietuvos Him
nas.

Lietuvos vėliavą, kuri, 
dengė karstą, šaulys J. De - 
keris įteikė velionio žmonai 
Albinai, pareikšdamas visų 
šaulių vardu, artimiesiems 
užuojautą.

Ilsėkis Viktorai ramybėje.!
S. Paulauskas

st.catharines
DIDŽIOJI ST.CATHARINES 

RUOŠA '
XXIV-ąją KANADOS LIE

TUVIŲ DIENĄ šiais metais 
tenka suruošti St. Catharines 
Apylinkės Lietuvių Bendruo
menei. Štai mažai lietuvių 
kolonijai tenka 4-tą kartą su
ruošti tokią didelę šventę . 
Darbas didelis, o dirbančių 
skaičius ribotas. Vienam as
meniui tenka dirbti už kelis. 
Laimė, kad atsiranda Idea-

Tik prieš savaitę susitikau 
gatvėj prietelių Viktorą Mi - 
kulskį, pasidalinome Įspū
džiais, sakė gerai jaučiasi, 
o liepos 14 d. gavome žinią, 
kad Viktoras buvo išvykęs a- 
tostogų, ir gavęs širdies 
smūgį, mirė.

lįstų Iš kitų lietuvių kolon Ijų informacijos.

rtkos lietuvių kolonijas tr 
buvęs Europoje. Koncertas 
įvyks š.m. spalio 7 d. ,4 v. 
p.p.Collegiate Institute Au
ditorijoje, Catartne str. , 
miesto centre, arti prie 
Queen Elizabeth.

XXIV-os Kanados Lietuvių 
Dienos susipažinimo vaka
ras įvyks Prudhomme's Mo
tor Hotel & Convention 
Centre' Vineland Station, a - 
pie IO mylių nuo St.- Catha
rines .

Norint Iš anksto užsisaky
ti nakvynes Prudhomme's 
Kotelyje, galima kreiptis te- 
letonu:l-416-562-4101. Išsi
derėtos labai žemos kainos . 
Dienai dviguba lova 2 asme
nims- $ 24.50, kambarys 3 
asmenims - $29.50, 4 as
menims-$32. 50. Raštu 
kreiptis - Prudhomme's Mo
tor Hotel&Conventton Centre, 
Vineland Station, Ontario , 
Canada, LOR 2EQ .

Kas norės nakvynes užsi
sakyti St.catharines mieste 
arcflau koncerto salės, gali 
kreiptis į šluos motelius: 
May wood Motel, o7, Meadow
ale Drive, 1—416—y34—2531-2, 
arba Q - Way Motei, 260 
Lake st. ,St.Catharines, Ont . 
L2R 5Z3,tel:l-616-G 54-9245 . 
Mieste kainos truputį aukš - 
tesnės už nakvynes .Paskuti- 
nts Motelis turi apšildomą 
maudymosi baseiną.

Sį tnlormactnį pranešimą 
malonėkite Išsikirpti. Vė - 
llau bus daugiau svarbios

tas, gėrimai, dainos, šokiai, 
ir visa prancūziška aplinka- 
nuotaika.

Tad šiais metais vėl bu
vęs atkreiptas dėmesys ir Į 
prancūzų pavilioną, .kuris 
reprezentavo prancūzų, kul
tūrinį centrą St. Boniface ir 
po to, iki šio laiko iš viso 
nebe pasireiškė.

Tas klausimas buvęs iš
keltas Winnipege leidžiama
me prancūzų laikraštyje "La 
Liberte", kuris atstovauja 
Winnipege gyvenančius pran
cūzus. Tada laikraštis Atsa
kė, kad 1972 metais jie Į Fol- 
kloramą jungėsi su pasitikė
jimu, o 1973 m. jie būtų ėję 
irgi, bet nebebuvę kas vado
vautų. . . Be to," dar aiškino, 
kad tas jų kultūrini s centras 
nebegavęs pakvietimo, o pas
kutinė priežastis buvusi, kad 
daugelis prancūzų Mani tūbo
je galvoja, kad jie nėra etni
nė grupė ir nepralaimi savo 
kultūros Kanadoje.

