
LITHUANIE INDEPENDANTE n INDEPENDENT LITHUANIA

Nr. 38 19Z9m. RUGSĖJO 12 d. CANADA - MONTREAL - (E stab I i shed 194 1)

SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

Tito ir Castro

priima garbės

BENDRUOMENYBĖSM
AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

LIETUVIU SKAUTU
SĄJUNGA SVEIKINA
SPAUDĄ

Skautiškus sveikinimus
atsiuntė Lietuvių Skautų Są

TITO IR CASTRO 
TTT-ojo PASAULIO 
SUVAŽIAVIME

Hhvanoje vyksta in-ojo 
Pasaulio suvažiavimas, ku
rio pagyindinis tikslas su - 
formuoti i ideologiją Jokiai 
sąjungai nepriklausantiems 
kraštams. Du didžiausi o - 
ponentai yra Tito ir Castro . 
Pirmasis iš visų jėgų laiko
si neutraliteto tarp JAV ir 
Sovietų, o Castro aršiai sto
vi už sovietinį bloką. Ypač 
Castro savo ilgoje ir kaip 
paprastai karštoje kalboje 
siūlo nepriklausomybe Pu
erto Rico, pasmerkia JAV 
laivyno buvimą Indijos van
denyne, neužsimindamas, kad 
sovietų laivynas ten dežu- 
ruoja. Tndokinijos bėdas už
meta JAV, visiškai neminint 
Vlet Namo įsiveržimus į La
os ir Kambodiją. Griežtai 
pasisakė ir prieš Egypto ir 
Izraelio taikos derybas 

i Camp David.
Tito tvirtai laikosi savo 

pozicijų: " Nesusijungusieji 
negali būti jokio bloko re - 
nervai nei padėti ant perdir
bimo ir siuntimo juostų".

SOVIETU KARIAI 
KUBOJE

JAV pranešė,kad sovietai 
turi kautynių trupes Kuboje, 
kurių skaičius siekia 3000 .
Be to, apie 2000 sovietų ka
rinių ir techninių patarėjų 
randasi Kuboje beveik nuo 
pat Castro valdymo pradžios.

JAV per diplomatinius ry
šius išreiškė Maskvoje dėl 
to nepasitenkinimą.

Kai kurie senatoriai vi
siškai aiškiai pasisakė,kad 
Baltieji Rūmai turi tuojau 
reaguoti, nes gerai apgink
luoti sovietų daliniai randa
si ten jau nuo 1976 m.

Komiteto Užsienio Ryšių 
pirmininkas senatorius F. 
Church ypač pareiškė didelį 

Vice-Premjeras Then Chsiao-Ping pakelia 
tostą Mondale ir jo žmonos Joan garbei

dėl to nepasltenkinimąr'UAV 
leidžia salai. 90 m. nuo mū
sų krantų tapti sovietų ka - 
rine baze". Jis reikalavo, 
kad prez. Carter‘is pareika
lautų tas trupes tuojau pat 
atitraukti.

Senatorius Robert Dole iš 
Kansas siūlė,kad vykstantie
ji Senatu debatai dėl strate
ginių ginklų apribojimo būtų 
sulaikyti, kol tos trupės ne
išvyks iš Kubos.

Kitas senatorius- Richard 
Stone iš Floridos įtaria, kad 
sovietų trupės gali būti nau
dojamos prieš Centralinės 
Amerikos karines vyriausy
bes ir ragino prez. Carterj 
tuojau susisiekti su Maskva, 
nes krizė esanti rimta.

SATURNO NUOTRAUKOS 
PASIEKĖ ŽEMĘ

Po 6 ir pusės metų mažo 
roboto Pioneer U kelionės 
į erdves, NASA centrą pa - 
siekė aiškios Saturno plane
tos nuotraukos.
MONDALE KINIJOJE

JAV- bių vice-prezidentas 
Walter Mondale buvo labai 
šiltai priimtas Kinijos vice
premjero Theng Hsiao Ping 
Peklnge, 7-ių dienų vizito 
metu.

Pirmą kartą istorijoje ki
tos valstybės atstovas krei- 
'pėsi į kiniečius per televizi
ją. Jis žadėjo suteikti techr 
nišką pagalbą pastatyti hydro- 
elektros tiekimo įrengimus .
Numatomi studentų pasikei- 

•timai.tęlekomunikacijos sis
temos ir meteorologinių ži
nių pasidalinimai. Kinijos 
Eksporto- Importo Bankas 
gaus 2 bilijonus dolerių pas
kolos ateinančių 5 metų lai- 
otarpyje.
Užklaustas, Mondale už

tikrino vieną savo palydovų, 
jog visa tai nereiškia, jog 
Kinija tampa neoficiali JAV 
sąjungininkė.

WASHINGTONE SVARSTOMA REZOLIUCIJA 
APIE LIETUVĄ

’ Atstovų Rūmų pakomisijoj- 
je Washingtone svarstoma 
kongresmano Edw. DER - 
WINSKI įnešta rezoliucija H. 
Con. Res. 147. Joje vyriau - 
sybei primenama, kad ji yra 
įsipareigojusi ginti žmonių 
ir tautų teises.kad ji nuolat 
palaiko Azijos ir Afrikos 
tautų norą turėti apsispren
dimo laisvę; primenama, kąd 
Kongreso komitetas, po nuo
dugnių tyrinėjimų rado,jog 
Lietuva, Latvija ir Estija yra 
neteisėtai prievartos keliu 
užgrobtos; pažymima, kad 
Pabaltijo tautos yra skirtin
gos savo kalba, kultūra ir 
tradicijomis nuo rusų tautos, 
kad jos teisėtai siekia ne
priklausomybės. Todėl pra
šoma, kad JAV prezidentas 
įpareigotų 1980 m. Madrido 
konferencijoje JAV delega
ciją siekti, kad būtų įgyven
dinama tautų laisvo apsis
prendimo teisė, suteikiant 
galimybę Lietuvai. Latvijai 
ir Estijai išreikšti savo va
lią laisvuose rinkimuose. 
atitraukus Sov. Sąjungos ka
rines, politines, administra-.

DIDŽIOJI SPAUDA 
PARĖMĖ LIETUVIUS

Dienraštis Chicago Tri
bune rugpj.29d. išspausdi
no pranešimą apie Altos p- 
ko dr. K. Šidlausko padarytą 
pareiškimą, kad laisvojo pa
saulio lietuviai remia Balti
jos valstybių 45 disidentų 
žygį Maskvoje, reikalaujant 
panaikinti Molotov’o-Rib - 
entropo susitarimą, kuris 
atvėrė duris Baltijos valsty
bių okupacijai. Reikalau - 
jama šioms valstybėms 
laisvo apsisprendimo. 

elnes jėgas, balsavimus pra
vedant Jungt. Tautų priežiū
roje.

SkatinamaJAV-bes Pabal
tijo kraštų laisvės klausimą 
kelti radio programose ir 
leidiniuose, stengtis laimėti 
kitų tautų palankumąI Balti
jos tautų laisvei. Pagaliau 
reikalaujam, kad JAV pre
zidentas perspėtų Sov. Są - 
jungą dėl jos įstatymo, ku
riuo kilę iš Baltijos kraštų 
gyventojai visi laikomi jos 
piliečiais.

Ši rezoliucija yra labai 
reikšminga Lietuvos reika
lui. Svarbu, kad ji praeitų. 
Prašomi lietuviai telefonais, 
laiškais, telegramomis ska
tinti kongresmanus, kad jie 
Šią rezoliuciją priimtų . 
Kreiptis į savo valstijos 
kongresmanus, įjungiant žo
džius: " Please, vote for 
llouse Concurrent Resolu
tion 147".

Kongresmanų bendras ad
resas: House of Representa
tives, Washington, D. C. 
20510.

REMIAME PABALTIEČIU 
REIKALAVIMUS MASKVOJE

Ryšium su Pabalti jos vals
tybių atstovų demaršu Mask
voje, reikalaujant Lietuvai. 
Latvijai ir Estijai laisvo ap
sisprendimo, VLIKas ir 
ALTa amerikiečių spaudai 
išsiuntinėjo šitokio turinio 
pareiškimą: " Visi laisvojo 
pasaulio lietuviai stipriai pa
remia ryžtingą pareiškimą, 
padarytą Baltijos valstybių 
45 disidentų Maskvoje, rei
kalaujant atšaukti Molotovo- 
Ribentropo paktą ir siekiant

laisvo apsisprendimo Lietu - so: " Susirinkome čia -taip 
vai. Latvijai ir Estijai, ku- arti prie Lietuvos - iš Ken- 
rias neteisėtai užgrobė Sovie gūrų žemės, Pietų Kryžiaus
tų Sąjunga,- kas buvo ano su - 
si tarimo rezultatas.

Sovietų Sąjunga tiesiogi
niai ir grubiai pažeidė Hel
sinkio 1975 m. susitarimą, 
neleisdama Baltijos valsty
bėms spręsti savo likimo.

Vyriausias Lietuvai Išlais
vinti Komitetas ir Amerikos 
Lietuvių Taryba atkreipia tą 
baigiamąjį Helsinkio susita
rimo aktą pasirašiusių vals
tybių dėmesį, prašydama 
paremti Baltijos tautų lais - 
vės reikalavimus. 1

Amerikos Lietuvių Taryba 
ragina visus Atstovų Rūmuo - 
se remti House Concurrent 
Resolution 147, kuri reika
lauja, kad JAV vyriausybė 
paremtų Baltijos valstybes.

Dr. Kazys Šidlauskas 
Amerikos lietuvių Tarybos 
Pirmininkas

Šį reikalvimą VLIKas per
teikė visoms 35 Helsinkio su
sitarimą pasirašiusioms val
stybėms.
KALINIO ŽYPRĖS 
ADRESAS

Briuselyje leidžiamas 
"Bulletin Information-News 
Brief'/ skelbia, kad pasikeitė 
prievarta psichiatrinėje li
goninėje kalinamo Algi rdo 
ŽYPRĖS adresas, kuris da
bar toks: 4200082, Kazan, ui. 
Eršova 49, učr. UE-148-st. 
-6,USSR. Savilaidinė spauda 
ragina išeivius jam rašyti 
laiškus.

PRIMENA MADRIDO 
KONFERENCIJĄ

Atstovų Rūmuose Helsin
kio K-jos p-kas S. Fascell 
priminė Madrido Konferen
cijos svarbą Žmogaus Tei
sėms saugoti.

KANADOS MINISTERIS 
SUSITINKA SU POPIEŽIUM

Hon. Steve E. Paproski, 
Kanados Ministeris Daugia- 
kultūros Reikalams, Kūno 
Kultūros ir Mėgėjų Sporto 
neseniai lankėsi Romoje ir 
gavo progos susitikti popie
žių Joną Paulių II.

S. E. Paproski yra gimęs 
' Lenkijos dalyje, kuri dabar 
priklauso Ukrainai, lankėsi 
Romoje Toronto arkivysku
po E. Carter io paskyrimo 
kardinolu proga. Ministeris 
susitiko ir su Italijos Už
sienio Reikalų Ministerijos 
atstovu, aplankė Ukrainos 
kardinolą Slipyj ir susitiko 
su Italijos Olimpiniu Komi - 
tetų.
( Daugiakultūros Ministerija.

News Release)

Min. S. E - Paproski ir 
Popiežius Jonas Paulius II 

junga iŠ IV-ojo PLJKongre- 

padangės, Rambyno bei 
Rako stovyklų laužų ir skam
ba mūs daina -"Dievui,Tau. 
Tėvyne ir Žmonijai. . . " 
Budime!
LITHUANIA'S JEWS AND 
THE HOLOCAUST - AT- 

. SPAUSDINTA
Išėjo iš spaudos dr. Juozo 

Prunskio knyga Lithuania s 
Jews and the Holocaust, kur 
įrodoma, kad lietuvių tautos 
,negalima kaltinti dėl žydų 
naikinimo Lietuvoje. Iške-k 
liami faktai, kaip lietuviai 
gelbėjo žydus. Naudojan
tis pačių žydų Šaltiniais,ats
kleidžiama,kaip žydai laikė- . 
si bolševikų okupacijoje. Iš - 
leido Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Kaina- 1 dol.

KODĖL TYLIMA DĖL NU
SIKALTIMU PRIEŠ 
LIETUVIUS ?

Spaudoje pasirodžius in
formacijoms, kad Walter 
Rockier vadovaujama komi
sija ieškos su naciais kola
boravusių karo nusikaltėlių, 
Amerikos Lietuvių Taryboš 
informacijos vedėjas pa
siuntė jam raštą, priminda
mas, kodėl ieškoma tik nu-, 
sikaltusių prieš žydus, kodėl 
Užmirštami nusikal
timai prieš lietuvius 
ir kitas Pabaltijo 
valstybes. Kodėl užmirš
tami kolaborantai su 
bolševikais, attiku
sieji 'lygiai žiaurius 
ir baisius nusikalti
mus prieš lietuvius , 
estus, latvius ?

PRIMINĖ MASKVOS 
SUTARTI SU NACIAIS

Bendras Amerikiečių Pa- 
baltiečių Komitetas visiems 
JAV senatoriams ir Atstovų ' 
Rūmų nariams išsiuntinėj o 
memorandumą, primindamas 
kad prieš 40 metų, 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. , buvo pasi - 
rašyta sutartis, pagal kurią 
Maskva su nacių pritarimu 
galėjo okupuoti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Nacių užma
čios atmestos', o kada bus a- 
titaisyta Maskvos padary
ta skriauda?

TRANSLIACIJOS Į 
LIETUVĄ

Kongresmanas E. Der- 
winski stipriai parėmė, kad 
Valstybės Departamento są
matoje būtų pravesta papil
doma 3 mil. dol. suma, ry
šium su dolerio kurso kriti
mu, radio Free Europe ir 
Radio Liberty paramai. Tas 
radio siunčia į Sovietų Są
jungą informacijas 15 kalbų.
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U! Lietuvos išlaisvinimą ! Ui ištUdmybą Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie f Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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ŽIBĖKIME
KA N ADOS 

MOZAIKOJE
Baigiasi rugsėjis. I pabaigą eina ramiu žingsniu ir 

vasara. Praleidome ją įvairiai: palikę įprastą darbą , 
įvairius kasdienius darbelius, namų darbus, įprastinius 
subuvimus, įsipareigojimus organizacijoms, būreliams 
ir 1.1. Džiaugėmės saule, kartais ir lietum, mišku, van
deniu ir smėliu ..... Keliavome. Lankėme kitus 
miestus, kitus draugus, gimines , pažįstamus. Kai ku - 
rie patraukėme net į kitus kontinentus, gal dar net ir į 
visai egzotiškus kraštus.

Gera yra keliauti, gera ir - sugrįžti. Ypač rudens pra- 
, džioje norisi susirasti savą kampą, planuoti naujo sezo - 

no užsiėmimus.
Kanados lietuviai ruošiasi dar vienai kelionei, pradė

dami naują metų laiką - linksmai, iškilmingai ir pras - 
mingai: vykstame į KANĄDOS LIETUVIU DIENĄ, ku
ri šiemet išpuola St. CATHARINES lietuviams ruošti, St. 
Catharines mieste.

Į ją ruošiasi atvykti ir nemažas skaičius iš kaimyni - 
nės Amerikos svečių.

Meninės grupės sparčiai ruošiasi programai, organi
zatoriai jau seniai suka galvas, kaip viską kuo geriau - 
.Šiai ir įdomiausiai patiekti.

