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PREZIDENTAS CARTER’IS 
LIUDIJA

Prez. Carter’is priešrin - 
kiminių Įkarščių metu pak
liuvo į nedėkingą situaciją , 
kuri jam gali pakenkti būti 
perrinktam.

Jo pareiškimai spaudai 
buvo rodomi televizijoje 4 
rugpiūčio. Jis pareiškė, su
žinojęs apie tai, kad brolis 
Billy gavo $220.000 iš Li
bijos tik liepos 15 d., kuomet 
Billy Carter užregistravo 
gautą sumą oficialiai. Pre
zidentas patvirtino, kad iš 
tos sumos jam asmeniškai 
nebuvo nieko įteikta, nei jo 
riešutų ūkiui, kurį jis turi 
Georgia valstijoje.

13.000 žodžių raporte,! - 
teiktame Senatui, preziden
tas patvirtino, kad Billy dėl 
savo gerų santykių su Libija 
neturėjo jokios įtakos nei Į 
prezidento ar JAV vyriau - 
sybės polįtiką Libijos at
žvilgiu.

Prezidentas bandė atkal - 
bėti brolį nuo pakartotino jo 
vizito į Libiją, po pirmosios 
kelionės 1978 m.

Vienintelį kartą, prisipa
žino prezidentas, kreipėsi į 
brolį, kaip ir Brzezinski , 
prašydamas tarpininkauti ir 
paveikti Libijos vadą Gadda
fi užtarti amerikonų įkaitus 
Irane. 'Tai dariau nieko 
kito negalvodamas, tik apie 
Įkaitų saugumą ir mūsų 
kraštą". Prezidentas patvir
tino, i kad Gaddafi kreipėsi 
tiesioginiai į AyatoląKho - 
meini.

Billy Carter 1977 m., kai 
dar nebuvo įsivėlęs į jokias 
kombinacijas...

PROTESTAI OLIMPIADOS 
METU SUSIDEGINANT

Nežinomas žmogus Mask
vos Olimpiados uždarymo 
išvakarėse prieš šimtus už
sieniečių svečių padegė sa
ve protesto ženklan.

Sovietų policija greitai 
užgesino liepsnas, išvežė. 

žmogų, atitvėrė barjerais 
vietą ir plovė aikštės akme
nis, kur vyko incidentas.

Airių treneris, buvęs tuo 
metu Raudonojoje Aikštėje, 
matė šį įvykį. Jam pavyko 
nufotografuoti ir nufilmuoti 
bet atsisakė komentuoti apie 
tai, kad policija jį parvertė 
ir filmą konfiskavo/

Jis tik patvirtino, .kad po
licija jį nutempė, kai turis
tai stovėjo eilėje prie Le
nino mauzoliejaus.

Šimtai žmonių matė šį 
įvykį, bet viskas pasibaigė 
labai greitai - pasakė jis.

Keturi prancūzų atletai 
įteikė vyresniajam Sovietų 
Olimpiados tarnautojui pa
reiškimą, kad būtų paleisti 
visi sovietų kalėjimuose už
daryti kaliniai "už galvojimo 
ar nuomonės nusikaltimą".

Vėliau, žinių konferenci - 
joje Vladimir Popov,, olim
pinio organizacinio komiteto 
1 - sis atstovų pirmininkas, 
paaiškino atletams, kad są
žinės kalinių Sovietų Sąjun
goje nėra. .. "Jeigu yra ka
linių, tai jie, kaip ir kiek
vienoje valstybėje kalinami 
už kriminalinius veiksmus". 
Vis dėlto sovietams sunku 
vadintis ir pretenduoti į 
"civilizuotą" valstybę. Tik 
nepasakė, kad galvojimas ne 
pagal partijos liniją šioję 
"civilizuotoje" valstybėjejau 
yra kriminalinis nusikalti
mas - veikimas prieš įsta
tymus.

PABĖGO AFGANŲ 
KAREIVIAI

Iš New Delhi pranešama , 
kad iš kareivinių netoli Kabu! 
rėiesto pabėgo arba prisi - 
jungė prie musulmonų suki - 
lėlių-laisvės kovotojų 4. 500 
kareivių. Armijos būstinėje 
pasiliko tik apie 500 "ištiki
mųjų".

Sovietai bando visokiais* 
būdais papirkti afganų ka
rius, duodami jiems geres
nį maistą, pažadėdami že - 
mes ir 1.1. Tačiau afganai , 
kad ir per trumpą laiką, pa
matė kokią "draugystę" neša 
rusiškasis komunistinis im
perializmas. Kasdien į Ka - 
bul aerodromą atvežama su
žeistų ir mirusių sovietų 
karių, iš kur jie siunčiami 
namo...

JAPONIJA PADIDINO 
GYNYBOS BIUDŽETĄ

Japonijos Mįnisterių Ka
binetas patvirtino biudžetą , 
kuriame apsaugos departa
mento išlaidos padidinamos 
9.7 procentais. Kitų minis - 
terijų ir departamentų išlai
dos padidintos 7.5%.

Japonija sieks ir toliau 
taikos, aktyviau įsijungiant į 
Jungtinių Tautų darbą, siun - 
čiant daliniųstaikai palaiky-

ti neramumų bei karo pavo 
jaus vietovėse.

NORI JAPONŲ. 
IN VE STACIJOS

Kanados Prekybos Minis— 
teris Herb Gray lankėsi To
kyo mieste ir tarėsi su ja
ponų automobilių gamybos 
specialistais, ragindamas 
juos investuoti ir į Kanadą .

Pasitarimai užtruks 9 die
nas. Amerika siūlo Japoni - 
jos automobilių industrijai 
irgi investuoti į šį kontinen - 
tą, nes yra susirūpinę savųjų 
automobilių pirkimo žymiu 
sumažėjimu ir dideliu po
puliarumu importuojamų ja
poniškųjų gaminių.

Vokietija, tačiau yra la
bai susirūpinusi,kad kas 1O 
naujas automobilis yra im
portuotas iš Japonijos, ir 
Vokietijos automobilių ga
mintojai yra rimtai susirū
pinę dėl savo ekonominės a- 
teities.

IZRAELIO VALSTYBĖ 
PASKELBĖ JERUZALE 
SAVO SOSTINE

Izraelio Ministeris Pir - 
mininkas Begin paskelbė Je
ruzalę / su palestiniečių ry
tų Jeruzalės sritimi/ Izrae - 
lio sostine.

Egypto prezidentas Sadat’ 
as atsiuntė Begin’ui ilgą 
laišką, kuris buvęs draugiš
kas bet ir rimtas,priminda
mas, kad tai būtų priešinga 
David Camp taikos susitari
mams.

Diplomatai sako, kad Sada- 
t’as parašęs šį laišką, nes , 
14 mėnesių trukusios dery - 
bos dėl palestiniečių autono
mijos ir dėl kompensacijų 
Izraelio kariuomenės užim - 
tose teritorijose.