Kaip matosi, jie drauge su 
anglosaksais išeina prieš 
daugiakultūrinę politiką Ka
nadoje, tad ar neatsiras sun
kumų tai trečiajai menkesnei 
grupei įgyvendinti šias sun
kiai sprendžiamas proble
mas ?

Po viso to apsigalvojančio 
laikotarpio, šiais metais jie 
vėl apsisprendė jungtis į ruo
šiamą Folkloramą 79.

Fol kloramos 79 uždarymo 
ceremonijos Įvyks rugpjūčio 
19 d. sekmadienį, 7 vai. p. p.
Winnipeg Convention Centre.

Viktoras buvo nuo Virba
lio, Suvalkijos lygumų sūnus, 
nepaprastai ramaus būdo, 
priklausė Cicero Jūrų Šaulių 
Kuopai "Klaipėda", kurioje 
buvo labai pareigingas ir ap
dovanotas Šaulių Žvaigždės
medaliu.

1 IŠNUOMUOJAMI APARTAMENTAI 

j — seimininkas lietuvis — 

panoramiskas vaizdas ant upes 
kranto — apšildomi (2J£ - 3'/i - 4&). 

Tel: 933-7829- 366- 1345.

kurie supranta tai Ir ateina 
į pagelbą. Iš jų yra šie: tau
tinių šoktų vadovė G. Bretc'n- 
manlenė Iš HamIltono.Jt va
dovaus tautinių šoktų prog
ramai. G. Brelchmantenė 
yra viena žymiausių tautinių
šoktų gabi vadovė. JI su sa
vo šokėjų grupėmis koncer
tavo netik Kanados Ir Ame
rikos didžiosiose lietuvių 
kolonijose, bet tr Kolumbijos, 
Europos Ir tolimosios Aust
ralijos. Jos įdėtas tautinis

NAMAI - AP ARTMENTAi- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realtles-lnc.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mfl.
Tel: 273-9181 Res.737-084^.

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

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaidu)

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

J.Šarapnlckas Įėjimas vienam asmeniui kai- 
KLD Informacijos Reikalams nuos 2 dol.

Dabar winnipegiecimas iš-

FOLKLORAMA 79

kilo ir vėl sena problema, 
kuomet pasirodė Folklorama 
79 pasai, kur buvo išmestas 
"Vilniaus" paviliono vardas.

The City of Winnipeg Parks 
and Recreation Department 
išleido savo neperiodinę bro
šiūrėlę "Leisure Guide", ku
rioje be kitko, skelbia, kad 
"Folklorama 79" Winnipege 
prasidės rugpjūčio 12 iki 18

Dėl to Winnipeg© lietuvių 
bendruomenėje ne taip se
nai buvo kilęs (didelis triukš
mas ir net buvo priversta 
tuometinė bendruomenės val
dyba atsistatydinti. Kuomet 
1975 m. sausio 19 d. buvo su-

Vilnių savo pretenzijų atsisa 
kė, todėl joks kitas kraštas 
negali reikšti pretenzijų Į 
Vilnių, nors trumpam laikui 
ir buvo šį kraštą okupavę , 
kaip vokiečiai, taip ir lenkai.

Po šitokio aiškinimosi, tuo
metinis buvęs KLB-nės Win- 
nipego apylinkės pirmininkas 
Algis Eimantas ėmė aiškin - 
tis, kad žodis "Kaunas" bu
vo pasirinkta, nes yra abė
cėlės viduryje. Pavilionų ka
ralaitės bus statomės abėcė
lės tvarka, todėl lietuvių pa
vilionas pavadinant "Vilnius" 
mūsų paviliono karalaitė per 
pasirodymą būtų stovėjusi 
gale. Ar tai bereikia "gud
resnio" aiškinimosi ?