Daugiakultūrinėje Kanados Mozaikoje lietuviai jau pa
garsėjo savo spalvingais ir masiniais renginiais Lietuvių 
Dienų progomis, ir kitomis.

Lietuvių būriai jei ne tautiniais kostiumais apsiren
gę, tai gintarais ir austiniais kaklaryšiais eisenose at
kreipia kitataučių dėmesį, padeda mums atpažinti vieni 
kitus ir pasidžiaugti, kad dar susirenkame masiniai, kad 
mūsų priaugantieji ir užaugusieji jaunuoliai su entuziaz - 
mu į tokias šventes atvyksta ir jose dalyvauja.

Tie, kurie abejojame, ar save įtikiname, kad jau 
’’pavargę", gerai patikrinkime savo minčių aruodą, o gal 
rasime ir ne tokių rimtų priežasčių nebedalyvauti. O gal- 
gal - kas žino? - kur ir kokie būsime kitų Lietuvių Dienų 

~datai atėjus. . .
Tad - pastiprinkime savo lietuviškuosius įšipareigo - 

jimus. pamaitinkime savo sielas lietuviškomis tradici - 
jomis, pasidžiaukime savo menine programa, draugų ir 
pažįstamų šypsenomis, .energinguoju mūsų jauni - 
m u.

Parodykime daugiakultūrei Kanadai, kad jų mozaikoje 
nesame pati menkiausia ar kokia nublukusi atlauža, o ce- 
mentuojamės į ryškų, prasmingą, peizažą, nepasiduoda - 
pii laiko girnoms, nei aplinkos slėgimams.

lietuvių Dienos - mūsų pasididžiavimas malonumas 
ir garbė. Mūsų solidarumo parodymas.

Dalyvaukime! NL

P. Kanopa

ŠTAI , KUR PATAIKYTAI
Iš Rinktinės Moterų gegužinės- iš kairės: S. Jokūbaitis ,

P. Jonikas ir A. Patamsis. Nuotr: J. Š

> SRUim RIDAS
Globojo L. S..L T. Vllnlout Soully Rinktina Kanadoje - 1500 O« Sava Ava., M o n t r a o I, P. Q.

VLADO PŪTVIO ŠAULIŲ 
KUOPAI 25 m. VEIKLOS 

SUKAKTIS

VI. Pūtvio Šaulių Kuopa 
Toronte švenčia 25 m. šau - 
liškos veiklos sukaktį.

Kuopa buvo įkarta 1954 m. 
liepos mėnesį. Š. m. rugsėjo 
29 d. Toronto Lietuvių Na
muose rengiamas minėjimas 
-banketas. Sutikintą minėji
me dalyvauti jau davė Lie
tuvos Generalinis konsulas 
Kanadai dr. J. Žmui džinas, 
Simas Kudirka, LŠST garbės 
pirm. prOf. Vaidevutis Man - 
tautas, taip pat latvių ir estų 
karinių organizacijų bendra
darbiai. Į sukaktuvinį minė
jimą yra pakviesti visi Šau
lių Sąjungos daliniai JAV ir 
Kanadoje.

VI. Pūtvio Šaulių Kuopa 
buvo pirmoji įsteigta trem
tyje ir savo veiklos paminė
jimui ir įprasminimui yra 
paruošusi Romo Kalantos 
reljefą, kuris bus laikomas 
Toronto Lietuvių Namų Ge
dimino Pilies Menėje. Mi
nėjimo metu kaip tik minė
tas reljefas ir bus atideng-

tas ir tinkamoje vietoje pa
kabintas •

Be oficialiosios dalies ir 
trumpų sveikinimų, progra
mą atliks Toronto Gintaro 
Ansamblio dainininkės,vado
vaujamos Giedrės Paulionie- 
nės. Lietuviškoji visuomenėj

kuri visada gausiai atsilanko 
į VI. Pūtvio Kuopos parengi-f 
mus, kviečiama ypač savo 
atsilankymu paremti šią 
prasmingą sukaktį ir minė
jimą. •

Rugsėjo mėn. 30 d. .sek
madienį, Anapilyje, Missis -

VILNIAUS ŠAULIU.
RINKTINĖS VALDYBA

kviečia visus šaulius- les 
rugsėjo mėn. 29 d. dalyvauti 
pirmosios tremtyje atsikū
rusios L. Š. S-gos, Vlado 
Pūtvio 
metų sukakties minėjime ir

nei ir visiems - visoms bet 
kuo prisidėjusiems prie gra
žaus ir prasmingo šauliško 
darbo.

J. Šiaučlulis

gentų patriotų šeimos, su
lenkėjusiuose Šiauliuose. "

Kai aušrelė aušta, artina
si diena. Skubinuosi jau 
12 liepos 1918 m. su kitais 
tokiais pat draugais, beieš
kančiais šviesos,klebenu A-

BALTIJOS JUROS DIENA 
Kuopos Toronte 25 WINDSOR'E

■ ■ • Pirmoji Baltijos Jūros dolfo . Orvido duris. Koks
Lietuvos didvyrio Romo Ka- Diena įvyko Windsor e ant“ nusiiuirtimad,po 58 metų su- 
lantos paminklinės lentos 
atidarymo iškilmėse Toron
te, Lietuvių Namuose. \

Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Pirmininkas J. Šiaučiulis

19 d

VILNIAUS ŠAULIU 
RINKTINĖS MOTERŲ 
GEGUŽINĖ

įvyko š. m. rugpiūčio
Hamiltono Lietuvių Medžio
tojų- Žūklautojų Klubo Gied
raitis vietovėje prie.Kaledo- 
nijos. Gegužinė praėjo ge
roje, šauliškoje nuotaikoje.

Gražus oras bei Rinktinės 
Moterų vadovės ir jos talki- 
ninkių-kų dėka, į parengimą 
suvažiavo daug šaulių ir 
svečių. Iš Hardford o atvy
ko prof. dr. V. Mantautas 
L. Š. S. T. Garbės p-kas.iš 
Detroito- teis. M. Šnapštys , 
Šaulių Sąjungos Garbės 
Teismo p-kaa iŠ Montrealio- 
V. Š. Rinktinės p-kas J. Šiau- 
čiulis, Rinktinės Valdybos 
iždininkas A. Mylė su ponia , 
Rinktinės Sporto- Šaudymo 
vadovas B. Kasperavičius su 
ponia, Rinktinės vicep-kas 
ir D. L. K. Gedimino Š. Kp . 
p-kas S. Jakubickas, Rinkti
nės Valdybos narys P. Joni
kas ir B. Savickas, Vlado 
Pūtvio Š. Kp. p-kas S. Jokū
baitis, Baltijos Jūrų Rauliu 
Kp. p-kas V. Keturakis, P. 
Lukšio Š. Kp. p-kas A. Šeti- 
kas, Rinktinės Revizijos Ko
misijos pirm. A. Patamsis ir 
D. L. K. Algirdo Š. Kp. p-kas 
P. Kanopa.

St. Clair ežero kranto.
Šventė prasidėjo pamal

domis Šv. Kazimiero bažny
čioje. Vėliau buvo daug kal
bų, daug deklamacijų, im
provizacijų ir dainų. Buvo 
nuleistas vainikas į St. Clair 
ežerą prisiminimui žuvusių 
lietuvių jūrininkų. Dėl per
di dėlių bangų, grupinis pasi - 
važinėjimas neįvyko. Atsis
veikindami visi pasižadėjo 
kitais metais vėl sugrįžti.

Vanduolis

Gegužinės programoje vy
ko įvairios sportinio šaudy
mo varžybos, iškilmingas 
vėliavų nuleidimas, užkan
džių bufetas ir gausių lai - 
mėjimų loterija. Gautasis 
pelnas, 558$, paskirtas 
Rinktinės Leidinio Fondui.

Rinktinės Valdyba nuošir
džiai dėkoja Rinktinės Mo
terų vadovei S. Petkevičie-

A. A. ADOLFUI ORVIDUI, 
DIDŽIAJAM ŠAULIUI-ŠVIE - 
SOS ŽIBURIUI UŽGESUS

Prisimintini tie laikai, kai 
Tėvynė kėlėsi iš numirusių , 
kai tamsiausiose tautos die- 
nose dvasinės didybės atgai
va veržėsi iš senovės gel
mių, kad paveldėta Karalių , 
Didžiųjų Kunigaikščių šlove 
būtų atstatyta. Tuo netikru 
ir pavojingu laiku ir gimsta- 
pasirodo tautos žiburiai ko
votojai už didžias idėjas , 
didvyriškos drąsos asmeny
bės. Tokių turėjome;ir jo
mis didžiuojamės!

Beardamas tėviškės lau- 
į kus, išgirdau sklindantį aidą 

kai sudrebėjo lietuviškoji 
žemelė, nusipurtindama var
gus, kančias ir svetimųjų 
priespaudą. Lietuvis, ap
šviestas "Aušros" pragied
ruli ai s, jaunimo užsidegimas 
ieškoti šviesos, tiesos ir 
laisvės, tai entuziazmas dar 
nepatirtas garbingoj mūsų 
tautos istorijoj, toji 1918 me
tų dvasia sukrėtė iŠ trobe
lių išeiti į kovą dėl tautinio 
valstybinio integralumo.

" Važiuok į Šiaulius", tarė 
kaimynas (nors 56 klm. ke
lio tais • laikais buvo vargi - 
nantis žygis arkliai s). "Tenai 
surasi žymų Švietėją, kuris 
ruošia moksleivius egzami
nams, Adolfas Orvidas. Tai

VI. PŪTVIO ŠAULIU KUOPOS VALDYBA 1979 m. Sėdi: M. Jokubaitienė, S. Jokūbaitis 
-pirm.. R. Daugėlienė. Stovi: V. Pečiulis, V. Bačėnas » A. Borhertas, V. Stočkus

\ ' Nuotr. : S. Dapkaus
saugoje, Lietuvos Kankinių 
Parapijos bažnyčioje bus 
laikomos iškilmingos pa
maldos už žuvusius ir miru
sius Šaulius. Vienuoliktosios 
valandos pamaldose daly
vaus šaulių kuopų ir vienetų 
atstovai su vėliavomis. S. D.

la). Veda mus per miestą, 
prie geležinkelio stoties, į 
tuščią, šaltą namą. "Štai" . 
sako, "sargybos bustas". Ir 
aiškina mums sargybinio , 
atovinčio poste pareigas ir 
teises, nes, taria, šiame sun
kiame ir kritiškame mo
mente mums* teko garbė Ir 

- privilegija padėti kariams .
Iš tolimesnės perspektyvos 
žiūrint, dabar reikia stebė
tis iš kur A. Orvidas, berods, 
būdamas VII kl. mokinys, ži
nojo, ir kur pasisėmė kari
nių žinių, kaip įgulos tarny
bą, vidaus bei drausmės sta
tutus ir kt. ?

žinojau tiesą. Jis iš Cicero 
laiške rašo: " Jūsų grupės 
mokyti neteko, nes tą vasarą 
buvau iškviestas vykti į 
Kriaukėnus Jakševičių vai
kus mokyti- du brolius ir 
dvi seseris - ruošti juos į 
aukštesnes klases. Jie visi 
keturi per vasarą sunkiai 
dirbo, bet nežiūrint to dide
lio darbo, visi vaikai per di
džiuosius darbymečio laikus 
triūsė laukuos e-prakaitavo".

Paskutinį kartą Šioje ke - 
lionėje susitikom, išėjus iš 
koncerto AIDAS. Pasveikt - 
nau jį, tardamas, kad jis 
stiprus, judrus, geroj nuotai
koj. Nusišypsojęs, lyg pasi - 
džiaugė, sakydamas,kad jau 
septynios dešimt devyni...

Tai tikras mūsų laukų ir 
girių žiburėlis, visiems 
Švietė, visiems laimės lin
kėjo ir, rodos, priešų netu
rėjo. Palydėjau iki Kalifor
nijos gatvės, atsisveikinom, 
paspaudžiau ranką tam mia- 
lam sargybos viršininkui

Laisvę paskelbus, reikia ją 
apginti, tūkstančiai uždegtų 
sielų plaukia į kovos lauką . 
Organizuojasi mūsų jaunutė 
kariuomenė,neatsilieka šau
liai - partizanai, nes 1919-20 
m. tamsios dienos mūsų 
"Aušros" prikeltai tautai 
artėjo. Ir čia A. Orvydas 
parodo savo plačią iniciaty
vą, veda būrį jau ginkluotų ___ ________ __________
šaulių per Šiaulių miestą. Jo Šiauliuose/kuris vedė mus į 
komandos garsios ir aiškios, postus, šaltą žiemą, vėjui 
žygiuojame Kuršėnų gatve , staugiant. Kas nušvies žmo- 
dainuojame su pakilia nuo- gaus ūkimą,kas pasakys, jog 
taika išdidžiai: Girios kai - čia pat kelionės riba.. .ir tai 
neliai, sveikiname jus, ruoš
kite drąsuoliams tinkamus 
kapus. Tai entuziazmo, dva
sinio pakilimo momentas . 
įveda į gimnazijos kiemą . 
Tarpduryje pasirodo su sau
lėta šypsena gimnazijos di - 
rektorius Antanas Klupšas.

buvo prie Kalifornijos gat
vės 1978 m. gegužės 21 d. , 
18 vai., tai buvo paskutinis 
pasimatymas ir sudiev.

Pavojus didėja, priešas 
veržiasi gilumon,kariai šau
kiasi pagalbos-jūs, mokinu - 
kai, užimkite užfrontės pos
tus, saugokite mūsų gyvybi - 
nius postus:tiltus, sandėlius, 
nes sabotažo pavojus didelis’.

Kasgi daugiau, jei ne. A- 
dolfas Orvidas . išgirs tą 
šauksmą, kas labiau supras 
baisų pavojų. Tuojau suor
ganizuoja sargybą: A. Orvi
das sargybos viršininkas. 
sargybiniai Každailis,' bene 
6 kl. moksleivis, aš ir dar du 
(pavardžių neprisimenu-gai -

i

Ilsėkis ramybėje,Tėvų že
mėje išaugęs, didis lietuvi , 
šviesos nešėjau sunkiausioj 
valandoj Tėvynėj, Šaulių 
sargybos kūrėjau!

Klemas Čeputis

IŠ SMULKIOSIOS LIETUVIU 
TAUTOSAKOS

- SUSIRAUKĘS, KAIP SUO
DŽIUS BRAUKĘS -
- KAS KAM SKIRTA, KAIP
KOJA ĮSPIRTA -
-KOKS PAUKŠTIS,TOKIA IR
GIESMĖ -
-DIEVE PADĖK IR BĖGAN
ČIAM. IR VEJANČIAM

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVIU MOKYTOJU
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS 
(pabaiga)

Šių metų mokytojų studi
jose Salia intensyvaus darbo 
būta ir tikros atgaivos ir 
pasigėrėjimo valandė - 
lių. Trečiadienio vakare visi 
Šventiškai nusiteikę turėjo
me poezijos vakarą. Savo 
kūrybos paskaitė mums net 
trys žinomi iSeivijos poetai.

Vakarą pradėjo Stasys 
Santvaras ir efektyviai bei 
artistiškai prabilo J mus gi
lių minčių žodžiais iš nese
nai išleisto poezijos rinkinio 
"Rubajatai".