PERDAUG MAO PORTRETŲ
Pekingas nutarė keisti 

puošmenas : nuimti kai ku
riuos Mao-Tse-Thung por
tretus, kurių esama vi
sur perdaug. "Praeityje buvo 
perdaug vado Mao atvaizdų 
viešose vietose Kinijoje. Tai 
kenkė politinei atmosferai"- 
pareiškė Užsienio Reikalų 
Ministerijos atstovas. $is 
veiksmas rodo, kad neno- DAR ILGAI BUS KOMENTUOJAMA MASKVOS OLIMPIADA 
rimą palaikyti išpūstą as- Tam progų suteikė Brežnevas ir jo politika -
menišką 1976 m. mirusio 
Mao įvaizdį ir taip pat kad 
nepritariama kai kuriai 
kontraversiškai jo buvusiai 
politikai.

Mao portretai kabojo kiek
viename viešame pastate, 
kiekviename beveik kabine
te ir privatiniuose butuose, 
kitaip sakant - ketvirčio pa
saulio gyventojų. . .

PRIŽIŪRĖS ALYVOS 
KAINAS

Kanados Energijos minis
teris Marc Lalonde pranešė, 
kad federalinė vyriausy— 
bė nutarė Įsteigti agentūrą 
prižiūrėti alyvos kompanijų 
išlaidas, uždarbius, naujų 
alyvos šaltinių ieškojimą, 
produkciją ir kanadiškąją jos 
nuosavybę. Įstaiga vadinasi 
Petroleum Monitoning Agen- 

cy. Šios įstaigos įkūrimą 
rinkimų kompanijos metu 
vasario mėnesį ir pakarto
tinai balandžio mėnesį buvo 
pažadėjęs Min. Pirm. Tru - 
deau.

NDP partija kritikuoja 
šios įstaigos su 25 asmenų 
personalu įkūrimą, tvirtin
dama, kad ji per mažai turi 
praktikos reikšmės bei jė
gos, nes tikrai alyvą tvarko 
Albertos premjeras Peter 
;Laugheed. Laikraščių finan
siniuose puslapiuose esą pa
skelbtos ir šiaip visos ži
nios: "Shell Oil uždirbo O% 
,daugiau negu pernai per pir
mą pusmetį, taip pat Impe
rial Oil ir Gulf’virš 73% 
daugiau".

SUĖMĖ NARKOTIKU 
SKLEIDĖJUS

Vancouverio aerodrome 
RCMP sugavo vyrą ir mote
rį, kurie priėmė narkotikų 
siuntą 2.1 mil. dolerių ver - 
tės.

Ontario provincijoje, Col- 
bourne mieste suimtas Cote, 
27 m. amžiaus, kuris vado-j 
vavo narkotikų išdalinimo 
vienetui Kanadoje. Šis vie
netas pardavinėjo narkotikus 
lO-čiai Kanados miestų ir 
vadinosi "speed" (nelegalus 
vaistas methaphetamine ) 

PABALTIEČIŲ KOMITETAS 
GINA MIUNCHENO RADIJĄ

Pabaltiečių Komiteto at
stovai liepos 17 dieną susi
tiko pasitarimui su Board 
for International Broadcas
ting vadovybe Washingtone. 
Pabaltiečių Komiteto sieki
mas - sulaikyti, kad Radio 
Free Europe /Radio Liberty 
nebūtų keliama iš Miunche
no į JAV. Board for Inter
net ional Broadcasting pir
mininkas dr. J. Gronouski 
davė gerų vilčių.

Šiuo reikalu Pabaltiečių 
Komitetas Washingtone yra 
išvystęs gyvą akciją: parašė 
raštus prez.Carteriui, Vals
tybės Sekretoriui ir kai ku
riems Kongreso nariams.

Buvo išęyškinta, kad perkė
limas turėtų neigiamos įta
kos politiniu ir informavimo 
atžvilgiu.

Pabaltiečių Komitetas iš
kėlė Radio Free Europe/Ra- 
dio Liberty svarbą lais
viau papildant veikimą Ame
rikos Balso, kuris perteikia 
Valstybės Departamento in
formacijas.

Pabaltiečių Komitetas sa
vo rašte Valstybės Sekreto
riui Edmund S . Muskie jš- 
dėstė, kad perkėlimas tų 
radijo institucijų į JAV, su
silpnintų JAV politinės lini
jos įspūdį ir tai sudarytų 
Amerikos traukimosi iš Eu
ropos vaizdą. Būdamos Eu
ropoje RFE/RL stotys yra 
arčiau informacijų šaltinių, 
gali greičiau įjungti iš Pa
balti jo pasitraukusių asmenų 
atneštas žinias. Jeigu pir
moje eilėje būtų perkeliami 
tų radijui Pabaltijo skyriai, 
būtų savotiška diskrimina
cija prieš pabalti eč i us. 
Perkeliant, finansinės san
taupos nebūtų žymios, o nei
giami rezultatai ryškūs. Ry
tų Europos ir So v. Sąjungos 
žmonės reikalingi necenzū
ruojamų informacijų ir RFE 
RL veiklos siaurinimas ar 
perkėlimas būtų ženklas, kad 
JAV vyriausybė ir Kongre
sas mažiau bevertina tarp
tautinių radijo informacijų 
reikšmę.

Tie patys pabaltiečių at
stovai pasirašė ir raštą 
prez. Carteriui, reikšdami 
opoziciją prieš planą per
kelti Radio Free Europe/Ra- 
dio Liberty iŠ Miuncheno į 
JAV. Perkėlimo finansiniai 
sumetimai neatstotų neigia
mo politinio įspūdžio. Pri
menama, kad ir JAV Natio
nal Security Counsil yra 
priešingas perkėlimui.

/ALTOS INFORMACIJA/

PRISIMINTA DARIAUS- 
GIRĖNO ŽUVIMO SUKAKTIS

Maręuette Parke liepos 27 
d. Įvyko Dariaus-Girėno 47m. 
žuvimo sukakties minėjimas.

Pasirodė nauji pogrindžio leidiniai:AUŠRĄinr.,:19, 2O< 
PERSPEKTYVOS -nr.: 17,18 ir 19; RŪPINTOJĖLIS -nr.13

S VEICARI J OJ E

-Valstybinė Šveicarijos 
radio stotis transliavo laidą 
apie Lietuvą. Vienos valan
dos programoje buvo kalbė
ta Lietuvos reikalais ir pa
grota lietuviškos muzikos.

Programą paruošė Beat
rice Leutenegger, translia
vo Berno stotis.

Dalyvavo transliacijoje dr. 
A. Gerutis ir dr.A.Kušlys . 
Pabėgėlių reikalus Šveica
rijoje aptarė dr.A.Kušlys , 
iš tarptautinės teisės taško 
Lietuvos padėtį nušvietė dr. 
A. Gerutis.

Prof. J. E retas, gertai pa
žinęs Lietuvą, klausytojams 
labai gerai ir vaizdingai nu
švietė Lietuvos kūrimosi ap
linkybes po I-jo Pas.Karo. 
Iškėlė lietuvių kalbą, kuri y- 
ra labai savita ir originali .

Programoje buvo prisi
minti masiniai Rietuvių trė
mimai Sibiran 1941 ir 1944 - 
50 metais, papasakota apie 
pokarinę partizanų kovą ir 
dabartinį kovą už Žmogaus 
Teises.

Programą baigė Lietuvos 
Himnu.

VOKIETI JOJE

Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga rengiaMiunchene 
rugsėjo 26-28 d-d. suvažia
vimą Haus International pa
talpose, Elisabeth str. 87 . 
Tuo metu vyks Octoberfest 
festivalis, bus daromos 
ekskursijos.