Nežiūrint buvusio B-nės 
p-ko aiškinimų, susirinkimui 
vienbalsiai pritariant, .nutar
ta: "Ateityje lietuvių pavilio
nas turėtų būti vadinamas 
VILNIAUS vardu". Tad ir 
šių metų v-bos p-kas Vincas 
Januška, be visuotinio narių 
susirinkimo, neturėjo teisės 
išmesti ar pakeisti 1979 me
tų flokioramos paviliono pa
vadinimą, (žiūr. Visuotinio 
Narių Susirinkimo Knygą, 
1969 m. pusi. 45 ).

Kodėl šiais metais Folklo
rama 79 pasuose lenkų pavi
lionas yra pavadintas "Kra
kow", antras jų pavilięnas pa
vadintas "Warsawa", ukrai - 
niečių — " Kiew", antras jų 
pavilionas -"Lviv", latvių — 
"Ryga", o iš lietuvių pavilio
no "Vilnius" jau išbraukta. 
Kodėl? Ar vėl norime, kad 
kad mūsų laikraščiai mums 
vėl išpliektų šonus? Tad ma
nau, kad valdybos p-kas V. 
Januška rurėtų viešai per 
spaudą pasiaiškinti, kodėl 
šiais metais Folklorama 79 
bepavadinta tik "The Lithua
nian Pavilion", o mūsų sos
tinės vardas "Vilnius" jau 
išmesta ?

Šiais metais, kaip ir pe
reitais , lietuvių paviliono 
majoru bus inž. Jurgis Va
laitis, o paviliono gražuolė- 
karalaitė Cindy Kuras.

K. Strikaitis

sault-st-marie
dienos. Ją rengia :The Co- 
munity Folk Art Council of 
Winnipeg Inc. , kur " ethno
cultural organizacijos įsire - 
gistravusios Winnipege. Jos 
kaip ir kiekvienais metais, 
sudaro Manitobos "Festival 
of Nations".

Užbaigai rašo: "Thisis the 
time when Winnipeg displays, 
in all its pride and glory, its 
true and happy ethnic mosaic. 
Thirty - four pavilions took 
part last year and wellcomed 
many visitors to their "home
land. "

Vietos anglų laikraštis "The 
Winnipeg Tribune" pažymi ,

šauktas B-nės visuotinas na
rių susirinkimas, ėjo karštos 
diskusijos dėl paviliono pa
vadinimo "Kaunas", kuriame 
buvo pasisakyta, kad kitos 
tautybės savo pavilionus va
dina sostinių vardais, tad ir 
lietuvių pavilionas turėtų bū
ti pavadintas "Vilniaus" var
du. Buvo aiškinama, kad Vil
nius visais amžiais nuo jo į- 
sikūrimo, buvo Lietuvos sos
tinė ir dabar einant tarptau
tiniais susitarimais, Lietu
vos sostine laikoma Vilnius, 
taip pat oficialiuose geogra
fijos vadovėliuose yra nusta
tyta, nežiūrint kad Lietuva

Turėjome lietingą ir vėso
ką vasaros pradžią, o karš - 
tesni orai čia prasidėjo apie

bedievius, pletkininkus ir ki
tokius "nogrodnikus". . .