Visi žinome, kad šiais 
laikais žmogui turbūt dau
giausia reikia . .. meilės. 
Poeto vaizdai apie tai nu
kėlė mus į tikrosios - ne
meluotos meilės sferą. 
"Mes dažnai lyg bepročiai į 
mirtj bėgam tekini". Pro 
dūminius langus neįstengiam 
pažvelgti t žmogaus paskirti 
ir amžiną gėr|. Poetas lyg 
klaustų: " Argi mano kaltė 
kad dar tikiu į gėrį". Šalia 
kitų priemonių žmogų gali
ma nuduobti ir žodžiu. Mes 
dažnai atsitveriam lyg žalio 
stiklo langais ir kas rytoj 
galės pažiūrėti pro juos ? 
Tik saulės ašara tyra. Ji gi 
ne žmogus : ir lašo jai už
tenka. Taip žmogus ir eina 
tolyn pamiršęs, kad "žemės 
grumstas juk pats esu".

Visai kitoks poetas kun. 
Leonardas Andriekus. Tai 
rimties, susitelkimo, pa
prastumo ir simbolių ieško
jime reiškėjas.

Mes tuo tarpu čia ieškom, 
kažko ieškom ir ... neran
dam.o poetas moka pažvelg
ti | tryškantį saulėtekio vei
dą Ir pamatyti, kad tik sau
lė danguje nesimaino. ..Poe
tas įplaukia |nuosavą jūrą, o 
mūsų daug kas dangstosi... 
iŠ dabarties. į tai žvelgda
mas poetas eave įsivaizduo
ja lyg trilypiu:"Mes esame 
trys - su manim kelionė ir 
liūdesys".

Mokytojas Edward Strantx 
pats dirbęs mokyklose 13 
metų,tarp kitų patarimų, y- 
pač siūlo atkreipti dėmesį 1 
šluos punktus:
1. Rūpinkis vaikų s ve (kata - 
geru matymu, girdėjimu Ir 
gera bendra savijauta- taly- 
ra pagrindinės gero moky
mosi sąlygos.
2. Pagirk vaiką už pasl - 
sekimus. Tat sustiprina jo 
norą mokytis.
3. Būk kantrus, jeigu ■ namų 
darbuose pakartotinai su
klysta. Kartais reikia pa - 
kartoti žinias Iki 15 kartų, 
kol jos pilnai absorbuojamos
4. Kai kurie valkai mokosi 
greičiau, negu kiti. Nelygink 
savo valko su tokiais Ir ne- 
uždėk jam bereikalingo rū
pesčio.. Tegul vaikas žino, 
kad yra mylimas, nors Ir lė
čiau mokosi arba yra ne 
toks gabus,kaip kiti.
5. Jeigu yra problemų mo
kykloje- nedelsiant sus Is lėk 
su mokytojui
6. Padaryk iš televizijos 
savotarną, one poną.

, Parink, kartu su valkais 
jiems tinkamą programą Ir 
vėliau pasikalbėk apie tat,ką 
buvo matę.
7. Nuvesk valkus Į įdomias 
vietas: gamtos ar mokslo
1979. IX. 12

Dar kitoks poetas Antanas 
Gustaitis. Jis bando visada 
ir visur lyg juoktis, nors kai 
kur galima įžvelgti jo aša
ras. .. pro juoką. Jis š| kar
tą bandė mus nuteikti, kad 
rašąs pomirtinius eilėraš
čius ir matąs, kaip karstu 
užvožiam tai. kas kada žė
rėjo. .. Jis matąs, kaip me
las sužydi ir tiesa supūna. «

Užbaigai paskaitė jis hu
moristini, sakyčiau prozini 
kūrinėli, kuris taip pat buvo 
pilnas perkeltinių - poetiš
kų vaizdų. Mums buvo pa
vaizduota garbingo amžiaus 
sulaukusio žmogaus jubilie
jinė pagerbimo diena, kur 
apsčiai išskaičiuoti vien ge
ručiai bičiuliai, ir žinoma, 
jiems mirus - jųjų našlių 
žmonų postringavimai.

Kitą vakarą vėl iŠ arčiau 
susitikome su visai kitos 
rūšies kūrėju - dailininku 
Viktoru Vizgirda. kur| mums 
apibūdino studijose dalyva
vęs literatūros kritikas Vy
tautas Jonynas.

Vizgirda - neramios dva
sios kūrėjas. Jis 1932 m. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
įsteigęs dailininkų kolektyvą 
"ARS". Išeivijoje dailininkas 
taip pat kovojęs prieš susta
barėjimą. Jis yra pasirašęs 
manifestą apie kultūrini 
nuosmūkį mūsų išeivijoje.

Š| kartą dail. Vizgirda 
mums parodė gausybę skaid
rių iš Lietuvos. Jo tikslas 
buvęs iškelti Vilniaus Uni
versiteto '400 metų sukakti 
ir duoti dabartinės Lietuvos 
dailininkų į kūrinių apžvalgą 
Ir pamatėme daugelio daili
ninkų atvaizdų bei jų kūri
nių. tiesa, skaidrėse, ku
rias jis taikliai apibendrin
davo. Jad patyrėme, kas ir 
kaip dabar Lietuvoje kuria...

Dailininkas paneigė daug 
kur girdimą nuomonę apie 
dabartinę Lietuvos dailę ir 
kūrėjus : "Ne tiesa, kad da- 

Tė v a m s
KAIP PADĖTI BŪTI GERU 

MOKINIU

centrus*, zoologijos sodą, 
meno galeriją,traukinto sto
tis, farmą, dirbtuvę,uostą Ir
I. 1. Tai pažadins jų susido
mėjimą įvairesniais dalykais 
Ir duos įvairių įspūdžių.
o. Skaityk Suvalkais*. Ne
pyk, jeigu klausimais nu
traukta tavo skaitymą. Iš
klausyk jų Ir padiskutuok . 
Tat yra mokymosi pagrindas.
9. Leisk valkui taupas - 
kaityti.Tai sustiprins jų pa
sitikėjimą savimi Ir padės 
geriau suprasti,ką skaitė.
10. Tegul tavo namuose būna 
įvairios skaitymo medžiagos. 
Daug didesnį įspūdį padaro 
valkui pačių tėvų skaitymas , 
negu jų žodžiai, kad reikta 
ska ttytl.
II. Įvairiomis progomis do
vanok valkui knygų.
12. Iškirpk Iš laikraščių įdo- 
mesnlus straipsnius Ir duok 
valkui.

Iš savo pusės galėtume 
pridėti - skaityk savo valkui 
lietuviškus eilėraščius, 
pasakaites, patarles. Nusteb
si pamatęs, kaip tat jiems 
patinka’. Nejučiomis padėsi 
Jam pramokti geriau lietu
vių kalbą, paįvairinsi Ir sa
vo žodyną.

Parinko EI. 

bar, Lietuvoje kuriama tik 
pagal nustatytas socialisti
nio realizmo doktrinas. Yra 
abstraktinio meno darbų ar 
bandymo, atremtų tik į mū - 
sų liaudies kūrybos moty
vus. Ne visi kūrėjai yra val
džios globojami ar gausiai 
Šelpiami. Yra kūrėjų, ku
rie esamai sistemai nepri
imtini ir todėl... nutylimi. 
Jie vargingai gyvena, bet 
visgi tyliai dirba...

Taip pat vieną vakarą 
mums buvo parodytas spal
votas filmas iŠ Clevelando 
Grandinėlės gastrolių pas 
Los Angeles lietuvius.

Mokytojas Vytautas Ma
tulaitis iŠ Kanados (Toron
to) išstatė parodėlės forma 
savo ir mokyt. A. Abromal
ti e nės pagamintų vaizdinių 
priemonių rinkinius, kuriuos 
Šiemet išleido Kanados Lie
tuvių Švietimo Komisija. 
Daug kas šiomis mokslinė
mis priemonėmis dėmėjosi 
ir turbūt jas įsigys. Tiesa, 
Kanados lietuvių mokyklos 
tų priemonių jau yra gavu
sios.

Studijų užbaigimo diena
Šeštadienis - paskutinė 

studijų - diena. Ji pradėta 
mokyklų vedėjų pranešimais. 
Dalyvavo 12 mokyklų vedė
jų. Jų pranešimai ir pas sa
ve esamų sąlygų nušvieti
mas, atrodo buvo naudin - 
gas visiems. Tą pačią dieną 
buvo ir referatai apie admi
nistracines mūsų mokyklų 
problemas. Mokyklų vedėjų 
reikiamus privalumus apta
rė iŠ Chicagos atvykęs Ju
lius Širka. Iki Šiol nebūta 
jokių instrukcijų ar kursų 
mokyklų vedėjams. Nors šis 
postas mokykloje yra svar
bus. Mokytoja Gečienė iš 
Philadelphijos visgi pridūrė, 
kad Amerikos Rytinių pa
kraščių lietuviai mokytojai 
yra labai atydžiai svarstę 
ir nustatę mokyklų veiklos 
statutą.

Uždaromajame posėdyje 
mūsų Švietimo vyr. organai 
ir Šių studijų vadovas nuo
širdžiai dėkojo visiems daly
viams už darbingą studijų 
savaitę, linkėjo našaus dar
bo gr|žus namo.

Viską susumavus, studijų 
dalyviai priėmė kelias rezo
liucijas, kurios lietė:
1. Reformuotinus rašybos da
lykus:
2. Mūsų jaunų šeimų parė
mimą auklėjimo reikaluose)
3. Lit. Pedagogikos Instituto 
reikšmę ir būtinumą)
4. Steigimą prie mokyklų 
lietuviškai nekalbančiųjų 
skyrių;
5. Steigimą lietuvių kalbos 
kursų suaugusiems;
6. Pedagoginės psichologijos 
įvedimą mokyklose;
7. įvedimą lietuvių kalbos 
skyriaus mūsų laikraščiuo
se;
8. Padėką Lietuvių Fondams 
ir visiems mūsų rėmėjams;
9. Pagarbos ir padėkos iš
reiškimą mokinių tėvams;
10. Įvertinimą ir padėką Vyr. 
Švietimo Organams, šių stu
dijų vadovui ir Tėvams 
Pranciškonams.
, Studijų savaitė užbaigta 
galingai aidint Tautos Him
nui.

Reikia tikėti, kad studijų 
savaitė įvyks ir kitais me
tais, nes tatai yra naudin
ga. Niekas iki šiol, rodos, 
nėra gailėjęsis! studijas at
vykęs ir čia pasisėmęs lie
tuviškos stiprybės bedirbant 
mūsų jaunosios kartos la
bui.

ALMU PASAULYJE Al girdos Gustaitis

"S U V T T, I O J t M A S" Ir KITOS ĮDOMYBĖS
Suvilioti galima pamerkus "Hound1 Dog" parduota virš būti su žmona, užsiauginti 

akį, prisimeilinus, paklojus 7 milijonų. Jis vaidino 33 daug vaikų. Nori, kad dabar- 
pinigų. įsigijus garbę ar pa- filmuose. Paliko nesuskai- tinė generacija pažintų de- 
jėgą, sėdint politinėje viršū- čiuojamus turtus, kurie gal presiją ar pergyventų kitą 
nėję, arba kitaip. niekad neišsibaigs dėl jo sunkumą, nes tėvai juos per

Filme "The Seduction of plokštelių ir filmų populia- daug lepina. Jam jo vienme- 
Joe Tynan" įvairių vilionių rūmo. Pradėjo dirbti kaip čiai niekad nepatiko nei glm- 
pinamas Amerikos senato- vairuotojas už 35 dol. savai-nazijoje nei kitur, nes jie 
rius, čia pavadintas Joe Ty- tei. Pirmoji sutartis pasi - tesirūpina pigios rūšies pro- 
nan, įsimyli svetimą moterį, rašyta su Elvis 35 tūkstan- gramomis, merginomis ( ar 
pakliūva į politines pinkles ir čiams dolerių. Vėliau jis vaikinais), sportu, klykiančia 
pagaliau viskas pradeda rie- tiek uždirbdavo per minutę! muzika. Su tokiais negalima 
dėti vėl gerai. Buvo vedęs merginą vardu kalbėtis ar diskutuoti, nes

Jaunas senatorius Joe Ty- Priscilla 1967 m.gegužės 1 d. jiems kvailumas užkemša 
nan ( vaidina Alan Aida) turi 1968 m. vasario 1 d. jiems protą ir atbukina liežuvį, 
gražių sumanymų. Juos be- gimė dukrelė Lisa Marie/ Jaunimas grupuojasi būriais, 
vykdant susiranda kitą mote- Apie Elvis parašyta šimtai kaip vilkai, ir aklai laiko- 
r|. Namuose Jo žmona (Bar- tūkstančių straipsnių. Jau si savo būrio susidarytos 
bara Harris) negali suvaldy- yra ir daugybė knygų, įvai - nuomonės.
ti vaikų: mergaitei apie 14 riomis pasaulio kalbomis. Ne Jis yra turėjęs apie 60 dar
inėtų, berniukas - kokių aš- seniai PSO (Producers Sales bų. Daryk gyvenime ką nori, 
tuonių. Tie du vaikai pameta Organization) pagamino filmą nedaryk ko nenori. Būk pro-

- protą, pasidaro lyg varniu- ELVIS, kur Eivį vaidino Kurt tingas, nepasiduok masės 
kai. lyg viščiukai; nei laiky- Russell. Su juo Hollywood kvailumui. /
ti, nei kitiems parodyti. Pa- Foreign Press Association DUMBLYNE
našių varnaviščių pilnos a- turėjo pasikalbėjimą 1979 m.* Amerikiečių filmų artistė 
merikiečių šeimos, kuriose rugpiūčio 21 d. • Jane Fonda visam pasauliui
vaikai neklauso tėvų, elgiasi Į Beverly Hilton Kurt Rus- žinoma kaip demokratijos 
priešingiausiai, pakliūva į sell atėjo atlapais marški- nekentėja, komunizmo gar- 
gatvinės nuotaikos pinkles, niais, tamsiu švarku, tirš- bintoja. Karo metu ji buvo 
Retkarčiais į namus atvyks,- tais, tamsiais plaukais. Kai- nuvykusi į Šiaurės Vietnamą, 
tantis tėvas neįstengia išly- ba vienoda, be didesnės to- norėjo nušauti amerikiečių 
ginti pesimistiškos nuotaikos nacijos, taigi, nuobodoka. lėktuvą, ragino JAV-ių ka

štais laikais Amerikoje nė- Pirmą kartą Elvį sutiko rius nekariauti, ir 1.1. Kai 
ra didelių asmenybių. Kodėl? 1963 m. filme "It Happened ją Kalifornijos gubernatorius
Gal todėl, kad stengiamasi 
visus laikyti lygiais, skai
čiuoti balsus, ne žmonių su
gebėjimus, asmenybes, su
manymus, drąsumus. Ra
ginama plaukti su vandeniu. 
O koksai tas amerikietiškas 
vanduo, tuojau pamatysite 
didmiesčio centre, kur yra 
visokių žmonių maišalynė, 
dažnai vyraujant negrams, 
meksikiečiams ar bedar
biams. Jie, kaip ir daugelis 
politikų, su žydais priekyje 
traukia kairėn. Teisingesnis 
sumanymas masiškai uždu
sinamas "lygybės" vardu.