Sodo šventė, organizuo
jama VLB Krašto Valdybės, 
vyks rugpiūčio 30 d. Vasario 
16 patalpose. Pelnas bus 
skiriamas draugijai LAB
DARA.

SERGA RAŠYTOJAS 
ALOYZAS BARONAS

Sunkiai susirgo žinomas 
rašytojas, jumoristas ir 
spaudos darbuotojas Aloy
zas Baronas Chicagoje.

Ą ;etovos >

1

1
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P s, Rendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinoj turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraStiai gr.U 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grąžinami 
tik ii anksto susitarus. UI skelbimu turini redakcija arba 
L cidykla neatsano.

YRA IR TOKS GYVENIMAS
( IŠ LKB KRONIKOS, Nr .42 )

. "Lietuva kenčia ne tik dėl išorinės laisvės trūkumo, 
bet nemažiau jai skriaudos daro masiškai platinamas
girtuokliavimas. .. .Jaunimas prašo pagalbos ir nurodo, 
kaip sparčiai pas mus plinta alkoholizmas, nuo kurio la
biausiai nukenčia jaunimas ir šeimos.Lietuvos inteligen - 
tai šiais metais bandė kurti blaivybės draugiją, bet tary
binė vyriausybė šiam kilniam tikslui nedavė leidimo, to
dėl lieka vienas kelias - kovoti su alkoholizmu per Baž - 
nyčią..,.SIŪLOME 1980 m. LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE 
BLAIVYBĖS METAIS......... Prašome Ordinarus, kunigus,
inteligentus ir brolius Tėvynėje bei išeivijoje kovoti už 
tautos blaivybę, Neįkainuojamą paslaugą mums gali pa - 
daryti broliai išeivijoje, nes jie turi daug masinės komu
nikacijos priemonių.

, I i . I

Šiuo metu KGB smarkiai suintensyvino represijas 
prieš pogrindžio spaudą. Nepaisant, kokios bebūtų sunkios 
sąlygos, Kronika ir toliau bus leidžiama.

• • •
1980. II. 6 d. apie 5 vai. ryto Šiaulių autobusų, stotyje 

išlipant iš autobuso Minskas- Ryga, saugumiečių buvo su
imtas Lietuvos Helsinkio grupės narys šiaulietis Mečislo
vas JUREVIČIUS. Nuvežus jį į saugumo skyrių buvo pa
teikta sankcija ir padaryta asmeninė krata. Paimta Hel - 
sinkio grupės dokumentai dėl paskutinių areštų bangos Lie-' 
tuvoje, dėl Lietuvoje gyvenančių vokiečių tautybės asme
nų neleidimo išvykti į VFR, B.Pašilienės pareiškimas 
dėl P.Paulaičio kalinimo, Helsinkio grupės pareiškimas 
dėl įvykių Afganistane. Tardyine dalyvavo mjr. Marke
vičius, papui k. Čiuda s, Bizauskas, Ališauskas ir kiti 
šAugurfiiečiai, 
-ULiSaugumą domino: kratos metu rasti dokumentai, 1979. 
VII. 22 d. eisena į Kryžių kalną, eisena į Šiluvą /kas or
ganizavo/. į klausimus Jurevičius neatsakinėjo. Tardy
mas tęsėsi iki 14 vai. Po to, atvykęs iš Vilniaus proku
ratūros tardytojas A.Jucys su grupe saugumiečių nusi
vežė M. Jurevičių į jo namus Spindulio g.6-10, kur apie 
3 vai.darė kratą. Kratoje kaip kviestiniais dalyviais da
lyvavo Rimantas Bilius, gyv. Šiauliuose Dubijos 3-27 ir 
Ušinskas Kazimieras, Juozo, gyv.Šiauliuose Basanavi - 
čiaus 5-54. Pagrindas kratai: prokuroro sankcija pagal 
bylą nr.58, pasirašyta 8O.I.3O d. Kratos tikslas: "Pa - 
imti fotonuotraukas, susirašinėjimo dokumentus bei ad
resus kitų aktyvių viešosios tvarkos pažeidėjų". Rasta 
ir paimta: 39 fotonuotraukos, kuriose užfiksuotos proce - 
sijos,pats Jurevičius bei kiti asmenys, 1 vokas su adre
su, pašto siuntos įteikimo pranešimas, maldos už tėvy
nės laisvę ir tikėjimo tekstai - 16 lapų, 1 knygelė "Lie
tuvos blaivinimas" Eucharistijos bičiulių knygutės - 11 št. 
Eucharistijos vado kalba kryžiaus nešimo proga, knyga 
"Gyvenimas po gyvenimo", magnetofojo juostos /kasė - 
tės/ - 37 št. Kratai įpusėjus į butą atvyko ir mjr. Mar
kevičius, kuris "konsultavo" tardytoją A.Jucių.

1980.1.7, 15 vai. M. Jurevičius buvo iškviestas į Šiau
lių m. prokuratūrą, kur, minėtas Vilniaus prokuratūros 
tardytojas A. Jucius paaiškino Jurevičių i, kad jam užve
dama byla pagal BK 199 str.3 d. "Už eiseną į Kryžių kalną 
organizavimą". Buvo iškviesti liudininkai/2 vyrai ir vie
na moteris/, kurie atpažino Jurevičių, rodant vienam ” 
"liudininkui" į jį ranka.

Tardytojas pareikalavo, kad Jurevičius niekur iš Šiau
lių miesto neišvyktų.

IR GERAI, R BLOGAL. 
nuomones, laistei, atgarsiai

LIKVIDUOTAS 
"VYTAUTAS TRUSTEES"

Šiomis dienomis buvę 
VYTAUTAS TRUSTEES sko
lintojai gavo pranešimą iš 
likvidatorių ir atatinkamas 
sumas čekiais. Neaišku, kas 
rašė pranešimą, nes nėra 
parašo. Rašoma, kad pagal 
notaro J. Bernoto paskutinį 
pranešimą po Vytauto Klubo 
namų pardavimo ir pinigų 
išdalinimo skolintojams .li
ko likvidatorių dispozicijoje 
$8. 264.'3O.Per tą laiką už - 
skaityta procentų $1306.33 , 
2 psl.

tai susidaro $ 9.570.63 su
ma. Turėta išlaidų:grąžin- 
tas užstatas buvusiam tvar
kytojui- menadžeriui -$2 * 
OOO ir pažymėta, kad su 
tuo padarytos išlaidos advo
katui $400; apmokėti val
džios mokesčiai $ 803.49. 
Viso išlaidų-$3203.49. To
kiu būdu turėtų būti likutis 
$5060.81. Tačiau, iš tos su
mos likvidatoriai atskaito 
$ 1.450 administravimo iš - 
laidoms ir skolintojams liko 
tik $3.492.14. Minėtų išlai
dų pozicija daug kam neaiš - 
ki.

Kaip' žinoma, buvo par
duotas tik namas, bet buvo 
ir daug gero ir brangaus in
ventoriaus. Kas su juo atsi
tiko? Taip pat ‘ žinoma , 
kad dalį inventoriaus likvi
datoriai pasidalijo, bet ir ži
noma, kad daug inventoriaus 
buvo parduota, klausimas , 
ar iš tos sumos nenurašy - 
ta į administracijos išlai - 
das.