Mūsų mieste jau ketvirtas 
mėnuo streikuoja miesto val
dybos ir Įvairių miesto tar
nybų darbininkai. Nors strei
kininkų tik virš 300, bet 
parkuose nenupjauta žolė, di
delės atmatų ( atsiprašau, - 
"garbičių) krūvos, duobėtos 
gatvės. Vis kaltos besotės 
darbo unijos ir jų maištingi 
vadai. Šiam korespondentui 
prikišama, kad jis mūsų 
80.000 "didmiestį" vadina 
Šiaurinio Ontario ;> užkampiu. 
Kodėl ne? S. S. Marie yra 
Siaurinio Ontario provincijos 
pakraštyje, ne centre, ne prie 
didmiesčių ir ne didmiestis , 
o tik užkampis... Saultstar 
dienraštis kasdien atspaus - 
dina mažą atsiprašantį pa - 
aiškinimą turistams, kurių 
vis dar nemaža pravažiuoja 
ar čia apsilanko, o jų tarpe 
matosi ir tautiečių. Štai, iš 
Toronto matėsi St. Prakapas 
su šeima, Vincas ir Sonia 
Paulioniai, iš Chicagos inž. 
Donatas Bielskus ir kt. Kai 
kurie svečiai bandė pažuvau
ti apylinkės ežeruose, bet , 
turbūt. Įsitikino, kad šią va
sarą čia žuvavimas prastas. 
Tą patį pasakoja dr. Solys su 
ponia iš Toledo, Ohio, kurie 
turi gražią vasarvietę prie 
Echo ežero, apie 25 mylios 
nuo S. S. Marie. Jų kaimy
nystėje, gražioje paežerėje, 
turi savo vasarnamius (at
siprašau, " katidžius "iapie 
pustuzinis mūsų tautiečių- 
St. Druskiai, V. Jakomaičiai, 
VI. Mockus, R. Galinienė ir 
kiti. Labai gražiai pastaty - 
tame, su garažu laivui,va
sarnamyje tautiečių gerų 
žuvininkų St. Druskių šeima 
susilaukė nemažai svečių iš 
toliau, o jų tarpe vis mato
mas vietinis žinomas žuvi
ninkas Napoleonas Aukšti - 
kalni s. Druskių vasarvietę 
yra labai lengva surasti, nes 
ten plevėsuoja lietuviška ir 
Kanados vėliavos.

Kita nemaloni naujiena-tai 
mūsų miestą ir apylinkes 
užpuolė kirminų armijos(ar- 
my worms), kurios nuėda- 
švariai nuvalo- prie namų 
vejales- pieveles, bet neėda 
piktžolių. . .

Korespondentas

< ■ kelnėms
pristatant

ir atsiimant
365-7146

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

GUY 
RICHARD
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikdfas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard*, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngol

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

M. PHILIPPE IŽZI 
Prop.

SKAMBINKIT -

NETTOYEURS CLEANERS
-i~5”"’7661_a CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin / corner Bayne 365-1 143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

p/Tttl'S

7 psi.



NL REIKALAI
Atostogoms baigiantis, jau 

vienas kitas užsuka redak- 
cijon, pasiteirauja, kaip dar
buotojai praleido atostogas , 
kur ir kas dar neatostogavo, 
kur ir kas važiavo, kada 
grįžta, ir pan.

Pirmą po atostogų dieną 
praleidęs redakcijoje, staiga 
ir netikėtai sunkiai susirgo 
red. Pranas Paukš t ai ti s. Šiuo 
metu gydomas Royal Victoria

ligoninėje. Visi linkime 
greito išgijimo ir sustiprė
jimo.

Laikraščio darbuotojai , 
Valdyba deda pastangas, kad 
laikraštis ir toliau norma
liai eitų ir prašo visų kores
pondentų rašyti kaip rašius .

Visiems skaitytojams lin - 
kime gerų poatostoginių die
nų ir pasinaudoti rugpiūčio 
gražiomis dienomis. nl

Malonus NL skaitytojau,

MONTREALIEČIAI LIETUVIAI 
ANGLŲ, SPAUDOJE

Daina Kerbells-Vaslllauskas Andrius Vasiliauskas

jančios dėl turistų saugumo, 
jiems atsidūrus už geleži
nės uždangos.

Kanados valdžios atstovai 
bando raminti visus suinte
resuotuosius šiuo klausimu, 
kad Sovietai neduosią įva
žiavimui vizos tokiam as
meniui , kuris daugiau reiš
kiasi priešsovietinėje veik
loje. Bet gal tiksliausiai yra 
išsireiškęs Vienas ukrainie
čių veikėjas, prašęs ne
skelbti savo pavardės : "Ne
svarbu kokį Sovietai įstaty
mą beišleistų, jeigu jie tik 
turės žmogų - jam visada 
atsiras byla". . .

Jau artėja 1980 metai, ta
čiau gana daug prenumara- 
torių nesumokėjo prenume
ratos mokesčio už 1979 me
tus, nors buvo pasiųsti ir 
pranešima?.