Ir filme " Suviliojimas" 
beveik nėra teigiamumų.
Viskas blogai, visur patai- 'riką. nepaskirti lietuvio ar šiaip
kaujama iš noro ar reikalo. Filme vaidina geriausiai at objektyviai galvojančio ir 
Taip, daugybės vėliavų, or- rodantį. Neįmanoma perauk-apie meną bent šiek tieknu- 
kestrai skamba, masės besi- lėti Amerikos visuomenę ko- simanančio žmogaus? 
šypsančių veidų, bet visa tai kia vaidyba ar kokiu filmu.
yra arba papirkta, arba tok- Tegalima spėti ar patiks žiū-VESTUVĖS JUROJE 
sai stilius, neturintis jokio rovams. Bevaidindamas Elvį Aną dieną buvau pakvies- 
idėjinio pagrindo. Maždaug numetė 25 svarus. Artistui tas (su žmona) dal yvauti ves -
tokia ir yra šių laikų Ameri
ka.

Pagamino Universal Pictu-
Be. Parašė Alan Aida. Paga
mino Luis A. Stroller. Mu - 
zika — Bill Conti. Vaidina 
Alan Aida, Barbara Harris, 
Meryl Streep.
ANTRASIS ELVIS

Elvis Presley buvo nepa
prastai sėkmingas filmų ar
tistas. Jis mirė 1977 m. rug
piūčio 16 d. Memphis, Ten- 
nesee, JAV-ėse, vos 42 m. 
amžiaus. Jo įdainuotų plokš
telių pasaulyje parduota virš 
500 milijonų. RCA plokštelė 

at the World's Fair". Tenai 
turėjo mažute rolę . Dabar 
Kurt yra 28 m. amžiaus.Bu
vo sportininkas ( baseball), 

'bet sužeistas.* pasitraukė.
Vaidino įvairiose TV progra
mose. Vedęs artistę iš filmo 
Elvis "žaviąją Season Hub - 
ley, vaidinančią Priscilla 
Presley.

Pradėjęs vaidinti Elv| |si- 
tikino, kad apie jį nieko ne
žino, be paprasčiausių fak-

, teitų. Elvis buvo dideliai 
kontraversus: čia malonus, 
čia piktas, ten linksmas, ten 
vėl piktas čia taupus, čia 
vėl duosnus. Žinojp savo ta
lentą. Mylėjo motiną, Ame- 

visą laiką galvoti apie vaidy- tuvėse jūroje. Apie tris va- 
bą yra kvaila. Vaidink kaip landas plaukiojome jūroje 
atrodo. puikiu trijų stiebų buriniu

Būdamas sportininku drau- laivu. Vestuvinių apeigų me- 
gavo su sportininkais, kurie tu grojo muzika iš juostų. Po 
yra visiškai kvaili, nes nieko to karšti pietūs, šampanas, 
kito nežino, kaip tik tos sri- nuotraukos.
ties sportą. Tokie ne tik Pasirodo, vestuvėms, ba- 
nieko nežino apie pasaulio |- liams. šventėms išnuomuoja- 
vykius ar politiką, bet net mi laivai. Priima nuo 40 iki

100 žmonių, už kiekvieną išsavo' aplinkos, jei tai nėra 
susiję su sportu.

Gyvename generacijoje, 
kur galima puikiai gyventi 
be jokios kompeticijos, jei 
moki laviruoti. Jis nori daug 
keliauti, sportuoti (slidinėti),

J. Brown paskyrė į Califor - 
nia Arts Council (Kaliforni
jos Meno Valdybą), Kalifor
nijos senatas nubalsavo tą 
paskyrimą nepatvirtinti. Ne
trukus būrys amerikiečių 
( taip, amerikiečių, ne viet
namiečių!) filmų artistų di
džiausiam dienraštyje Lo s 
Angeles Times 1979. 
VIII. 8 d. įdėjo skelbimą per 
visą puslapį, smerkiantį se
natorius. Negana to, guber
natorius J. Brown išvadino 
senatorius tokiais žodžiais, 
kurių čia negalima pakartoti.

Klausimas, kodėl tiek 
daug triukšmo dėl raudonu
mo? Kodėl | Meno Valdybą 

anksto užmokant. Galėtų ir 
lietuviai pasinaudoti. Kreip
tis: Ports-Q-Call Vili gage, 
San Pedro, California 90731. 
Telefonas : 213-547-2833.

Gero Vėjo!
3 psl.
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VASAROS VIDUDIENIS
' Liudas Dovydėnas

ATSIŲSTA PAMINĖ'tI:
Liudas Dovydėnas-Vasaros Vidudienis. Apysakos. 1979 . 
Chicago. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas 
das. Tiražas 800. Aplanko nuotrauka Jono Dovydėno. 242 ps 
psl. Kaina nepažymėta

Iš: Vasaros Vidudienis Liudas Dovydėnas
Taip klausausi sūnaus, Ir man dingt,kad aš jo jau ne

suprantu. Modernistas, okas tas modernistas? Aš neži
nau Ir sūnaus nedrįstu klausti, ko gero .pamanys: kokio 
kvailo tėvo sūnus - akademikas.

Tuo metu kieman - policija'. Sūnus Išbalo. Ko jai da
bar/ Du policininkai. Ateina Ir klausia: "Tat jūs šaukėt 
policiją? Kas atsitiko?" ’

Sūnus neatgauna žodžio, tik rankas kėstelėjo. Ir aš 
nežinau, užmušk - nežinau, kad, kaip. Tik ūmai man gal
von: gal aš užgriebiau Ir paskutinį?

Tada policija Iškalba: klek jie turėję bėdos,kol su
radę, kas juos pašaukė. Suskambėjęs telefonas, pakėlė 
trlūbelę Ir ne Išgirdę atsakymo. Per centrinę atsekę* Taip 
pas įtaiką, kai koks senas žmogus* vienišas nelaimėje vos 
pajėgiąs Išsukti numerius. Policija Išvažiavo, o sūnus Ir 
tars: "Matai, Father, Išsukai visus numerius. Sį kartą be 
reikalo, bet policijos numerius įsidėk galvon".

Įsidėjau. Ir naktį matau,atsimenu alel vieną numerį. 
Bet ar visada žmogus gali pasinaudoti policija? Negalė - 
jau. Kaip tik tada... ranka sustingo.

Sūnus ima’palšytl juodu teptuku. Greit nudažė. Ne be 
reikalo sūnus penketą metų akademijoj rašė Ir palšė: "Tai 

' kas čia, Mykolai, graborlų pašaukti?"
"Ne, Father, tai kiti atllkš. Čia, atsimink, šauksi 

daktarą. Ant grabo numeriai - daktaras. Ar šauksi, ar 
nešauksi,.mirtis vlstlek, todėl - grabas. Ir Iš viso , 
Father, kai daktaras gerai klšentus Iškratys, grabas - 
vienas gerumas". Parinka .juokauti sūnui.

CHRUŠČEV , REMEMBERS

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

( tęsinys )

Centralists Komitetas pasiūlė, kad aš būčiau Irgi į- 
jungtas į delegacijos sąstatą, besiginsiu,kad labai troš - 
kau pasinaudoti proga susitikti reprezentantus JAV-btų , 
Anglijos Ir Prancūzijos t» įsijungti į tarptautinių proble
mų sprendimą.

Sovietų Užsienio politika tuo metu siekė taikingos ko
egzistencijos. Vakarų vadai, tačiau, turėjo ką kitą omeny
je. Jie norėjo susitarti su mumis dėl politinės situacijos 
Artimuose Rytuose, bet pagal savo sąlygas. Jie visiškai 
nesirūpino atkreipti dėmesį į Interesus ar pageidavimus 
Sovietų Sąjungos ar kitų socialistinių kraštų. Jų tikslas , 
taip pat, žinoma, buvo Ir atstatyti kapitalistinę sistemą 
kraštuose, kurie buvo Išlaisvinti Sovietų armijos II Pas. 
Karo metu. Jie ypač norėjo atplėšti Lenkiją iš socialisti
nio bloko. Bet mes žinojom, kad pats pagrindinis tikslas, 
kurio sieks Genevoje anglai,amerikonai Ir prancūzai- tat 
taip jų vadinamas "Vokietijos sujungimas", kas tikrumoje 
reikštų Išstūmimas socialistinių pajėgų Iš Vokietijos De
mokratinės Respublikos. Kitais žodžiais tariant-likvida
vimas socializmo Demokratinėje Vokietijos Respublikoje 
Ir sukūrimas vienos kapitalistinės Vokietijos, kuri , be a- 
bejonės taptų NATO nariu. Mes gi norėjome paprastai pa
sirašyti talkos susttarimą, kuris pripažintų egzistenciją 
dviejų Vokietijų Ir garantuotų, kad kiekviena jų galėtų vys
tytis, kaip jų pačių žmonės būtų nutarę.
4 psi.

Sūnus liepta įsižiūrėti numerius. Bandau Išsukti nu
merius policijos, daktaro. "Paskutinio numerio nesuk" , 
pastebi sūnus. Aš taip Ir darau.

- o -
Po visko susėdom atsikvėpti, o man širdis tvaksi 

smarkiau Ir lėčiau - pinigo gaila. Kam tas telefonas? "Iš 
Dytrolto pašaukti galėsiu, nes ten važiuoju su savo pa 
veikslais Ir žmonėms rodysiu. Nors modernistų žmonės 
nesupranta, tėvai. Mat, jie nenori sutikt su mintimi, kad 
jie neišmanėliai. Modernizmas, tėvai, greit pasaulį pa
ims už pačios gerklės. Ners pasaulis modernistų nesu - 
pras. Ir gerai kad nesupras - durnius didžiuojasi tuo, ko 
jis nesupranta^"

*****
Taip mane aprūpino mumeriais. Ir skamba, jei kas 

pašaukia. Iš pradžių Burkutis Džio pašaukdavo vakare . 
Ale ėmė žmogutis ir numirė. Vienoj šachtoj dirbom . 
anglis kasėm. sakyt, alkūnė prie alkūnės. Paėmė ir nu
mirė. Sėdžiu vakare tamsoje, - elektra brangsta kas pus
dienis. - o, regis, suskambės, kad ir patamsy. Būdavo , 
net pašoku, griebiu tą juodą samtį, o aname gale ir tsi- 
liepia :" Alio, ar tai tu. smirdate, Povilai. Čia - Burku
tis". Ir apsakys, kad jam kojas - daugiausia dešinę - ar- 
traitis kri kirminu grayžia, kad šuo, toks pats nusenęs , 
be niekur nieko ima naktį loti vaiduoklius, kad alų, pusę 
butelio nugėręs, užmiršo užkišti, kad. . .Ir taip gražiai 
išsikalbam. Rūpindavausi, jei per ilgai užsiplepam. Sū - 
nūs nuramino: "Tau nekaštuoja, kai kitas pašaukia, O 
tam pačiam mieste gali kalbėtis su draugais iki soties 
dienos. Mokestis nepakils".

Berniukas, Sudargu jaunylis Charlis, kartais:"Halldu. 
dėde Pol. čiaČalis. Sudargas". Tiek jį grama ir teišmokė. 
Kartais įsikišdavo pakalbėti ir grama Pranė, virtusi Fren 
eis, bet, matai, ir tie ištrūko Floridon. Ten. sako, visada 
šilta.

O metai eina sau. Iš kaulų girgždėjimo spėji, kiek nu
tekėjo Taiko.

Kazys Jakubėnas
IR ŠLAMĖJO BERŽAS

IR ŠLAMĖJO BERŽAS, . , LIEPA MAN ŠLAMĖJO
JIE ŠLAMĖJO DŽIAUGSMĄ - SIELVARTAS ATĖJO.

O. ŽALI_ ARIMAI, JUS JAVAIS NUSĖTI, 
ARGI JŪS GALĖJOT VARGĄ MAN LINKĖTI ?-

PRIEBLANDA UŽĖJUS DENGIA ŽALIĄ KALNĄ, 
GAUDŽIAT. ŽALIOS PUŠYš' GAUDŽIAT MAN NELAIME. ... . on * pr’ i r• ' 1 - . ■ ■ ■ . • .

PIEVOJ DALGIS ŽVANGA, TEN DAR ŽELS ATOLAS, 
MAN NEGRJŽT J ŪK J, KUR PRAŽUDĖ SKOLOS.

VIEŠKELIS PRIEŠ VEIDĄ, VIEŠKELIS Į TOLI, 
DAUG JUO NUŽINGSNIAVO JAU NELAIMĖS BROLIU

TELEFONAI ŪŽIA, SKRENDA VARNA JUODA. 
SAMANOTĄ GRYČIĄ ANSTOLIS PARDUODA,

PAKELĖJ RAMUNĖ BALTUS ŽIEDUS KRAUNA, 
KAS MANE PRAŽUDĖ ? KAS IŠVARĖ JAUNĄ ?

TYLI RAMUNĖLĖ, TYLI ŽIEDAS BALTAS, 
TYLI SVIETO ŠIRDYS - AKMENINĖS , PALTOS,

jBBnsanaBscantaanMexaBOTScxamsEaeraxiKsaMxioaaixBsxcxHnBasasnnBOBaBBBBB*"^

Tuo metu manau svarbiausias tikslas turėjo būti Iš
saugojimas talkos, bet Vakarų pajėgos dar vis spyrėsi Ir 
nenorėjo sutikti su pačiais pagrindiniais nuostatais,kurie 
būtų galėję padėti pagrindą tikrai talkai. Todėl Genevos 
susitikimas turbūt nuo pat pradžių buvo pasmerktas nepa
sisekimui, bet vlstlek naudingas kitais atžvilgiais. 
Pirmiausia, vadams keturių didžiųjų pajėgų davė progos 
vieni kitiems pasimatyti Iš arti Ir pasikeisti neformaliai 
nuomonėmis, dažniausiai prie pietų stalo po oficialių se
sijų.

Deja, mūsų delegacija Iš pat pradžių, vos pakliuvus 
į Genevos aerodromą, atsidūrė nepalankioje situacijoje . 
Kitos delegacijos atvyko keturių motorų lėktuvais, o mes 
atskridome kukliu dvimotoriu Ujushln. Jų lėktuvai buvo 
kurkas įspūdingesni negu mūsų Ir tas palyginimas mus 
privertė jaustis nepatogiai.

Vyko ceremonija keturių delegacijų garbei, karinis 
paradas,kurį priimti buvo pakviesti kiekvienos grupės 
vadai. Per tą ceremoniją įvyko nemalonumas. Bulganin ’ 
as, mūsų delegacijos vadas,turėjo Išeiti į priekį Ir priim
ti garbės sargybą. Vos tik jis pasiruošė tai padaryti , 
šveicarų ceremonijos karininkas staiga atsistojo visiškai 
priešais mane Ir stovėjo atsukęs nugarą tiesiai man į no

sį. Mano pirmas Impulsas buvo nustumti jį į šoną. Aš su
pratau, kad tai jis padarė pagal Šveicarijos vyriausybės 
įsakymą. Jis turėjo prižiūrėti, kad aš neičiau kartu su 
Bulganln’u priimti sargybos. Man buvo neleista įsijungti 
į tą ceremonijos dalį Ir Šveicarijos vyriausybė labai stor
žieviškai pastatė tą vyrą tiesiai prieš mane’. /Nors Chruš- 
čev’as visą laiką pabrėžė Bulganln’o vadovavimą’bet tik - 
rojl Chruščev’o vadovaujančioji pozicija visiems buvo 
labai akivaizdi. Kn-os Kom.Z.