Šiuo reikalu iš likvidato - 
rių reikia tikslesnių paaiš - 
kinimų.

J.Petrulis, 
Montreal, Que.

PANORAMA
SAN FRANCISCO MIESTE 

MASINĖS PAVERGTU TAUT 
DEMONSTRACIJOS

RUSA/ SUŠAUDĖ 15 LIETUVIU, KURIE ATSISAKĖ 
ŠAUDYTI AFGANUS 

Petras INDRE I K A

Šiemet švenčiant XXI-ąją 
sukaktį nuo Pavergtų Tautų 
JAV Kongreso paskelbtos 
rezoliucijos, kuri prez. D. 
Eisenhower pasirašius, vir
to krašto įstatymu, vyko de
monstracijos. Šis įstatymas 
pavergtų kraštų žmonėms, 
gyvenantiems Amerikoje, 
suteikia teisę akyvaizdžiai 
demonstracijomis išreikšti 
protestą prieš tautų paver
gėją - Sovietų Sąjungą.

monstruojančiųjų skaičius 
pradėjo augte augti, pasirodė 
vietos lietuviai, atvyko len
kai, vietnamiečiai, latviai 
ir estai. Padidėjo ir plakatų
skaičius, ir demonstrantų 
sutartinis šauksmas: "Ruski 
go home"pradėjo aidėti kal
nuotomis Pacifiko pakrantė
mis. Netrukus atbildėjo po
licijos mašinos, iš jų iššo
kę policininkai tuojau suėjo 
į Konsulato vidų. Paskui juos

Demonstracijos buvo ruo- 
. šiamos ir San Francisco 
mieste Pavergtų Tautų Ko
miteto, nes čia yra įsikūręs 
SSSR generalinis Konsulas 
su visa gauja tarnautojų.

Šiemet demonstracijos 
įgavo kitokį pobūdį, nes prie 
jų prisidėjo Los Angeles 
Jaunimo Sąjunga, susitarusi 
su Apylinkės Valdyba, Pa
vergtų Tautų Komitetu ir L. 
A. Jaunimo S-gos specialiai 
sudarytu Komitetu.

Liepos 19 dieną, dar sau
lutei nenusileidus, atbildėjo 
iš Los Angeles pilnas auto
busas jaunimo, lydimas LB 
Vakarų Apygardos pirm. R. 
Dabšio -ir kitų Valdybos.na
rių. Vargais negalais buvo 
surastas viešbutis. Sunku
mus sudarė streikuojantieji 
viešbučių patarnautojai, to
dėl jaunuoliams teko talpin
ti s po kelis į kambarį, bet 
jaunimo nuotaika buvo paki
li. 8 vai. vakare autobusas 
losangeliškius atgabeno prie 
SSSR Konsulato, įsikūrusio 
turtuolių rezidenciniame 
miesto rajone, septynių 
aukštų pastate. Jaunuoliai 
nešė įvairius plakatus su iš
rašytais šūkiais : "Ruski go 
home", "Communists - war 
mongers", "Lithuanians per
secuted for refusing to kill 
Afgans in rasist war", "So
viets violated peace treaties 
1940 with Baltic States, in 
1979 with Afganistan", "Don't 
yield to communism" ir ki
ti. Iškilo plakatų ištisas 
miškas, be jų atsirado ir 15 
juodų vėliavų, Lietuvos tris
palvė, Amerikos vėliava su 
baltų gėlių vainiku. Demonst
rantai apsupo Konsulato pa
statą, Lietuvos trispalvė 
prisiglaudė prie Konsulato 
paradinių durą, karstas ant 
šaligatvio, apie kurį ratu 
pradėjo eiti demonstrantai, 
palydimi būgno garsų.. •

Kai kurių aukštų languose 
užsidegė šviesos ir ant pa
stato kampų įruošti sekimo 
aparatai, pradėjo veikti. De-

pradėjo sekti ir demonst
rantai, bet durys staiga už
darė. Išėjępolicininkai man
dagiai paprašė demonstruo
jančius pasitraukti į gatvės 
vidurį, netrukdyti judėjimo, 
patraukti karstą ir vėliavas, 
kartu perspėdami, kad yra 
gautas iš State Departamen
to įsakymas ; neprileisti de
monstrantų prie Konsulato 
pastatė arčiau kaip 1OO pė
dų. Policija buvo mandagi ir 
demonstracijos eigos ne
trukdė.

Pravažiuojančios mašinos 
sumažino greitį ir žmonės 
pradėjo teirautis, kas vyks
ta ir skaityti įvairius šūkius. 
Vis labiau temstant, ant 
karsto sužibo žvakių vėlia
vų liepsna, gedulo vėliavos 
pasviro į Konsulato langus 
ir staiga suliepsnojo Sovietų 
Sąjungos raudonoji vėliava, 
lyg primindama, kad 130 
milijonų pavergtų žmonių ne 
rusiškos kilmės kenčia kas
dieninį konfliktą.

Pasibaigus demonstracijų 
leistam laikui, visi pradėjo 
skirstytis, šaukdami, kad 
rytoj vėl bus čia.

Liepos 20 d. išaušo gra
žus rytas ir demonstrantai 
vėl atsirado prie SSSR Kon
sulato dar prieš policijos 
atvykimą. Pirmieji atsirado 
lietuviai su šūkiais. Jų eiles 
greitai papildė ir kitų pa
vergtų tautų atstovai. Atvy
kusi policija judėjimą nu
kreipė kitomis kryptimis, 
nes gatvė buvo ūžt vi ndyta. 
Stovi karstas apsuptas juo
domis vėliavomis, SIMBO
LIZUOJANČIOMIS 15 NUŽU
DYTŲ LIETUVIŲ AFGANIS
TANE, ATSISAKIUS ŽUDYTI 
NEKALTUS AFGANISTA
NIEČIUS. Jie buvo vietoje 
sušaudyti, tėvams pranešant, 
kad jie žuvo akcijoje. Staiga 
pasirodo rusų Konsulato ma
šina, kuri metėsi ant prie
šakyje demonstrantų esan
čio Antano Mažeikos, norė
dama ji partrenkti, bet jo 
vikrus šuolis jį išgelbėjo nuo 
smūgio. Įvykį stebėjo poli
cija, bet mašina greitai din
go šalutinėse gatvėse. Da
bar įpykę demonstrantai, su
kėlė dar didesnį truikšmą ir 
kažkas paleido porą kiauši
nių -į Konsulato duris, kiti 
susirado už pastato stovin
čias tarnautojų mašinas ir 
gerokai * išmargino kiauši
niais. Bet mašinų tarpe ne
buvo nei "Volgų" nei "Mosk- 
vičių", nes savosios netinka 
reprezentuoti "motiną Rusi
ją". Aukštieji komunistų val
dininkai mėgsta liuksusą ir 
vasarvietes su specialiai 
jiems skirtomis krautuvė
mis, jie mėgsta kaviarą nu
plauti su gruzinišku konjaku. 
Neužilgo vėl pasirodė kita 
mašina, bet matyti vairuo
tojas buvo tiek susinervinęs, 
kad užspringo motoras prie 
pat demonstracijų...