Turime priminti, kad pa
jamos iš prenumeratos mo
kesčio nėra mūsų pelnas. 
Tos lėšos, iš kurių reikia 
padengti spaustuvės, pašto, 
darbo ir kitas išlaidas, nau
dojame iš kuklių rezervų. 
Taigi, kurie neprimokėjote, 
prašomi galimai greičiau tai 
padaryti.

Skelbiame NL rėmėjų -au
kotojų sąrašą. Kaip matote 
turime daug gerų žmonių, 
kurie nepamiršta esą lietu
viai ir remia lietuvišką 
spaudą. Nuoširdžiausias 
ačiū.

$. 35 - Toronto Lietuvių 
Namų Moterų Būrelis.

$. 25-Geležinio Vilko Me
džiotojų ir Žvejotojų Klubas, 
Sudbury. Ont.

$.20 - Daugelavičius Vik
torija, Montreal, Oue.

$. 15 - Notaras Bernotas ,

Juozas, Montreal, Oue, Cer- 
nin Gustaw - Von, Portneuf, 
Oue, Kratavičius Juozas , 
Rainy River, Ont, Dr. Kriš- 
čiokaitis R, Hartford. USAi

$ 1O - Ubavičius A. Lon
don, Ont, Danilevičius Z. 
Sudbury, Ont, Baranauskas 
B,. Toronto, Ont, Baršketis 
Motiejus, Toronto, Cnt, 
Snapkauspas Albinas, LaSal
le, Oue, LesčinskasM, Cal
gary, Man, Matuzas Ch, Rish- 
mond Hill. USA,PLB Švieti
mo Komisija. USA, Rocys 
Stasys, Hamilton, Ont, Če
pas Stasys, Stayner, Ont, 
Čeponis S, Toronto, Ont. 
Juras Bernardas, Montreal, 
Oue, Paukštys Mary, West 
Hill, Ont, Jankauskas Pra
nas, Islington Ont, Lukošius 
Ch, Montreal, Oue, Česna- 
vičius Vytautas, Richmond 
Hill, USA, R. I, Toronto , 
Ont, Umbrazas Stasys, Bea - 
consfield, Oue, Viskantas 
Alfonsas, LaSalle, Oue, Ta
mulevičius Vaclovas, Mont
real, Oue, Lukas Antanas , 
Hamilton, Ont.

(Šios, ir visos šeimos, su sūneliu nuotrau
ka buvo taip pat įdėta į Montreal Star )

Š. m. rugpiūčio II d. lai
doje Montrealio "The Satur
day Star" laikraštyje yra 
patalpintas per du puslapius 
straipsnis "New rules sting 
ex - Soviets", kuriame pla
čiai nagrinėjamas naujas 
pilietybės įstatymas, sulau
kęs aštrių protesto ženklų 
emigrantų pusės. Straipsnis 
iliustruotas keliomis Dai
nos Kerbelytės ir Andriaus 
Vasiliauskų šeimos nuotrau- 
mis. Jos žodžiais tariant, 
nors ji ir yra gimusi Kana
doje, tačiau naujas Sovietų 
įstatymas ją klasifikuotų 
kaipo Sovietų piliete, nes

po antro pasaulinio karo jos 
tėvai yra pasitraukę iš Lie
tuvos ir apsigyvenę Kanado
je.

Taip pat straipsnyje yra 
daug pasisakymų iš ukra
iniečių bei žydų emigrantų 
pusės. Etninių grupių orga
nizacijos kreipėsi J Ottawą 
su prašymais išaiškinti nau
ją Sovietų pilietybės įsta
tymą. Tokių organizacijų 
tarpe minimair Baltų Fede
racija, apjungianti 200.000 
lietuvių, latvių ir estų emi
grantų. Savo protestuose 
dėl šio įstatymo išleidimo 
etninės grupės nuogąstau-

d ėmesio Žuvautoj ams
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai.
motorai, žuvelės 1

Užsisakykite vietas ELUDE DAVID
C.P. 216
Maniwaki, Que. J9E 3B4.
Tel.(8 19) 44^-4355.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ IR 
EKSKURSIJA.