Vykstant į savo rezidencijas, pastebėjau, kad Elsen - 
hower’lo saugai bėgo paskui jo automobilį. Tai man atro
dė labai keistai. Žmogui prisilaikyti automobl’lo greičio 
nėra taip lengva, nei pačiam automobiliui prisitaikyti 
prie pėsčiojo. Po keturių metų mačiau tokį pat vaizdą , 
kuomet Eisenhower’te mane pasitiko Washington'© ae- 
rodrome’mano lankymosi Amerikoje pradžioje. Ir vėl tie 
smagūs vyrukai iš jo saugų tarpo bėgo kartu iš paskos jo 

DAGYS klajoja ir galvoja. Eilėraščiai-Poemos- 
Epas. Išleido pats autorius, skulptorius J. Dagys. Toron
to, 1979 . Tiražas 800. Spausdino Lltho Art.

Knyga gausiai iliustruota dailininko-skulptoriaus-au- 
toriaus darbais. Eilės- ironiškos, komiškos, lyriškos.

Dagys

BERNIOKAI

Kiek tolėliau būrys vaikinų 
Atrodo, varžosi lenktynių.
Jie gaudo, stumdo vienas antrą. 
Keli iš karto žemėn krenta.
Voliojasi - ir vėl pakyla
Ir kaujasi. net ausys svyla.
Ko jie taip siaučia? Kas Įvyko? 
Neklausia siausdami vaikai. 
Pradėję nuo mažų dalykų.
Įniršta taip, kad amžinai 
Atrodo, mušis, išdykaus, 
Kol viršų kas ar galą gaus. . .

STUDENTAI

Studentų didelis būrys 
Triukšmauja, barasi ir deras; 
Nežino pro kurias duris 
Išeiti jiems pasaulin dera. 
Vieni jų nori studijuoti
Ir knygas iš krepšelių traukia, 
Kiti gi bando uždainuoti. 
Bet talkininkų nesulaukia.

Taip jie ilgokai pasibarę 
Ir ką daryti nesutarę, 
Išlaksto Į visus krantus. 
Palikę įspūdžius sunkius

Dagio medžio skulptūra

automobilio’kuris Ir mane vežė į miestą.
Elsennower’į pirmą kartą susitikau ne Genevos kon - 

terencljoje, bet karo pabaigoje, kuomet jis buvo atvykęs 
į Maskvą Ir stovėjo ant platformos prie Lenino Mauzolle- , 
jaus peržiūrėti Pergalės parado birželio 24, 1945 m. Tai 
buvo jam esant generolu, o man Ukrainos partijos Ir vals
tybės galva. Dabar, praėjus dešimčiai metų, mes vėl 
susitikome kaip savo kraštų atstovai. Pirma mes stovė
jome vienas šalia kito ant plati o r mos,-daba r reikėjo sė - 
dėti prie skirtingų stalo pusių deryboms.

Jeigu man reikėtų palyginti abu Amerikos prezidentus, 
su kuriais reikėjo man derėtis- Eisenhower'į Ir Kennedy- 
palyglnlmas būtų naudingesnis E isenhower'tul. Mūsų žmo
nės, kurių pareiga buvo studijuoti Elsenhover’į, man yra 
pasakę,kad jie mano, jog jis vidutinis karinis vadas Ir 
silpnas prezidentas.. Jis buvo geras vyras, bet nelabai 
griežtas. ,Jo charakteryje buvo kažkas minkšto. Genevoje 
pamačiau, kad jis perdaug priklausė nuo savo patarėjų . 
Man buvo labai aišku, kad būti JAV prezidentu jam buvo di
delė našta.

Mūsų pasikalbėjimai su Amerikos delegacija bendrai 
Imant buvo konstruktyvūs Ir naudingi ablems, nors nė vie
na pusė nepakeitė pagrindinai savo nusistatymų bet ko
kiu reikalu. JAV tomis dienomis atsisakė net Ir mažiau
sių koncesijų, nes John Foster Dulles dar buvo gyvas.Tai 
jis nusprendė JAV užsienio politiką, ne prezidentas Elsen- 
hower’ls. Štai ką pastebėjau Genevos sesijose’ mano 
tokį tvirtinimą dar labiau pailiustruos. Visų keturių dele
gacijų galvos pakaltomis vadovavo sesijai. Kai atėjo eilė 
Eisennower’lul- šalia jo sėdėjo Dulles. Aš sėdėjau iš 
kairės šalia Bulganln’o Ir atsiradau šalia Dulles, o gal ten 
tarpe buvo vertėjas. Kiekvienu atveju aš matydavau,kaip 
Dulles parašydavo pastabas ant popieriaus Ir nuplėšęs bei 
sulankstęs, pakišdavo po prezidento ranka. E teenhower’ls 
tada išvyniodavo, paskaitydavo prieš padarydamas spren
dimą. To jis labai sąžiningai laikydavosi, kaip mokinukas 
savo mokytojo. Mums būdavo labai sunku suprasti, kaip 
valstybės galva galėjo taip nusižeminti prieš visų kitų de - 
legacljų narius. Tikrai atrodė,kad Eisenhower’te perleido 
galvojimą Dulles. /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
SIELOKIS LIETUVA IR ŽINOK 
JOS VARGUS

TJETUVOS ŽIRGYNAI
Žirgynai jau senovės Lie

tuvoje turėjo įsišaknijusias 
tradicijas, siekiančias net 
priešistorinius laikus. An
glosaksų 1 X šimtmečio ke
liautojai kalba apie senųjų 
prūsų pagarbą • greitiems 
žirgams ir įvairias jų lenk
tynes.

13 a. Šaltiniai mini spar
čius lietuvių žirgus, raite
lių kautynėse. Jie perplauk
davo net patvynusią Daugu
vą-

1367 m. netoli Kauno Or
dino riteriai pagrobė 800 
arklių iŠ Lietuvos valdovo 
žirgyno. 1379 m. Livonijos 
Ordinas iš vieno žemaičių 
žirgyno prie Medininkų iš
sivedė 400 arklių.

F ilandrijos keliauto - 
jas cžilibertas de Launa ra
šo, kad 1414 m. Trakuose 
matęs milžinišką žirgyną. Jo 
tvirtinimu, Vytautas savo 
asmens pulke turėjęs dešimt 
tūkst. pabalnotų žirgų.

17 a. Lietuvos didikai Rad
vilai, Pacai, Sapiegos Ogins
kiai, Ostrogiškiai. Bučekiai, 
Chreplavičiai, Chodkevičiai, 
ir kt. puoselėjo savo žirgy
nus.

Nepriklausomoje Lietuvo
je buvo du svarbesni žirgy
nai: Kėdainių dvare kavale
rijos arkliai ir Plungėje že
maitukų ir ardėnų veislės 
žirgynai.

Daug žirgų buvo parduoda
ma Vakarų Vokietijai, Šve
dijai, Italijai, Suomijai ir 
Olandijai.

KAS SUTRAMDYS 
CHU.LTGANA ?

i Respublikos miestuose ir 
daugelyje miestelių yra di
delių ir gražių parkų, ku- dieną nei vienas klientas ne
riuose gausu retų ir brangių 
medžių. Tie parkai dabar - 
vietinių gyventojų mėgsta
miausios poilsio vietos, to
dėl svarbu, kad jie būtų kaip 
reikiant prižiūrimi ir tvar
komi.

Poilsio parkų tvarkingu
mas daug priklauso nuo vie
tinės valdžios organų rūpes
tingumo, o ypač nuo tų žmo
nių, kuriems pavesta tie
sioginė jų priežiūra. Tačiau 
nors ir kaip rūpestingai jie 
tuos parkus prižiūrėtų, vi
siškos tvarkos juose sunku 
bus pasiekti, jei patys lan
kytojai jos nesilankys.

Antai Kauno ąžuolyno par
ke dažnai (ypač rudenį) ap
laužomi suolai, išverčiamos 
iš žemės net jų cementinės 
atramos, numetamos bei iš
verčiamos šiukšlių dėžės. 
Tai, žinoma, chuliganų pik
tavališkas darbas. Ar jų ne
įmanoma sutramdyti ?

Prie parko yra kūno kul
tūros, Medicinos ir Antano 
Sniečkaus Politechnikos Ins
titutų studentų bendrabučiai. 
Ar negalėtų šie bendrabučių 
draugovininkai nuolat budėti 
parke ir išaiškinti parko in-

****************************************»**************

laimėjusi dėka socializmo ir 
patriotinės liaudies pastan
gų, bet ištikrųjų dėka Angli-

* JEIGU GERI IR GALI GERTI - ** 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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. Parinko J. P-lis
ventoriaus gadintojų "žyg
darbius" ? ("Švyturys") 

Alfonsas Valašinas

MEISTRAS STATOSI 
GARAŽĄ

Kasdien iŠ įvairių rajono 
vietų į Vilkaviškio buitinio 
gyventojų aptarnavimo foto
ateljė atvyksta žmonės fo
tografuotis arba atsiimti 
nuotraukų. Nemažas būrelis 
iš pat ryto susirinko ir ant
radienį, rugpiūčio 14 dieną. 
Centrinio fotoateljė užrašas 
skelbia : "Dirbame nuo 11 va
landos ". Sulaukusius nuro
dyto laiko, atelje sutiko ne 
itin svetingai ir mandagiai : 
meistrė Ema Mikalauskienė 
buvo netgi nepatenkinta, kad 
sugužėjo šitiekklijentų. Gir
di, Vilkaviškyje yra ir dau
giau fotografų. Eikite prie 
gastronomo, į Gedimino gat
vę, ten greičiau aptarnauja 
ir greičiau padaro nuotrau
kas.

Dalis klientų paklausė ir 
nuėjo. Tikėjosi netrukus ap
sisukti ir grįžti namo - kai
me dabar juk karštas java
pjūtės metas. Deja, čia fo- 
rografas Jonas Juškevičiue 
dar nebuvo pasirodęs. Dvie
juose kambariuose laukę 
žmonės samprotavo, kur tas 
meistras galėjo dingti : pra
ėjo ne viena darbo valanda, 
o jo vis nėra. Paliktas Šei
mininko teisėmis jaunuolis 
visiems kartojo : "Fotogra
fas išėjo labai svarbiu rei
kalu".

Apie pietus meistras su
grįžo. Pasirodo, kad J. Juš
kevičius parvyko nuo stato
mo savo garažo, kur rūpino
si, kad mūrininkai turėtų 
betono skiedinio.

Sako, tai ne vienintelis 
panašus atvejis. Beje, ir tą 

gavo nuotraukų, nors jos se
niai turėjo būti pagamintos.

TRADICINIAI KONCERTAI
PRIE MARIU

Respublikos nusipelniusio 
kolektyvo, tarptautinių kon
kursų laureato, Lietuvos 
kvarteto pasirocįymu prasi
dėjo tradicinis kamerinės 
ir vargonų muzikos koncer
tų ciklas Nidoje bei Juod
krantėje.

Nerijos gyventojai ir po
ilsiautojai Šio savaitgalio
dienomis vėl sulaukė svečių, pasaulį. Nors 
Jiems koncertavo muzikos 
ansamblis "Musica humana" 
ir Lietuvos nusipelniusi ar
tistė G. Kaukaitė.

Nidos istorijos muziejuje 
liepos 7 dieną įvyko vargonų 
.muzikos koncertas.

"MINDAUGAS" RYGOS 
TEATRO SCENOJE

Latvijos J. Rainio akade
miniame dramos teatre pa
statyta J. Marcinkevičiaus 
drama poema "Mindaugas". 
Pastatymą režisavo Latvi
jos artistas Arnoldas Lini
nis.

Šanhajaus jaunimas stovi eilėje,norėdamas pakliūti į 
merikonų filmą su Charlie Chaplin’u "Modernieji Laikai

LAI KAS NEBEDIRBA SOVI ETU NAUDAI

a

Rugsėjo 27 d. 
viceprezidentas 
Mondale pareiškė kinų tautai pagalba, siekusi net gink- 
per Pekino televiziją, kad lais iki milžiniškų skaičių 
Amerika dabar skaito Kini
ją savo sąjungininke, o tai 
reiškia, kad Amerika ne tik 
padės Kinijai, bet ir gins jos 
interesus. Viceprezidentas 
pažadėjo padėti statyti hy- 
droelektrines jėgaines šalia 
svarbių statybų ir tai staty
bai atsiųsti karinius inžinie
rius.

Galima tik įsivaizduoti, 
kokį įspūdį tas pareiškimas 
padarė sovietams, kurie se
nai dreba prieš Kiniją, o ką 
bekalbėti prieš jungtines tų 
milžiniškų šalių jėgas ?

Nauja santykių raida rodo 
Kinijos platų užsimojimą 
tapti visais atžvilgiais galin
ga valstybe ir taip pat pir
maeile technologiniu atžvil-' 
giu. Tikslas viso to yra ga
na aiškus : ne tik atsverti, 
bet ir pralenkti sovietų jė
gą Tolimuose Rytuose. Ne 
tik sustabdyti, bet ir paša
linti sovietų pavojų domi
nuoti Ramųjį Vandenyną, kas 
jau liečia ir Amerikos inte
resus.

Visa tai, žinoma, yra džiu
gus reiškinys. Galų gale, 
pradedama užkirsti kelią 
sovietų svajonei užimti visą 

ta svajonė, 
normaliai galvojant, visada 
buvo absurdiška, bst sovie
tams taip neatrodė, nes juos 
lydėjo kažkoks negirdėtas 
pasisekimas ne tik laimint 
karą prieš hitlerinę Vokie
tiją, bet ir po karo, beveik 
be šūvio užimant Rytų Euro
pą-

Dar esant Lietuvoje, nie
kam nei į galvą neatėjo min
tis, kad skurdi^ vokiečių su
mušta Rusija, pasieks tokio 
laimėjimo. O ji vistiktai lai
mėjimo pasiekė ir tas tik 
paskatino žengti pirmyn į 
"komunizmo laimėjimą".

Šiaip ar taip, toks absur
das ilgai negalėjo tęstis. 
Nors Rusija skelbiasi viską

Amerikos jos karinės pagalbos pačiu 
Walter kritiškiausiu metu. Jei ne ta

tai apie Stalingrado pergalę 
niekas nebūtų girdėjęs.. .

Karui pasibaigus, Anglija 
ir Amerika buvo pagautos 
naivios iliuzijos, kad sovie
tai jau ir bus jų didžiausi 
draugai, nes bus įvertinę 
tai, ką gavo iš tų šalių. So
vietai gi iš to viso tik pasi
juokė. Vietoje laukiamos 
draugystės, jie parodė 
kumštį. Matydami Anglijos, 
Amerikos politinį 
sovietai pasuko į 
nius laimėjimus 
keliu. Apgaulingos

naivumą, 
toli mes- 
apgaulės 

_____ _ Tehęra-,
no, Jaltos bei Potsdamo su
tartys sovietams atidavė Ry
tų Vidurio Europą su virš 
šimto milijonų gyventojų ir 
atidavė Rytų Vokietiją. Po to 
užėmimas visos Vakarų Eu
ropos beatrodė mažmožis.