/ bus daugiau /

VI-oje LIETUVIU TAUTINIŲ ŠOKIU.ŠVENTĖJE MASĖS 
ŠOKĖJU IR ŽIŪROVŲ. Nuotr.: V.Piečaitis

Keičiasi perspektyvos
/Montrealio spaudoje matėme šį straipsnį, kuris rodo, kad 

yra gana pažengusių kultūroje žmonių,kurie pramato nemo
ralios sovietų politikos puošmenas. Taip pat jie aplenkia ir
šio kontinento nemoralių biznierių "apglostymus

Liepos 19 d. Žaidynės bu
vo pradėtos konfliktų, kont- 
raversijos ir apkartimo at
mosferoje tarp tautų. Visa 
Olimpiados situacija yra pa
neigimas tikrosios Olimpi
nės dvasios.

Žaidynių šeimininkai ru
sai, pradėję neramumus įsi- 
verždami į Afganistaną, sa
vaitę prieš Olimpiadą "at
šventė" vis didėjančiais 
žiauriais beginklių afganų 
kaimų naikinimais kariniais 
helikopteriais. Skleidė mir
tį įniršusia pajėga, norint 
užmesti savo valią ant erzi
nančios valstybėlės, kuri ne
sutiko pasakyti "taip", kai 
"didysis brolis" paliepė.

Pasibaisėtini gaisrai Hi
malajuose aiškiau negu 
skambiausi žodžiai parodė, 
kaip Olimpiados boikotas -yra 
pateisinamas.

Jeigu Kanada nebūtų pri
sidėjusi prie boikoto, pirmąT 
jį Olimpiados savaitgalį ste
bėtume, kaip kanadiečių dip
lomatiniai atstovai ir pasi
žymėję atletai prisidėtų prie 
to, kad Sovietų vyriausybė 
gerai jaustųsi dėl savo at- 
siekimų, savo bendruomenių 
ir sistemos, kuri Žaidynes 
įgyvendino.

Tokia galimybė būtų tikrai 
pasibaisėtina.

Dar gyvai prisimenama 
1936 metų Berlyno Olimpia
da t kuri patvirtina dabarti
nio boikoto prasmingumą. 
Filmų juostose matomos 
1936 metų Žaidynės davė 
progą triumfuoti nacių Vo
kietijai, naudojant jas,kaip 
propagandą prieš demokra
tijas.

Tiktai juodojo amerikie
čio atleto - bėgiko ir šuoli
ninko į aukštį Jęšse Owens 
atsiekimai priminė vokie
čiams ir pasauliui, kad Azi- 
jų rasės pranašumas dar 
neįrodytas.

Hitleris galėjo panaudoti 
Žaidynes išaukštinimui sa
vo valdymo sistemos ir pri
duoti energijos savo abejo
jantiems žmonėms. Sovietų 
vadai planavo panaudoti 1980
Olimpiadą tokiems pat tiks- aiškiau parodo iš neigiamos 
lams, parodant pasauliui sa
vo šaunumą ne tik sporte, 
bet ir socialinėje organiza
cijoje, architektūroje ir me
ne. Ši jų svajonė dabar pa
laidota, kaip ir Leninas ar 
paskutinysis caras, Krem
liaus dėka įsakant tankams 
užimti Afganistaną Sovietų 
imperijos garbei. Aiškiai 
neapsiskaičiavo manydami, 
kad jeigu Washingtonas nie
ko nedarė dėl Maskvos su
planuoto "perversmo" Kabu
le, tai buvo saugu ten ir Rau
donąją Armiją pasiųsti.

Rusai nenumatė Amerikos 
ir jos alijantų reakcijos. Ne
numatė ir Trečiojo Pasaulio 
o ypač musulmonų tautų re
akcijos. Kas svarbiausia, jie sviedė bumerangą vietoj 
neįvertino apsisprendimo ir disko. /paruošė b. n./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

sugebėjimo pačių afganų 
jiems nepasiduoti.

Panašiai ir toliau jie daro 
vieną po kitos dideles klai
das, atrodo, nieko neišma
nydami apie kitų tautų psi
chologiją.

Kai dalis sportininkų ren
kasi Olimpiadon, naujausi 
afganų kaimų naikinimai yra 
tik vienas jų vykdomo tero
ro pavyzdys, primenantis 
pasauliui jau įvykdytus ir 
galimus būti ateityje žiau
rumus. t •

Įdomu pastebėti, kad pa
skleistos įspėjimų serijos 
Sovietų gyventojams nebend
rauti su užsienio svečiais 
arba kalbėti tik būtiniausiais 
reikalais. Viename tokiame 
griežtame pamoksle mask
viškiams net pasakyta, kad 
artimesni ryšiai galėtų su
kelti venerinių ligų epide
miją.

Dar, didesnį pasipiktinimą 
sukelia tai, kad ti’ukdoma . 
spaudos atstovams irt bend
rai publikai iš Vakarų nu
vykti į Maskvą. Sovietų biu
rokratai įvairiais būdais 
stengėsi neįsileisti Vakarų 
reporterių į Žaidynes Mask
voje arba trukdė, jau ten 
esantiems, , reportuoti, ką 
jie matė. Kanados reporte
riams dokumentus vilkino ir 
Kanadoje ir Europoje, nors 
vizoms gauti prašymai buvo 
įteikti pagal tvarką, prieš 
kelis mėnesius.

Turistai, kurie buvo su
mokėję apie 2000 dol. iš 
anksto, kad pamatytų Žaidy
nes, taip pat dar vis laukė 
vizų, kai jų užsakyti lėktu
vai jau buvo išskridę.

"Southam News" kores
pondentas Nickolas Hills pa
kliuvo į Maskvą, nes anks
čiau ne per Olimpinę organi
zaciją buvo gavęs daugiakar
tę'vizą. CBC koresponden
tas ten reziduoja, kitos Ka
nados Žinių Agentūros dar 
vis buvo ignoruojamos.

Ši Sovietų vyriausybės elg
sena, žinoma, laužo olim
pinės dvasios tradicijas. Dar< 
svarbiau - visa tai tik dar

pusės Sovietų kuriamos 
bendruomenės charakterį, 
nors Kremlius planavo ir ti
kėjosi atvirkščių rezultatų.

Tokios įžangos į Olimpia
dą dar labiau primena nesą
mones, vis kartojamas Tarp
tautinio Olimpinio Komiteto 
pirmininko Lordo Killanino, 
kad politika neturi būti mai
šoma su sportu. Visuomet 
įeidavo politinis elementas 
Olimpiadose ir kituose tarp
tautiniuose sporto įvykiuose 
kuriuos palaikė arba ruošė 
vyriausybės

Rusai visada planavo par 
naudoti politiniams tikslams 
Žaidynes (kaip darė ir kitos 
valstybės). ŠĮ kartą, tačiau,
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Kanados Lietuviu Fondai
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
875. Hamiltono Senjorų Klu
bas $ 1OO
876. Sadauskienės, Elvyros
atm. $ 1OO
877. Vaičiulio, Stanislovo at -
minimui Pembr. $1OO
878. Rimkevičiaus, Kazio at
minimui Montr. $ 125
879. Kalinausko, A garbei
Ham $ 1OO
880. Kudirka, Kęstutis Brm.