KNYGYNĖLIS-KIOSK AS
AV Parapijos salėje lie

tuvių kioską, Barborai Jur
kienei mirus, perėmė Juo
zas Šiaučiulis. Netrukus ža
da būti -ir oficialus šio pra
plėsto ir atnaujinto kiosko 
atidarymas.

• Skautai ir skautės pradėjo 
stovyklauti Baltijoje.

• Jonas Narbutas vis dar 
tebėra Royal Victoria ligo
ninėje.
« Monika Grinkienė grįžo iš 
ligoninės ir sveiksta na
muose vyro priežiūroje.
• Antanas Kazakevičius mi
rė ir per AV parapijos baž
nyčią buvo palaidotas Cote 
dės Neiges kapinėse.

PAKRIKŠTYTA. Ron Vo-

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rue Ste-Cathįerinc Ottesc 

Suite 600
Tel; 866-8235. namų 4 88-8528

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.
T el. 932- 6662; nomM 73? - 968 I.

•Dr. E. Andrukaitis, «□.. ■□>
TĖI_.: 522-7236 M ON TR Ė AL. H2J 1 K4

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

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PoMIk ★ Buick "A Autre 

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

■ NESITIKėTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

į • MŪSŲ FIRMA NUOStROŽIAI 
' IR SU IŠIMTIMI jums, 
f PASITARNAUS I

LEONAS • UŽE,,CITE I ĮSITIKINKITE
LEONAS CO.ECXAS PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Ito GU2EKAS

1

r GM

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M.D., C.M., M.Sc.. L.M.C.C , E.R.C.S.(C)

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

muj montrea! west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
—yri i m i n

PHARAAACIENS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-fo 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison grafaite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

NOTARE

Rūta Pocauskcis,BCL
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H 2V 4H4

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

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

DANPAR REALTIES CORP.

8 psi.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.c.L.
Suit* 627, 3 Plot, VlllvHtrii, 

Montreal, Quebec H 38 2E3
Tai, (514)871-1430

I
ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.c.L.
168 Hotf Domr Straat 205.

Tai: 866-2063; 866-2064

310 VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
r!3Z ?M9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Agentūra veikia nuo 1945m.

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

"Neringos" j. š. kuopa 
rengia paskutinę šiais me
tais gegužinę rugpiūčio II d. 
Skruibio sodyboje.

Ekskursiją į Quebeco 
miestą ir St. Ann de Baupre 
rugsęjo 15 dieną organizuoja 
L. K. Mindaugo Šaulių kuopa.

Užsiregistruoti iki rugsė - 
jo 8 dienos galima pas A.My- 
lę tel : 365-0353 arba I. Pet
rauską tel : 767-8684.

key ir Birutės Kirstukaitės 
dukrelė pakrikštyta AV pa
rapijos bažnyčioje. Religi
nėse apeigose bei priėmime 
dalyvavo gražus būrys gimi
nių bei artimųjų.

PARAPIJA PUOŠIAMA
Albertas Jonelis perdažė 

naujai atremontuotas baž
nyčios duris. Juozas Siau- 
čiulis padarė ir įdėjo salės 
langų apsaugas, A. Čepulis 
ir Vaicekauskas nukirpo 
šventoriaus gyvąją tvorelę.

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 

Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų 9^4%
pensijų ir namų s-tas 9!Z»%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines 10Vi%
nekiln. turto 10 Vi %
investacines 10,/2%

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių Čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
MWUMUMmr - KtuoruM

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CENTRALS r 4e AVENUE LASALLE 363-3887

7643 CMMTRALM 366-1262 IDSCORATIOHĮ Į

. — IYIQNTRERLJQ UETUUJLį
u HREDJTQ UMJfi

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas

6.0 %
10 ’%
9 %

10. 5 %

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. turto

12 %
1 1į 25 %

čekių kredito 
Investacines nuo

14 %
12.25%

•

Duoda nemokamą gyvybės apdraudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumos.

Nemok, gyvybės apdr. 
ui paskatos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve 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 vasara nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilouosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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