Besiruošdami užimti Va
karų Europą, sovietai pra
dėjo veržtis į Aziją. Afriką 
ir net Pietų Ameriką. 1962 
metais sovietai tiek įsisma
gino, kad Kūbon atsigabeno 
atomines raketas, taikyda
mi jas į Ameriką. Čia, ta
čiau, Kremliaus svajotojai 
patyrė pirmą nepasisekimą. 
Raketų išsigabenimas atgal 
sovietams buvo didžiausias 
pažeminimas pasaulio aky
se, bet kartu dar didesnis 
pasiryžimas Ameriką sudo
roti kitokiu būdu. Prisiplėšę 
užimtų tautų turto ir moksli
nių žinių, sovietai metėsi į 
tokį apsiginklavimą, kuris 
galų gale pasaulį paklotų po 
jų kojomis.

Pirmieji tai pastebėjo ko
munistiniai kraštai : Jugo
slavija ir Kinija. Jiems bu
vo perdaug tos rusų ambici
jos. Jugoslavija, nors yra ir 
komunistinis, bet labai pa
triotinis kraštas.

Kinijai Rusija pakvipo kaip 
nauja kolonistinė vergija. 
Abu šie kraštai sovietus-ru- 
sus išmetė iš savo krašto su 
pasišlykštėjimu. Nuo jų pra 
sidėjo ir kitų tautų komunis 
tų atsimetimas nuo laimė ji 

TEL. 529-8971.
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mals apsvaigusių sovietų. 
Vietoje politinio idealizmo, 
pasirodė plikas rusų impe
rializmas. Nuo čia ir reikia 
skaityti sovietų kelią atgal.

Tas kelias atgal, žinoma, 
nebus toks trumpas, kaip 
norėtųsi kad būtų. Nors da- 
dar jau Rusija yra apsupta 
laisvo pasaulio iš visų pu
sių, bet tas pasaulis dar to
li gražu nėra pasiruošęs 
Dar visur labai laisvai te
beveikia sovietų penktoji ko
lona. Tai kolonai išlaikyti 
sovietai negaili pavergtų 
tautų darbininkų prakaito.- 
Išspaudžiami paskutiniai sy
vai ir iš lietuvio darbo 
žmogaus, palaikymui "di
džiosios tėvynės", o ir tu
ristinė propaganda lankyti 
"savo kraštus", sovietams 
neša bilijonus, įgalinančius 
juos ginkluotis iki dantų.

Sovietų agentai Amerikoje 
tokie kaip aktorė Jane Fon- 
turi atlikti Amerikos ginkla
vimosi parai y žavimą. Pa
grindinis tų agentų tikslas 
dabar yra sustabdyti Ame
rikos atominės energijos 
plėtimą, uždrausti statyti 
reaktorius kaip "pavojingus" 
visuomenei. Iš tikrųjų, tie 
reaktoriai yra mažiau pa
vojingi kaip anglies ir dujų 
įrengimai. Tuo tarpu sovie
tai savo keliu siekia surišti 
Amerikos rankas nauja su
tartimi - SALT II, nors jie 
nesilaikė nei SALT I sutar
ties.

Nežiūrint tų visų sovietų 
kombinacijų, dalykai jiems 
nebeina taip gerai, kaip ei- 
davosl seniau. Laikas nebe
dirba sovietų naudai. Kini
jos suartėjimas su Amerika, 
Japonija bei vis stiprėjan
čia Vakarų Europa, visas 
sovietų pastangas grąsina 
paversti niekais. Milžiniš
ka laisvo pasaulio jėga juo
du uraganu telkiasi ant so
vietų galvos. Iš to kilo ir

Lietuvos Kariuomenės Generalinio Stabo 
pulkininkas Kazys ŠKIRPA

Netekome pirmojo Lietu
vos Kariuomenės kūrėjo - 
savanorio, Generalinio Štabo 
pulkininko Kazio ŠKIRPOS. 
Š. m. rugpiūčio 18 d. , Wa - 
shington^e D. C.t sulaukęs 84 
m. amžiaus iškeliavo į Ana
pus dar vienas žymus mūsų 
tautos istorijos liudininkas : 
karys, diplomatas ir politi
kas.

Kazys Škirpa gimė 1895 
m. vasario 18 d. Namajūnų 
km. , Saločių valse, , Biržų 
apskrityje.

Jis baigė rusų karo mo
kyklą ir tapęs karininku, bu
vo pasiųstas į Omską. Sugrį
žo į Petrapilį 1917 m. ir ak - 
pradėjo organizuoti lietuvių 
tautinius dalinius.

Lietuvos Tarybai 1918 m . 
pradėjus registruoti valsty
biniam darbui, Škirpa pats 
pirmasis užsirašė į Lietu
vos kariuomenę. Dalyvavo 
kautynėse prieš bolševikus 
ir buvo apdovanotas Vyties 
Kryžiumi su kardais.

Steigiamajame Seime ats
tovavo valstiečius liaudinin
kus. Grįžęs į kariuomene , 

Brežnevo aliarmuojantis 
šauksmas į savo propagan
distus gelbėti padėtį. IŠ to ir 
pavergtos Lietuvos komu
nistų klyksmas pažadinti 
Lietuvos jaunimą visokiais 
būdais aukotis "didžiąjai tė
vynei".
. Laimei, tas jaunimas ge
riau- mato kas dedasi pasau
lyje, negu kiti suaugusieji. 
Jis žino, kad Sovietų Rusi
jos niekas nebeišgelbės. Ži
nomo disidento Almariko 
pranašavimas, kad Rusija 
žlugs maždaug 1982 metais 
gal ir nėra labai įtikinantis, 
tačiau bešališkų politinių 
stebėtojų nuomonė yra ta, 
kad maždaug nuo to laiko 
prasidės tikrieji sovietų 
vargai, o jų, atrodo, bus be
galės.

A. Solženycinas savo laiku 
įspėjo rusų tautą grąžinti 
laisve pavergtoms tautoms, 
kol dar neprasidėjo audra. 
Jo manymu, rusų tauta gali 
puikiai gyventi ir be kitų 
tautų vergų, Nurodė, kad 
žmonės yra pervargę nuo vi
sokių manijakiškų planų už
valdyti pasaulį ir kad jie 
trokšta pasikeitimų. A. Sol
ženycinas yra įsitikinęs, kad 
jeigu“ pasikeitimai neateis 
taikiu būdu, tai jie ateis ka- ' 
tastrofiškai.

Reikia manyti, kad šį pa
vojų numato ir patys sovie
tai, didėjant laisvojo pasau
lio apsupimo pajėgumui ir 
todėl nieko negalėtų nuste-z 
binti didesni pasikeitimai . 
Ypač po Brežnevo mirties, 
ar bent pasitraukimo iš val
džios dėl senatvės, nes se
natvė jam jau yra čia pat. To 
viso akyvalzdoje, okupantas 
ir jo ištikimieji lietuviai 
samdiniai turėtų jau dabar 
pradėti atleisti Lietuvos 
kankinimo reples. Tai būtų 
labai svarbu ne tik Lietuvai, 
bet ir jiems patiems.

S.Šetkus

aukštuosius karo mokslus 
baigė Šveicarijoje ir Belgi
joje. 1925 m. buvo paskirtas 
Generalinio Štabo IT sky - 
riaus viršininku, o sekan
čiais metais-Štabo viršinin
ku.

Buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybėn Berlyne, 1928 
m. - Lietuvos karo atstovu 
Vokietijai. Nuo 1937 m. ats
tovavo Lietuvą prie Tautų 
Sąjungos, netrukus tapo pa - 
siuntiniu Lenkijai ir vėliau 
Vokietijai.

1940 m. sovietams okupa
vus Lietuvą, Škirpa sudarė 
aktyvistų fronto branduolį , 
siekiant atkurti nepriklau - 
somybę. 1941 m. Škirpa 
buvo paskelbtas Laikinosios 
Lietuvos Vyriausybės Min. 
Pirmininku,bet vokiečiai ne
leido jam grįžti į Lietuvą ir 
ištrėmė į pietų Vokietiją.

1943 m. pavyko trumpai 
grįžti Kaunan ir įteikti me
morandumą Vokietijai, rei - 
kalaujant. perleisti krašto 
valdymą lietuviams. Buvo 
vėl suimtas ir internuotas.

Po karo emigravo į JAV.
5 psl.
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VYKSTA NUOSTABUS DALYKAI

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandai: pirmodier iois - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
'0 iki 7 vol., ie'todieniois nuo 9 iki 12 vol. 
.iepos - rugpjūčio men. ir prie! ilgus sovoit- 
ioIius šeStodieniois uždaryta.

i

MOKAME UŽ:

Memokomai pilnot tekiu peternevime*.

Kapitalai — »lri $14.000,000.

pensija fondai
IMAME UŽ:

nekiln. turto peik.

PAVYKUSI

Jau eilė metų kaip šaulės 
moterys, padedant vyrams, 
rengia gegužines. Joms pra
džią davė St. Catharines P. 
Lukšio šaulių moterų sekei- 

* ja, kuri nutarė gegužines 
ruošti vis kitoj vietoj. Dabar, 
jau keli metai, joms vadovau
ja Hamiltonas.

Šiais metais gegužinę sū- 
ruošė sesės šaulės, vadovau- 

■' jant Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Kanadoje, moterų seko, va
dovei S. Petkevičienei, š. m. 
rugpiūčio 19 d. gražioj, nuo
savoj lietuviškoj sodyboj, ku
ri vadinasi Medž. Mešker. 
Klubas "Giedraitis".

Kas metai gegužinė darosi 
skaitlingesnė, įdomesnė ir 
pelningesnė. Gal būt dėl to, 
kad rengiama tikslu, paremti 
Šaulių rinktinės sukaktuvinį
leidinį. Tuo būdu atsirado kalbėti. 6 vai. vakaro šios me, tarytum širšių lizde, 
daugiau mėgėjų pašaudyti, gegužinės vadovas LK Al- savo 
daugiau loterijos bilietų iŠ 
parduota ir daugiau maisto nopa pakvietė visus dalyvauti ja virš 400 žemiškųjų būty- 
suvalgyta.. Nenuostabu, kad vėliavos nuleidimo ceremO - 
gegužinė davė 500 dol. pelno, nijose. Publikai buvo prista^
kuris buvo perduotas Š. Rink- tyti. svečiai ir sugiedotas Tau Hair vakariniame šio mies
tinės Pirmininkui J. Šiaučiu- tos Himnas. Po to, p-kas P. to šone 
liui, minėto leidinio parėmi
mui. Bravo, sesės šaulės .

Gegužinė prasidėjo 1 vai. 
po • pietų vėliavų pakėlimu ir 
Tautos Himnu.

Šioje gegužinėje matėsi ir
iŠ toliau suvažiavusių svečių: Pasibaigus loterijai nenorom 
dipl. teisininkas ir ŠS.-gos visi skirstėsi į namus. Tad 
Garbės Teismo Pirmininkas iki sekančių metų 
M. Šnapštys iš Detroito, VŠ P. Polgrimas

io,. % 
io * % 
10c % 
<p/4 %

Jž % 
n

Vasaros atostogų proga iš 
tolimesnio šio krašto kam
pelio ir vėlei į čia užklydęs, 
nejuokais visa kuo susidomi, 
susižavi, kadaise čia gyve
nęs tautietis.

Pirmiausia jis žavisi šiais 
erdviais, patogiais, neblo
gai įrengtais Toronto Lie
tuvių Namais, ypač kai jo 
vaizduotėje dar vis tebėra 
anksčiau čia buvusių, nepa
lyginamai menkesnių namų 
vaizdas. Nemažiau jis nu
stemba, net galvą linguoja, 
matydamas ir nesenai įkur
tąjį Anapilį, apie kurį tik iš 
spaudos buvo girdėjęs. Į visą 
tai žiūrėdamas, savo sutik
tiems pažįstamiems jis pa
žeria ir visą pluoštą įvai
riausių klausimų.

Su didele nuostaba jis 
žvelgia į taip vadinamą On
tario Place. Tai nuostabūs, 
pasakiško pastatai, gražiau
si parkai, medžiais apaugu
sios kalvos, šlaitai, gražios 
aikštelės - ir visa tai yra 
ten, kur rūstus Ontario eže
ras prieš keliolika metų

GEGUŽINĖ

R-nęs Pirmininkas J. Šiau - 
čiulis iš Montrealio, kuris 
pasakė trumpą žodį; prof, ir 
garbės narys - steigėjas A. 
Mantautas iš Toronto, kuris 
pasakė neilgą, bet visais at
žvilgiais jaudinantį šių laikų 
dvasią atitinkantį žodį.

Taip pat dalyvavo VI. Pūt-
vio sk. Pirmininkas S. Joku- piktai griovė, skalavo šias 
baltis, DLK Gedimino sk. 
Pirmininkas Stp. Jakubickas, 
Povilo Lukšio sk. Pirminink 
kas A. Sėti kas.

Fantų loterijos darbais 
prisidėjo P. Lukšio moterų 
sekcijos vadovė A. Ališaus
kienė, Jūrų sk. Pirmininkas 
V. Keturakis, VŠR-nės iždi
ninkas A. Mylė iš Montrealiojo ne matus ir nepačiupinė- 
P. Jonikas iš Toronto. jęs.? Kaip gi besupras!, kad

Malonu buvo su visais susi-tenai aukštybėje, kažkur tarp 
tikti , apie šaulių veiklą pa - dangaus ir žemės kybančia-

pakrantes.
O štai ir naujausias tech

nikos stebuklas - aukščiau
sias pastatas pasaulyje, savo 
viršūne tiesiog danguosna 
įsmigęs, taip majestotiškai 
plačiai ir išdidžiai į visas 
keturias pasaulio šalis besi- 
žvalgąs. Kas gali patikėti

kasdieniškus rūpes-
girdo sk. Pirmininkas P. Ka- čius palikę, supasi, lėbau-

bių ?
Nemažiau įdomumo suke-

Kanopa padėkojo visiems už tai ežeran 
atsilankymą ir palinkėjo lai - skverbdamasis, 
minga! sugrįžti į namus.

Loterijai vadovavo ¥1. Pūt- 
vio sk. p-kas Š. Jokūbaitis.

Atsidėkodamas už visą 
Kazimiero Barono nuoširdų 
bendradarbiavim ą, Ed. Stun- 
gevičius palinkėjo jam sėk
mės naujame krašte ir pra
šė nepamiršti hamiltoniečių. 
Vakarienės metu Ed. Stunge- 
vičius pasirūpino garsiakal-

jau kelinti me - 
neatlai’džiai

nuo — 
latos beaugantis, net kelis
šimtus hektarų turintis-, vi
sai naujas pusiasalis. Ne
maža dalis šios, iš ežero 
atkovotos žemės, jau nau
dojama. Išvesti keliai, ta
keliai, automobiliams aikš
tės, jau auga įvairūs mede
liai bei kita augmenija, 
įrengti erdvūs uostai būri
niams ir motoriniams lai
vams ir padaryti jiems pui
kūs į vandenį nuleidimo ta
kai.

Rytiniame miesto šone,

’ prie ežero, taipogi vyksta 
nuostabūs ir dėmesio verti 

, reiškiniai. Čia jau keUnti 
metai į ežerą pilamas net 
4 km. ilgumo pylimas. Jo 
paskirtis yra ne vien sulai
kyti miesto kryptimi at
ūžiančias. įsisiūbavu
sias bangas, bet ir bendrai 
šio miesto gyventojų patogu
mui, jų gyvenimo paįvairi
nimui. Jau ir čia formuoja
si parkai, automobiliams 
aikštės, laiveliams prie
plaukos, sodinami medeliai 
ir gėlės.