$ 1OO
881. Grizickas, Stasys Tor.

$ 1OO
882. Jurkienės, Irenos atm.
Ott. $ 625
883. Griniaus, Vytauto atm.
Sudb. $120

Daliniai įnašai : 
Aneliūnienė, Jadvyga $ 20. 
Dargienės , T. atmin. $ 20 
Balsienės, Sofijos atm. $ 1O 
Preibio, Platono atm. $ 50

Įnašų papildymai :
23. KLB Ottawos Apyl. iki 

$ 5100 
70. KLB Londono Apyl.

$ 300 
87. "Litas"Montr. Liet. Kred. 
Koop. $ 1500
94. Šiurna, Domas ir Ona

$ 1500 
153. Kantautas, Adomas ir 
Filomena $ 4400
272. Delhi LKM Draugija

$ 625 
317..Gudjurgio, Pauliaus dr. 
atm. $ 600
558. Tonkūno, Jono testam, 
palikimas $ 1275
566. Kalendros, Kosto atm.

$ 855 
572-Yurkus, Emilijos atm.

$ 180
765. B. C. Medž. Žūki. Kl
"Bebras" $ 200
766. Toronto Lietuvių Namai

$ 700 
768. Kanados Liet. Klubas 
(West Elgin) $ 200
833-Gylio, Vytauto atm.

$ 228

Montrealio lietuvių bend
ruomenės narys A. A. Rim - 
kevičius, Kazys išėjo ne
grįžtamai. Artimieji drau
gai vietoje gėlių savo aukas 
skyrė mirusio atminimui: 
po $ 20 - I. A. Kilčiai, R. J. 
Piečaičiai; $ 15-J. B. Nied - 
varai, po $ 1O-J. M. Adomai
čiai, G. Gedvilienė, B. J. 
Lukoševičiai, M. Malcienė, 
R. A. Otto, S. V. Piečaičiai; 
po $5 - J. Adomonienė, "Li
to" tarnautojos.

Genovaitė Agurkienė su 
vyru įrašė savo A. A. mamą
E. Sadauskienę, taipgi prisi- 
dėj o ir A. S. Šukaičiai.

OttawiŠkiai nustojo veik
lios tautietės A. A. Irenos 
Jurkienės. Brangindami Jos 
darbą mūsų lietuviškam rei
kalui f įrašė savo aukomis į 
K. L. F. narių eiles, kad bro- 
lial ir sesės neužmirštų Jos 
pastangų padėti Tėvynei. 
Prisidėjo: J. Rimšaitė - 
$ 50 : po $ 40 - A. R. Knys- 
tautai, V. Plečkaiti s : po $30- 
L. Lammersdorf, J. Valiu
lis; po $ 25 - P. Daunius , 
Dr.V.Fidleris, dr.J. Gutaus
kas, V. Priščeponka, Sigita 
Rudienė : po $ 20- J. Danys, 
dr. V. Kubilius, J.Leveris,
G. Mitalas, A. Paškevičius 
V. Radžius : po $ 1O - J. Au- 
gaitis, V. Balsevičius, S. Bi- 
levičienė, A. Danaitis, R. 
Danaitis, Furler Dorcy, L.' 
Giriūnas, J. Jurkus, V. Kon- 
gelis, J. McDonald, J. Rim
kienė, J. C. Satkai, Ruth Siū
lys, A. Šimanskis, V. Tre

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną.
Namas negrius - iš baimės jūs neišlakstykit,
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną
Tuoj kitą statykit! /Vincas Kudirka-MANIESIEMS /
1*80.VIII.8

čiokas, K. Vilčinskas ; po 
$ 5 - P. Ancevičius, J. Bui
vydas, J. Ivanauskas, J. 
Morkūnas, A. Povilonis , A. 
Tamulevičius.

Torontas atsiskyrė su Ka
lendra, Kostu, Artimieji 
draugai ir gerbėjai suauko
jo $ 755. Prisidėjo : S. G. 
Kuzmos - $ 1OO ; po $ 50- 
N. L. Dobrowski, H. G. La
pai: V. P. Skirgaila - $ 30 ; 
po $ 25 - J. E. Čuplinskai^, 
J. R. Rimai ; po 4 2O-.J. Ast - 
rauskas, dr. A. Barkauskas,
E. Mackevičienė, S. V. Ra
manauskas ; A. D. Braziai- 
$ 15 į po $ 1O - P. K. Apera- 
vičiai, V. A. Balsiai, V. G. 
Balsiai, , V. V. Balsiai, K. 
Budrevičius, G. J. Dičpet - 
riai, E. Docienė, B. Galinis, 
L. R. Garbačiauskai, A. Ge
lažienė, R. V. Gelažiai, I. 
Girdzijauskas, O. Indrelienė, 
J. R. Karasiejai, E. G.Ku- 
chalskiai, L. Kupstienė, A. 
Lludžius, A. Lickunaitė- 
Milienė, V. Matulevičius,V. 
Meiliūnai, L. Noyogrodskie- 
nė, , J. Pacevičienė, V. V. 
Paškai, E. I. Punkriai, E. 
Senkuvienė, L. Stosiūnas, B. 
T. Stanuliai, H. Bukauskas,
A. S. Šalkauskai, S. R. Valic- 
kis : po $ 6- S. A. Blusiai, V. 
L- Kybartai, S. J.Mackevi- 
čiai, R. J-Paškauskai, R. J. 
Rimai; po $ 5 ir mažiau - 
P. A. JurkŠaitis, K. Gapu - 
čiai, E. M. Kazakevičius, E. 
Smilgis, T. L. Tamošauskai,
B. Matulevičius, K. Luko
šius, E. Ulickienė, J. Cicė
nas, M-S. Meškauskai.

A. A. Emilijai Yurkus mi
rus draugai savo aukas sky
rė K. L. Fondui : M. Šenfe- 
rienė - $ 30 ; J. A. Puteris- 
$ 20 ; po $ 1O - S. Čepas, J. 
Račys ; po $ 5 - O. Indrelie
nė, V. Pazukaitė.

Lietuviai Edmontone atsi
skyrė su mielu dr. Gudjur- 
giu, Pauliumi. Jo prisimi
nimui atžymėti suaukojo K. 
L. Fondui. Prisidėjo: po 
$ 50 - J. Augis, A. Dudara- 
vičius, V- Kasperavičius, M. 
Urbonas, P. Vaitkūnas ; A.
F. Kantautai - $ 30 ; po $ 25- 
D. Druteika, J. Popikaitis, 
T. Uogintas, K. Žolpis ; po 
$ 20 - E. Kadis, J. Karosas, 
J. Nastajus, J. Pilipavičius ; 
po $ 1O - P. Balutis, A.Mi
talas, M. Zakarevičius ; po 
$ 5 - J. Bajorienė, S. Misiu- 
lis.

Dargienės, Tatjanos atmi
nimui aukojo Dana ir Vikto
ras Dargiai.

Sofijos Balsienės atmini
mą atžymėjo Ed. Sudikas.

Preibio, Platono pagerbi
mui aukojo J. Miliušas ir M. 
Šenferienė.

Sudbury apylinkė taipogi 
buvo nuskriausta -atsiskyrė 
A. A. Grinius, Vytautas. Jo 
prisiminimą įrašė K.L.Fon
de - J. Balutis, V. Bružas, 
P. Liutkus, S. Poderienė, B. 
S. Stankai, B. S. Visockai.

Sveikintinas Hamiltono 
SLA -72 Kuopos sprendimas 
įrašant daugelį mūsų Lietu
vos' didvyrių - kankinių, bei 
kenčiančių Sibire už Tėvy
nės meilę. Šiuo kartu įra
šytas susideginusio Rygoje 
A. Kalinausko pagerbimas, 
tai įnašas, kuris turi pri
minti mums visiems kas 
mes esame ir ko turime 
siekti - LAISVĖS TĖVYNEI.

K. L. F. VALDYBA

MOitrealio GINTARO ANSAMBLIO Veteranų
Grupės dalis. Kairėje stovi vadovė Rasa 
LUKOŠEVIČIŪTĖ Nuotr: V.Piečaitis

LIETUVIU DIENOS 
CHICAGOJE

AL.GIMANTAS

prieš

Kai iš kelių savaičių laiko 
perspektyvos bandai žvelg
ti į liepos pradžioje Chica- 
goje vykusią Vl-ąją lietuvių 
Tautinių Šokių Šventę, likę 
malonūs įspūdžiai dar toki 
švieži ir gaivūs.

Dar penktadienį
Šventę, pasiekus lietuviško
sios Chicagos komercinę 
širdį 69 - ąją gatvę, dabar 
jau oficialiai vadinamą Lir 
thuanian Plaza, besitęsian
čią nuo California iki Wes
tern gatvių ir padaryta vie
nos krypties judėjimo arte
riją iŠ vakarų pusės į rytus, 
pastebi aukštai iškeltus virš 
gatvės • plakatus, vien lietu
viškai išrašytus, sveikinan
čius atvykusius svečius. Prie 
pastatų iškeltos amerikinės 
ir lietuviškos vėliavos,kaž
kaip maloniai nuteikia vis 
gausėjančius tautiečių bū
rius. Čia, praktiškai, vien 
tik lietuviškos parduotuvės, 
restoranai, užeigos, klubai 
ir kitokios patarnavimų 
įstaigos. Čia beveik neiš
girsi anglų kalbos. Iš kitur 
atvykusioms tai tikrai įdomi 
staigmena. Sekančią dieną, 
šeštadienį, toji Lietuvių 
Plaza i£vis buvo uždaryta 
autovežimių judėjimui ir iki 
11 vai. vakaro galėjai laisvai 
vaikštinėti gatvės viduriu, 
prisėsti prie šaligatvių su
statytų staliukų pasistiprini
mui ar atgaivai. Tos dienos 
rytmetį vyko oficialios iškil
mės - skelbiant šeštadienį 
ir sekmadienį lietuvių die
nomis Chicagoje. Pati miesto 
burmistre Jane, Byrne atvy
ko atidarymo žodžiui ir pa
žadui rytoj dalyvauti Šokių 
šventėje amfiteatre. Gi pa
tys šokėjai jau antra diena 
repetuoja, vargsta, ištisas 
valandas ir ruošiasi genera
linei repeticijai, ankstyvą 
šeštadienio popietę. Daly
vauja pilnas orkestras, cho— 
rai, ne vien tik šokama, bet 
ir praktikuojamas parado 
žingsnis, atidarymo, užda
rymo masinė manifestacija. 
Tvarka pavyzdinga, išlaiko
mas žadėtas punktualumas. 
Prasidėjo 2 v. ir baigėsi 5 v. 
Tačiau atskiroms grupėms 
repeticijos nesibaigė. Reik
lūs vadovai stengėsi vis dau
giau ir daugiau "išgauti" iŠ 
savo šokėjų ir tie, savo 
ruožtu, nors ir gerokai iš
vargę, (pabandykit pašoki
nėti nuo pat ansktyvo ryto 
beveik be pertraukų). Supra - 
to atsakomybę ir svarbą tų 
visų neabejotinai būtinų re
peticijų.

Vakare po Šventės atida
rymo pirminių iškilmių prie 
Jaunimo Centro, abiejose 
salėse (ir kieme)linksmino- 
si ar tik ne porą tūkstančių 
jaunimo, o kavinėje bičiu
liavosi, diskutavo grupių 

vadovai, spaudos atstovai ir 
riboti kviesti svečiai (dėl 
ribotos vietos). Visų pa
grindinės kalbos, pagrindi
nis dėmesys - rytdienai: iš - 
kilmingos pamaldos, pati 
Šokių Šventė, užbaigos ban
ketas.

Maždaug dvi valandas 
prieš Šventės pradžią grei
tomis pildėsi šiaip jau ne
mažas mašinoms pasistatyti 
prie amfiteatro laukas. Mi
nios veržėsi prie visų įėji
mo durų. Pirmojo balkono 
užkulisy buvo paruošta ats
kira patalpa garbės svečių 
sutikimui ir pabendravimui. 
Pirmą valandą pradėjo rink
tis pirmieji svečiai, buvo 
kokteilių baras ir lengvų už
kandėlių stalas. Iš aukštųjų 
dignitorių, bene pirmasis 
atvyko Chicagos kardinolas 
J. Cody, o prieš pat antrą 
valandą ir miesto burmistre 
J. Byrne. Truputį vėliau jie 
buvo palydėti iki orkestro 
palydos, kurioje priėmė vė
liavų ir šokėjų paradą.

Pati programa prasidėjo 
garbės svečiams susėdus 
centrinėje mezaninos ložė
je. Sunku būtų nusakyti, ku
ris šokis buvo gražiausias 
ar įspūdingiausias. Kiekvie
nas jų turėjo individualų ža
vesį, ritmą ir rimą. Studen
tai, veteranai ir mažyliai, 
atskiros jų visų grupės su
darė neišskiriamą visumą, 
kolektyvą, pakankamai mik
lų ir darnų, ypač masiniuose 
deriniuose ar junginiuose. 
Perėjimai tarp atskirų šo
kių buvo sklandūs ir visa
pusiški, negaišiną laiko, 
nepertraukę publikos dėme
sio. Šokėjų įstojimai, įsi
liejimai iš bendrosios ri
kiuotės, prieš kiekvieno šo
kio pradžią ir pabaigą, buvo 
malonūs akiai ir bendrąja! 
angažuotei.

Jei kas užsispyrusiai 
klaustų, kurie šokiai pelnė 
ypatingą publikos simpatiją, 
tai reikėtų minėti Kalvelį, 
Suk Suk Ratelį, Sadutę ir 
Malūną. Gal tai ir būta kul
minacinių taškų visoje pro
gramoje. Negalima nepami
nėti sapudos žmonių tikrai 
iškylaus ■ traktavimo ir dė
mesio, kurį spaudai teikė 
Šventės pirmininkas Jonas 
Talandis ir Šventės spaudos 

’ministerė" Dalė Gotzeitie- 
nė. Ši on Šventėn spaudos 
ložėnbilietusj gavo netik pa
tys laikraštininkai, bet ne
buvo užmirštos ir jų žmo
nos. Pavyzdys ir priminimas 
sekančių Švenčių rengėjams. 
Šokiams pasibaigus, arenos 
centre buvo išviniotas dide
lis žalias skritulys su "Iki 
pasimatymo 1984", Vadinasi , 
pradedame ruoštis VII Tau
tinių Šokių Šventei.