Dar toliau, už poros kilo
metrų į rytus, jau nuo senai 
čia buvusio neperdi delio 
parko ir paplūdimio. iŠ viso 
neįmanoma atpažinti, pasi
rodo, kad Ir čia į ežerą iš
pilti gražūs pusiasaliai, už
sodinti naujai parkai, išves
ti pasivaikščiojimui roman
tiški takai, bent tris kartus 
padidintas pats paplūdimys.

Net ir čia gyvenantiems 
belieka tik stebėtis ir gėrė
tis.

Pati miesto panorama, iš 
kur bežiūrėtum, taip pat yra 
žymai pakitėjusi. Visa eilė 
naujų pastatų, dangoraižių, 
vienas už kitą didingesnių, 
kyla ir stiepiasi į padanges, 
švyti, mirguliuoja sau
lės žaisme...

Rangosi, vingiuoja pa
krantės takelis. Vienoje pu~_ 
sėje, lyg veidrodis saulėly
dyje, spindi ežeras, kitoje - 
didmiesčio dangoraižiai.

Einame tylėdami, susi
mąstę. Atgyja senai praėju
sių dienų išgyventi prisimi
nimai. Dar anais, jaunystės 
dienų metais kartu tėvynės 
takeliais veikščiota ir daug 
tenai prisvajota, pridūmo- 
ta. Kartu nemažai irsią* o 
dienų bei nemigos naktų iš
kentėta. Kartu ir į pasaulį 
išklysta...

Iš kažkur tai.vendens pla
tybėmis atklystanti sutema, 
skverbiasi į miestą, kurį lyg 
norėdama užliūliuoti ar pa
slėpti nuo mūsų.

Miestas, norėdamas tam 
pasiduoti, staigiai sušvinta 
įvairiaspalviais žibu
riais. Dar valandėlė ir tam
sėjantis aukštasis padangių 
skliautas, tarytum atsaky
damas Šiai žemiškai žmonių 
buveinei, taipogi pasipuošia 
sumirguliuoja tūkstančiais 
anų, mums dar nežinomų, 
pasaulių žiburiais...

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 

MaV 1C6.

/

♦ Namų — Gyvybės
f f } JKt * Automobilių
< frrf <V V C * Komerciniai

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

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Visoi8 k<‘l,onių reikalais

TORONTO, ONTARIO bc‘kur
M6P 1A5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

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

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

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

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON. ONTARIO M9B 1K8

I VAI RUS 
SIUNTINIAI

SIUNTINIAI f BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ
• Priimame užsakymus ir maisto siuntimų d Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — S v.p.p. (po 5’ v.p.p. susitarus telefonu);

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

kad tai buvusi rusų raketa, 
panaudota išstumti erdvėnjų 
komunikacijos (ar žvalgytai) 
satelitą, kuris buvo iššautas 
liepos 31 d. ir grįžo atgal į 
žemės atmosferą kažkur virš 
Meksikos. Pakeliui į žemę 
sudegusi raketa neturėjusi . 
jokios branduolinės medžia
gos. Ją buvo galima paste
bėti pradedant Klevelanduir

ATSISVEIKTNANT SU KAZIMIERU BARONU
Paskutiniame "Tėviškės 

■* Žiburių" numeryje buvo pa- 
taįpintas aprašymėlis "Su
dieu K. Baronai", kuriame \
G.-B. pateikė keletą momen
tų iš K. Barono išleistuvių 
vakarienės.

Atsisveikinimo žodžius
tarė dy.Prel. J. Tadarauskas, biais, muzika ir įamžino K. 
sporto klubų, įvairių organi- Barono atsisveikinimo žo- 
zacijųbei fondų atstovai,Ha
miltono p-kas M. Gudinskas 
ir "Gintarinių Aidų"-lietu- 
viškos radio programos ve
dėjas - universiteto studen
tas Eduardas Stungevičius. 
Tačiau Eduardas dėl neaiš
kių priežasčių G. B. nebuvo 
paminėtas.

Savo kalboje Ed. Stungevi
čius išreiškė didelę pagar - 
bą ir padėką Kazimierui Ba
ronui už jo nuoširdumą ir jo pradėtą lietuvišką veiklą, 
pagelbą pirmaisiais radio 
valandėlės metais- K. Baro
nas buvo vienintelis Hamil
tone lietuvis, kuris nesuabe
jojo jauno studento pajėgumu, giams, gerbiamas ir atatin - 
bet jį rėmė ir supasididžia- karnai įvertinamas žmogus . 
vimu spaudoje atsiliepdavo Sėkmės, laimės ir gražių a- 
apie vienintelę lietuvišką ra
dio programą Hamiltone. K.
Baronas kas savaitę siųsda
vo reguliariai sporto ir lie
tuvių veiklos žinias ir teik
davo visokią moralinę ir 
materialinę pagelbą.
6 ps

džius į garsinę juostą, ku
riuos vėliau girdėjome per 
lietuvišką radio valandėlę 
Hamiltone- "Gintarinius Ai
dus".

Po vakarienės,Kazimieras 
Baronas, apdovanotas ginta
ro dovanomis, pakartotinai 
padėkojo jauniems kalbėto
jams, pasidžiaugdamas, kad 
palieka Hamiltone naują, ge
rai pasiruošusią kartą tęsti

Jaunos kartos atsilanky
mas ir patarnavimas išleis
tuvėse įrodė, kad K. Baro - 
nas jaunimo tarpe buvo mė-

teities dienų Vasario 16 
Gimnazijoj - studentų tar
pe - Kazimierui
linki visa Hamiltono jaunoji
karta. "Gintarinių Aidų"ve- 
dėjas, Eduardas Stungevičius 
tikisi, kad jis ir toliau bend-

radarbiaus, siųsdamas ži- gyvenimo, 
nias iŠ Vokietijos studentų

saultstemarie
BESIBAIGIANČIOS VASAROS NAUJIENOS

Tuo laiku, kada kaikuriose 
pietinėse Š. Amerikos vieto
vėse žmonės kenčia karš
čius, Te>xas‘o pakrantes 
plauna Mexico’s nafta. Kari- 
bijos teritorijas naikina vie
sulai, New York’e per 4 va
landas, avyksta 10 bankų api
plėšimų, Cleveland’as antrą 
kartą bankrutuoja, amerikie
čiai - erdvės mokslininkai 
jau žvalgosi į Saturną (rusai 
nesugebėjo išlipti ant mė
nulio .), airių teroristai žu
do Anglijos ir Kanados ka
ralienės artimuosius, už auk
so unciją pasaulio biržose 
mokama virš 320 JAV do-

Baronui, lerių ir visą laisvąjį vakarų 
pasaulį kankina streikų epi
demija, terorizmas ir žmo
nių grobimai, mūsų 80. 000 
gyventojų užkampyje gyveni-

M. K.

mas vyksta be jokių ypatingų 
naujienų.

tačiau tikimasi sulaukti il
gos, saulėtos " indėnų vasa
ros" — tokios kaip praėjusį 
rudenį. Miesto medžiotojai 
jau valo "strielbas" ir ruo
šiasi medžioklės sezonui. 
Visiems užtenka kurapkų 
ir triušių, o kiti savaites 
vargsta tolokai į šiaurę pa
važiavę, ieškodami didesnių 
žvėrių - "mūsų", kurie ir
patys kartais į miestą užklys- baigiant SIOUX LOOKOUT, 
ta (šią vasarą buvo net vie- Ont. Užbaigimui žiupsnelis 
tiniame dienraštyje). Keletą grynai lietuviškų naujienų, 
kartų įvyko šių stambių gyvu
lėlių susiduri rųai su automo
biliais ant plento, vedančio 
iŠ čia į Wawą. Keista, kad 
prasidėjus medžioklės sezo
nui, "mūsai" iŠ miesto apy
linkių kažkur dingsta.

Vietiniame Sault Star buvo 
rašoma apie keleto Vietnamo 
pabėgėlių (boatpeople) šeimų 
galimą įsikūrimą mūsų mies etninių grupių grožio kara
te, bet tuo tarpu šios rūšies laite ir Apyl. Valdybos narė 
svečių nesulaukėme ir atro- IrenaSLYŽYTĖ, kuri šį ru
do, kad miesto žmonės nela- denį tęs toliau veterinarijos 
bai tuo klausimu įdomaujasi, studijas Guelptfo Universi - 
O gal jie yra tokie sąmoningi, tete. Irena yra veikli to u-to 
kad prisiskaitę ir prisiklau - 
sę įvairių istorijų apie bėdas 
sū atvykusiais iš JAV Viet
namo herojais, raudonaisiais 
bėgliais iš Čilės ar kitokiais 
spalvuotaisiais, kurie vos 
spėję padus apšilti, jau pra
deda demonstruoti, protes
tuoti. agituoti ir net reika
lauti. Tokios rūšies svečiai 
nepageidautini.

Š. m. rugpiūčio 19 d. va
kare miesto ir visos ALGO
MA apygardos kai kurie gy-

Šią vasarą pensijon iŠ di
džiausios miesto darbovietės 
ALGOMA STEEL išėjo 2 tau
tiečiai - žinomas medžioto - 
jas ir žvejas Ignas GIRDZE- 
VIČIUS ir ūkininkas Vytas 
SKARŽINSKAS. Trumpam • 
vizitui pas savo tėvus K. K. 
SLYŽIUS buvo atvykusi jų 
dukra, buvusi mūsų miesto

Mieste jau 4 mėnesiai vyks
ta miesto tarybos ir įvairių 
tarnybų darbininkų streikas. 
Duobėtos gatvės, atmatų krū
vos ir nenupjauta žolė suda - 
ro apsileidusio miesto vaiz
dą, kurio pagerinimui susi - 
organizavo savanorių grupė, 
kuri pradėjo švarinti parkus, 
vaikų žaidimo aikšteles ir
1.1., kas labai supykdė strei- ventojiū pastebėję padangė- 
kuojančius. Streikas gali pa
sibaigti, nes streikininkus ir 
miesto atstovus jau kviečia 
susitaikymui į Torontą ati
tinkamas Ontario darbo mi
nisterijos skyrius.

Turėjome vėsoką, lietingą 
vasarą ir niekas nesigiria 
gerais žuvavimo rezultatais,

lietuvių būrelyje, o šį rude
nį planuoja įsijungti į Hamil
tono Gyvatarą ir jos stebėti
nas "sulietuvėjimas " įvyko 
po to, kai ji praleido viene
rius metus Vasario 16-osios 
Gimnazijoje, Vokietijoje.

Mūsiškių žuvininkų ir 
medžiotojų klubas BRIEDIS 
pasirodė esąs veiklesnis už 
Apylinkės Valdybą ir nuo pa
vasario ligi vasaros pabai
gos suruošė net kelis pikni
kus. Kadangi šias eilutes 
rašantis tai organizacijai 
nepriklauso ir piknikuose 
nedalyvavo, tai nuo komen-

jė žėrintį kamuolį su šviesia 
uodega, pagalvojo kad tai 
krentantis meteoras ar kome* tarų susilaikoma., 
ta, o buvo apie tuzinas ir to
kių, kurie net skambino On
tario provincijos policijai. 
Paaiškėjo ir patvirtinta. 1 iŠ 
NORAD ( Š. Amerikos oro 
Gynybos) vietovės North Bay,

Sekanti korespondencija, 
jeigu korespondento kas 
nenušaus, per klaidą per
skaitęs "mūsų ", pasirodys 
nevėliau pirmojo sniego ’.

Korespondentas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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stcatharines
XXTV-JT LIETUVIU DIENA

Kanados Lietuvių XXIV-oji 
Diena įvyks š. m. spalio 6-7 
dienomis. Susipažinimo va
karas bus Prudhome s Motor 
Hotel & Convention Centre 
spalio mėn. 6 d. . kuris ran
dasi visai arti prie QEW 
HWY.apie 9 m. nuo St. Cath
arines miesto. Važiuojan - 
tiems nuo Buffalo- prava-

ziką, veiks visokių gėrimų 
bufetas.

Spalio 7 d. . 2 v. p. p. įvyks 
pamaldos katalikų katedroje 
Church str. , St. Catharines 
miesto centre. Iškilmingas 
mišias atlaikys prel. dr. J. 
Tadarauskas iš Hamiltono , 
pamoklsą sakys Kanados ku
nigų vienybės pirm.,kun. J. 
Staškevičius iš Londono . 
Sveikinimo žodį tars vietos 
vyskupas Fulton.

Pamaldų metu giedos V.

biškienė ir Vytautas Paulio- 
nis, Tautinių Šokių Grupė 
Gyvataras iš Hamiltono, vad. 
G. Breichmanienės, Toronto 
Vyrų Choras Aras ir Toron
to Prisikėlimo Parapijos 
Choras, vadovaujami V. Ve- 
rikaičioM Hamiltono Aušros 
Vartų Parapijos Choras, vad. 
D. Deksnytės-Powell, globo
jamas prel. dr. J. Tadaraus- 
ko.

Collegiate Institutas ran
dasi Catarine str. 34, St. 
Catharines mieste.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreipkitės į Virginiją 
Žemaitienę Bishop st. 5. Te
lefonas iš toliau- 1-416-935- 
9060, iš St. Catharines nau
doti tik tel. 935-9060.

J. Šarapnickas 
KLD Informacija

Pageidaujami fantai lote - 
rijai ir aukos spaudai , 
kuri yra stipriausia 
išeivijos jungtis, ge
riausia talkininkė 
lietuvybei išlaikyti , 
visos mūsų veiklos 
pagrindas. Jei didžioji 
Chrysler bendrovė dėl iški
lusių kainų ir panašių prie
žasčių nebegali išsiversti be 
pagelbos iš šalies, tai nega
lime reikalauti, kad ir lietu
viškoji spauda išsiverstų be 
plačiosios visuomenės pa - 
ramos.

"Nepriklausomos Lietu
vos" ir "Tėviškės Žiburių" 
pareigūnai deda dideles 
pastangas, skiria neeilinę 
auką, kad lietuviškoji spauda 
kuo ilgiausiai išsilaikytų. 
Tad. į jų didžią auką

Mūsų Kredito Unijos nariui 
A t A

JUOZUI JAGMINUI mirus, 
jo žmoną! Kornelijai bei visiems kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

- Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" Valdyba

Musų Kredito Unijos narei .
A "I“ A 

AUGUSTEI LINGAITIENEI mirus, 
jos dukrai Onai Vo ro ni n ka i ti e ne i , sūnui 
Juozui ir Petrui su žmonomis bei kitiems 
giminėms ir artimiesiems. nuoširdžią užuojautą 
reiškia - Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "Litas" Valdyba

montreal
žiavus St. Catharines mies
tą bus rodyklė:Prudhome’s 
Boulevard, pasukite dešinėn, 
tuojau privažiuosite Prud
home s Motor Hotel.

Važiuojantiems nuo To
ronto, Hamiltono St. Catha
rines kryptimi, privažiavus 
posūkį į Victoria Ave, išsuk
ti į dešinę iš QEW HWY . 
Privažiavus "stop" - sukti į 
kairę ir pervažiavus tiltą - 
tuojau sukti dešinėn- įva - 
žiuosite į Prudhome s Hotel 
centrą.

Dėl nakvynių jau buvo pra
nešta praeitą kartą.

Susipažinimo Vakarui 
salės bus atidarytos 6 v. 
Girdėsite europietišką mi

Verikaičio .vadovaujamas 
Toronto Vyrų Choras. Tuo
jau po pamaldų visi vyksta 
organizuotai prie Kanados 
Laisvės paminklo padėti gė
lių vainiką. Tokia demonst - 
ratyvinė eisena buvo organi - 
zuota irXVII-ąją K. L. Dieną 
ruošiant. Ji buvo reikšmin
ga ir apie ją rašė vietos 
dienraštis The St. Catharines 
Standard. Jame buvo pažy
mėta,kad Lietuva yra sovie
tų okupuota. Todėl labai 
svarbu, kad ir šį kartą eise
noje visi dalyvautų.

4-tą v. p. p. Collegiate Ins-
2 titute Auditorijoje įvyks me- 

v. ninė dalis. Programoje da- 
- lyvaus soli štai-Justina Sriu-

bndon,ont.
ŠAUNUS SPAUDOS BALTUS- 

KONCERTAS
Londone Spaudos Balius, 

įvykstąs rugsėjo 22 d. . šie
met turės ypatingai gerą 
programą. Ją išpildys vie
nas iš geriausių Kanados 
lietuvių ansamblių- Toronto 
Gintaras. Be to, bus it la
bai nuotaikinga linksmoji 
dalis: skambusis sopranas 
D. Švilpaitė ir lietuvių labai 
mėgiamas orkestras Carr - 
ousel. Ne tik jaunimas, bet 
ir "subrendusieji" stengsis 
paąiekti lubas.

XXX11

atsakykime savo nuo
širdžia auka.

Pavardės paaukojusiųjų 
per Spaudos Balius nemažiau 
$100- spaudai paremti įra
šomos L. S. B. Auksinėn Kny
gom Ligšiolinės aukos už
skaitomos ir todėl reikia 
tik skirtumą iki $100 išlygin
ti. Šios aukos įteikiamos iš 
anksto V. Vaitkui arba E.Da- 
niliūnui.

Baliaus data rugsėjo 22 
d. , šeštadienį, toje pačioje 
salėje, kaip ir praeitais me
tais: Plumbers Hall(įėjimas 
iš kiemo), Connally Building, 
523 Firąt str. , trečias pas - 
tatas kairėje nuo Dundas St . 
kuri yra plento Nr. 2 tęsinys. 
Salė lengvai pasiekiama. iŠ 
greitkelio 401 išsukti į Šiau
rinį išvažiavimą (Highbury 
Avenue), važiuoti tiesiai į 
šiaurę ligi Dundas St. , tada 
pasukti į dešinę ir labai ilgą 
bloką pavažiavus, pasukti 
į pirmą gatvę, į kairę. Ši ir 
bus First St.

Koncertas nuo 6. 45 v. v. 
ligi 9 v. v. , šokiai nuo 9 v. v. 
ligi 1 v. r. Salė atidaroma 
6.30 v. v.

Bilietai dvigubai progra
mai (koncerto ir Šokių)-$ 6. 
50, jaunimui - $3. Visos ir 
visi kviečiami !

Atvykite išgyventi malo
nias valandas puošnaus jau
nimo sūkury. Kai šokėjai 
pinsis į pasakišką pynę, jau
nų dainininkių garsai nukels 
mus toli. . . toli. .. į paliktą 
tėviškę. . . į mūsų jaunas 
dienas... Rengėjai

MONTREALIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Pradeda darbą Rugsėjo 15 d. , 9 vai. (šeštadienį ) n a u - 
jose patalpose:

St. HENRI gimnazijos patalpose (Ecole Polyvalente 
St. Henri) 4115 St. Jacques St. West (St. Henri Place, kam
pas du College St.) -

Patalpos yra naujos, modernios, prie pat St. Henri 
Metro stoties. Metro linija nuo Henri Bourassa, šiaurinė
je miesto dalyje dabar eina iki Bonaventure stoties. Bet 
nuo lapkričio mėn. 11 d. , planuojama atidaryti šios linijos 
tęsinys į vakarus- St. Henri rajoną pagal Lionel Groulx 
metro stptį - taip , kad vaikai galės išlipti prie pat mo - 
kyklos durų.

Dabar privažiuojama autobusais: Nr. 90 ir 19 nuo At
water Metro, eina St. Antoine gatve į vakarus, užsuka į St. 
Jacques gatvę, sustoja prie mokyklos ir eina St. Jacques 
gatve į rytus iki Atwater st. Nr. 37 eina Atwater St. , per- 
sėdus į Nr. 35 ant Notre-Dame St. .važiuoti į vakarus iki 
St. Henri Place.

Greitkeliu privažiuojama Ville Marie, išvažiuojant į 
Atwater exit.

I Mokyklą kviečiami vis mokiniai! Kviečiami, kurie 
dėl kokių nors priežasčių nustojo mokyklą lankyti! Žiūrė
sime, kaip galima būtų mokslo reikalus suderinti.

Kviečiami lietuviškų ar mišrių šeimų vaikai, kurie ne
kalba lietuviškai. Yra organizuojaiha tokiems mokiniams 
speciali klasė. /

Pirmomis mokslo dienomis mokytojai pasitiks moki
nius prie pagrindinio įėjimo 4115 St. Jacques St. West.

Prašome visus ,leisti, paraginti, siusti vaikus į lietu - 
višką mokyklą.

Prašome visus padėti mūsų jauniesiems ir mažie 
siems išmokti lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti.'

Mokyklos šiaurinėje pusėje yra ir auto
mobiliams pastatyti aikštė.

Toronto, Gintaro daininkės

NAMAI - APARTMENT Al- 
ŽEM?.-PASKOLOS

- D. N. BALTRUKONIS
FOTO M U.S. 

sisltMA Sylka Realties Ine.

445 Jeon Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9151 Res.737-0644.

kurios dainuos Spaudos Ba
liuje.iš kairės :D. Jokūbai tytė. 
R. Gustainytė. B. Nakrošiūtė. 
Ž. Šilininkaitė.A. Biretaitė. S. 
Zenkevičiūtė, L. Kaminskie
nė. R. Kaminskaitė. D. Vitku
tė, I. Vitkienė. Akordeonistas

M. Jonynienė
Lituanistinės Mokyklos Vedėja 

P. Adamonis
Bendruomenės Švietimo Atstovas

P. S. Apačioje, kairėje - St. Henri Mokyklos vietos planas

- A. Kaminskas.

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaidu)

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

Savininkai V. įutinskas & San Tel. 364-5712

kelnėms- 
prista tant 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI   _ __

SKAMBINKIT - 365-71461
ST. ST. HENRI MOKYKLA - ■

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

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

'Richard'* ^uri s jau seniai lietuviams p olom au j a« Darbo atlieka sgilningol 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas or koi

1979. IX. 12

NETTOYEURS CLEANERS 
...........7661-A CENTRALE 
‘“1.....495-90e AVĖ

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

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

766-2667.
pardavimas:
Chrysler • Monaco • viiwser e uoqge • uan 
S>ort a Swinger • »ecial • Sedan • Tracks

Mechanlxuotae ratų'lr,klt«i dailu reguliavimas. Karks (Body) talsyi 
dažymas naujame garaže Ir moderniomis priemonėmis. K re I p k 11 
De LaVerondryo, prie Laplorrelr vandens kanalo. Tel. 365-3364.
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NL REIKALAI PABĖGĖLIAI
Visi žinome vargus ir 

kančias pabėgusių nuo komu-

MIELI SKAITYTOJAI,
Daug gauname laiškų, ku

riuose nusiskundžiama, kad 
NL neišleidžiama laiku, vė
luojama. Dėl vėlavimo, ne
būtinai kalta NL. Tai palie
čia daugelį laikraščių — mes čiame raginimus atsilikti - 
irgi gauname laikraščius, ku- siems prenumeratoriams .

si sakyti neskaitančius. O jei
gu pridėsite ir vieną kitą do
lerį aukų- ir mūsų pastangos 
būtų lengvesnės.

Yra atsitikimų, kad siun-

• GO VERA-LUKAUSK AITE 
Dana su vyru Fredu iš Ed- 
montono, Altą, atostogas pra
leidžia pas tėvus V. O. Bu
kauskus.

• BUČINSKAS Domas sun-

nizmo Vietnamo žmonių. 
Montrealio Bažnyčia nori 
prisidėti aktyviai prie jų 
gelbėjimo ir Montrealio Ar- 
kivysk. Paul Gregoire kvie
čia visas parapijas prisidė
ti prie jų įgyvendinimo Ka
nadoje. Tuo tikslu yra skel
biama rinkliava visose baž-

rie pasiekia mus mėnesio se- Daugumoje tuojau atsiliepia kiai susirgo, paguldytas Vic- 
ir susitvarko, bet yra tokių, 
kurie nereaguoja į laiškus, 
nepraneša priežasties ir po 
metų ar dviejų atsiliepia, 
prašydami nutraukti laikraš
čio siuntinėjimą. Atsieit, kol 
neprašome skolos -laikraš-

numo.. .
I pagrįstus nusiskundimus 

.kreipiame rimtą dėmesį ir 
darome viską, kas tik įmano
ma. Iš savo pusės, mieli skai
tytojai, mes irgi turime pa
geidavimų. Visi žinome, jog 
kainoms kylant, kyla pašto, tispatiko ir buvo skaitomas? 
spausdinimo išlaidos, ne kai - Tokie ar panašūs laikraš- 
bant apie dirbančiuosius; jie čio kuklių rezervų išnaudoji- 
dirba daugiau iš pasišventimo mai laikraščio leidėjams ir 
negu dėl atlyginimo. darbuotojams yra nemalonūs.

Nežiūrint sunkumų, stengia Suk ir raginti - nėra kažin 
masi NL išlaikyti Todėl kvle-ikoks malonumas, nes yra to- 
čiame: - atnaujinkite prenu- kių, kurie dėl to užsigauna. 
meratas bei paskatinkite už- To mes tikrai nenorime. NL

tori a ligoninėn.

• TAMULEVIČIUS Vaclovas 
susirgo ir gydosi Victoria 
ligoninėje.

nyčioserugsėjo mėnesį.Mū
sų parapija yra numačiusi 
tą rinkliavą pravesti rugsė
jo 23 d.Mes visi gerai žino
me, ką reiškia prarasti sa 
vo kraštą ir gelbėtis nuo 
komunizmo vergijos.

• ANDRIUŠKEVIČIUS Jievą ir ,
Kostą neseniai aplankė dukra
Jolė su vyru iŠ Vancouver'io. PAŠVENTINTAS PAMINK

LAS
Rugsėjo 1 d. buvo pašven

tintas a. a. Barboros Jurkie
nės, gražus, vyro ir sūnų pa
statytas paminklas.

Šventinime dalyvavo sūnus 
Algis su šeima ir svečiais 
iš Ottawos.

• PEČIULAITIS Stasys, kris
damas sunkiai susižeidė.Su
laužyti keli šonkauliai,teko 
atsigulti ligoninėn.

Šiuo metu dukters globoje 
sveiksta namuose.

Taupyk ir, s ko I inkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m je pa m 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------

MOKA: = IMA:

10% ui 1 m. term, indėlius = mis nr x _ «. i 914% už 3 m. term, indėlius Į 10/a% u* O,m-
914% už pensijų ir namų planą E
914% speciali taup. sqsk. = 1014 % už mortgičius 
fi3/4% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =
 AKTYVAI viri 25 milijonų dolerių

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

KASUS 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 x

ir 532-1149 M6P 1/6

Greitas ir tikslus patarnavimas!

garos Kriokilio šią vasarą. Jį aplankyti bus gera proga, 
vykstant į Lietuvių Dienas St. Catharines, spalio 6-7 d. d.

• ŽUKAUSKAS Jonas su 
žmona Rasa atostogas pra
leido Barbados salose.

• G ARGAS AS Stasys 60 m. 
amžiaus mirė. Prieš pusme
tį mirė jo žmona. Palaidotas 
per šv. Kazimiero parapiją . 
Laidotuvėmis rūpinosi bro
ko žmona Julija Gargasienė 
ir duktė.

• LITVINAS Vytautas, buvęs 
karininkus atvyko iŠ Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui. Prieš kurį laiką dantų 
gydytojai V. Giriūnienei lan
kantis Lietuvoje, jiedu susi
pažino ir apsivedė.

Linkime jaunavedžiams 
gražaus gyvenimo.

ATŠVĘSTAS GIMTADIENIS
Rugsėjo 8 dieną gražus 

būrys moterų susirinko Se
selių namuose ir pasveikino 
Valeriją Dikaitienę, sulau
kusią 65 metų amžiaus. Po
būvį organizavo Pranė -Te- 
kutienė su savo draugėmis.

Valerija Dikaitienė yra 
veikli Montrealio lietuvių 
bendruomenės narė, priklau
santi šatfliams, Moterų Ka
talikių ir kitoms organiza
cijoms. ‘ >

• JURKŠTIENĖ Regina su
sirgo ir paguldyta Victoria 
ligoninėn.

• PAZNOKAITIENĖ Jieva 
serga namuose yyro ir duk
ters priežiūroje.

Tel. Bus.: 722*3545

R ei.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

Dr. J Maiiška
Dantų gydytojai

1440 rue Ste-Calhįerint Ouest
Suilr 600

Tel: 866 8235. nunių 488- 8528

DR. A. O. JAUGELlENt 
Dantų gydytoja

- • -
1410 OUY STREET 

surra 11.12
MONTREAL P.Q.

T«l, 932- 6662, nomM 73?- 968 I.

Dr. E. Andrukaitis, m.», r „.c.p. <=.

TĖL : 522-7236 MONTHĖAL H2J 1 K4
832. BoUl ST-JOSEPH E. , P. O. CANADA

• Dėl vasaros atostogų už
sitęsė paskelbimas užuojau -- 
tos, kurią norėjo įdėti Litas 
dėl a. a. Juozo Jagmino mir
ties.

Sūnų ir Dukterų Pašai- 
pinės D-jos parengimas 
įvyks Šv. Kazimiero parapi--* 
jos salėje, rugsėjo 29 d.

• KIRKLJENĖ Aleksandra iš 
Kauno atvyko svečiuose pas 
seseri ir švogęrį Genutę ir 
Praną Montvilus.

• ADOMAVIČIUS Kazys su 
žmona Ona ir dukra Birute, 
iš Bostono, ilgąjį savaitgalį 
praleido pas brolius, seseris 
ir švogerius J. K. Petrulius .

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

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

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, TeL 931 -40^4 
Suite 215, Montreal Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraiton gratuite - Free delivery

366-9742

365-0505

Skubus ir nok ainuoj onti S pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

AUTOMOBILE
Pobthc ★ Buick ★ Autre

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKėTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS T

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE | 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManpftrVu

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 469-5391

8 psl.

NOTARĖ

Rūta Pocauskas,BC.L.
NOTAI RE • NOTARY 

TITLE ATTORNEY

59 47 Park Av*. Montreal, P. Q. H2V 4H4 

Tel: 279.1161; Res. 636*9909.

Tel: Bus. 482*3460
Res, 366*7041

DANPAR REALTIES CORP.
ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Su/to 627, 3 Ploc» Vl/le Mer/e, 
Montreal, Quebec H 38 2E3

Tat, (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,ba, bxx.
168 Notre Dome Street £. Juita 205. 

Til: 866-2063; 844-2064

310 VICTORIA AVENUE, SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas.Montrealyje
In vestaci jos J,A. V. ir kt. Kanadosprovlnci|ose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376*3781

A q_e n t 0 r a v_e i k i a nuo 19 4 5jn.

Albertas N O R K ELI 0 N A S , B A. C.S.C., IB. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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