6" j i TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ

Šis didingas renginys jau 
praeityje. Pradėtas iškil
mingu atidarymu šeštadienį, 
liepos 5 dieną Jaunimo 
Centro sodelyje: įžygiavo 
penkių kraštų ir Lietuvos 
nešamos vėliavos; šios šven
tės vadovė Nijolė PUPIENĖ 
uždegė aukuro ugnį; PLB 
pirmininkas Vytautas KA- 
MANTAS pasakė atidaromą
jį žodį; Konsulės J. DAUŽ- 
VARDIENĖS ir Šventės Ren
gimo Komiteto vardu J. TA- 
LANDŽIOžodis;padėtas vai
nikas prie aukuro ir Tautos 
Himnas sudarė iškilmingąją 
6-tosiosTautiniųŠokių Šven
tės atidarymą.

Liepos 6-tą dieną pamal -
dos vyko ’Tėviškės" evange- Šventės vyko susipažinimo 
likų ir Marijos Gimimo šven- pokylis ir baigiamasis ban- 
tovėse.

Sekmadienį, liepos 6-tą, 
2 vai. po pietų Chicagos In
ternational Amfiteatras buvo 
pilnas pilnutėlis svečių — 
9,000 ir 2,300 šokančio 
lietuvių jaunimo ir veteranų 
suvažiavusių iš penkių kraš
tų: Anglijos, Brazilijos, Ka
nados, Vokietijos ir JAV.

Šventė pradėta iškilmingu 
šokėjų ir jų vadovų Įžyglavi- 
mu ir pristatymu. Visuomet 
Įspūdingas ir ašarą išspau
džiantis momentas tokiose 
šventėse, kai paradą prade
da šventės vadovas- vė. Šį 
kartą- įžengė Nijolė Pupie
nė, grojant maršui ir atsi - 
veda 2300 šokėjų iš pen - 
kių kraštų apvainikuoti ilgo 
ir ištvermingo darbo. 1

Įžygiavus ir sustojus šo
kėjams ir jų vadovams, pra
sidėjo oficialioji kalbų dalis, 
kuri Tautinių Šokiu Šventėje 
neturėtų užimti tiek laiko. 
Tai dalinai beprasmis ir 
varginantis darbas. Reikėtų 
išmokti tokiais momentais 
trumpai pristatyti 
svarbiuosius svečius, bet ne
sileisti Į tuščias gražbylys
tes, kurios išvargina ir žiū - 
rovus, ir šokėjus. Iš svar
biųjų svečių paminėtini Kar
dinolas Cody, Chicagos bur- 
mistrė Byrne ir keletas 
rinktų politikierių.

Šokiai praėjo labai sklan- i 
džiai ir įspūdingai, užtruko 
apie porą valandų. Nijolė 
Pupienė muKėjo sustatyti 
porgramą ir suderinti cho
reografijas, kad nesudėtingu 
ir nekomplikuotu būdu būtų 
išgaunamos įdomios figūros 
ir įspūdingi masiniai šokio 
efektai. Liks niekuomet ne - 
užmirštami įspūdžiai Sadu
tės, Blezdingėlės, Malūno, 
Žiogelio. O "Suk, suk ratelid* 
ūkavimai buvo visos masės

SVARBU ŽINOTI, JEIGU KELIAUJI UŽ QUEBEC’O

Apie 2 mil. kvebeKiečių 
keliauja šią vasarą po visas 
JAV - bes ir arti 4OQQOO 
atostogaus Europoje. Daž
niausiai, pasinaudoja drau
dimu dėl kojų ar rankų lū
žimo, susi žeidimų automo
bilių nelaimėse.

Ligoninių draudimas pa
dengia greitosios pagalbos 
ir klinikos patarnavimų bei 
gydymų ligoninėje išlaidas, 
jeidu reikia daktaro, dantis
to, vaistininko ir akinių spe
cialisto pagalbos.

Jeigu prireikia medicini
nės pagalbos kitoje Kanados 
provincijoje arba už Kana
dos ribų, draudimas apmoka 
tiek, kiek tokia pat pagalba 
kainuotų Quebece.

Jeigu susergate už Que
bec© ribų Kanadoje, kur pro
fesionalų kainos yra aukš
tesnės, privatūs draudimai 
nepadengs skirtumo tarp 
anos kainos ir nustatyto 

šokėjų pasitenkinimo išreiš
kimas.

Mūsų tautiniai rūbai yra 
vis dėlto, vieni gražiausių 
pasaulyje - taip puikiai jie 
mirgėjo judesyje. Spindėjo 
jaunatvišku džiaugsmu mieli 
mūsų jaunimo veidai— visi 
jais nepaprastai didžiavo- 
mės ir džiaugėmės.

Šokiams grojo liaudies 
instrumentų orkestras-taigi, 
ir montreališkis GINTARAS; 
vadovaujamas Andriaus La
pino, pučiamųjų instrumen
tų orkestras ir jungtinis cho 
ras.Visiems dirigavo Faus
tas Strolia.

Šeštadienio vakare ir sek
madienį po Tautinių Šokių 

ketas. Visur buvo perpildy
tos salės, ir visur trūko 
vietos.

Bendrai, jaunimas ir da - 
lyviai, visi atrodė linksmi , 
laimingi, pakilioje nuotaiko
je.

Montrealio GINTARAS, 
dabar vadovaujamas Ra - 
sos LuKoševičiūtės,Šventėje 
dalyvavo net trejomis gru
pėmis: jauniai, studentai ir 
veteranai ir orkestro palyda 
Į šventę vyko du autobusai , 
dalis skrido lėktuvu. Atrodo, 
visi grįžo pilni įspūdžių, 
ir dauguma gal dabar pilnai 
suprato, kad verta buvo re
petuoti ir dirbti, kad pasiek
tų tokių rezultatų.

Iš Kitos pusės,tenka susi
mąstyti, kiek ruošimasis to
kiam renginyje nelieka vien 
pramoginis ir socialinis įvy
kis.Įdomu, ar vadovai ir tė
vai pagalvoja, kad tautinių 
šokių vienetai galėtų būti 
daug giliau išnaudoti kūri
mui ir stiprnimui lietuvy - 
bės elemento jaunuose žmo
nėse. Tai vienas iš nedau
gelio lietuviškųjų užsiėmi
mų, kur jaunus žmones ne
reikia nei stumti, nei mal
dauti, nei įrodinėti, kad ten 
verta dalyvauti...

Padėka ir įvertinimas Ni
jolei Pupienei, visam Ren - 
gimo Komitetui taip puikiai 
suruošusiam šią neeilinę 
šventę. Padėka ir įvertini
mas grupių vadovams, o 
M ont realyje -Rasai Lukoše - 
vičiūtei ir Andriui Lapinui , 
kurie jau ilgesnį laiką skyrė 
mūsų jaunimui po kelius va
karus savaitėje,prisiiipda - 
ml visą atsakomyoę ir patys 
būdami dar tokie jauni. Ir 
džiugu, kad mes turim tokio 
puikaus jaunimo, kuris re
petavo ir moka smagiai.leis
ti laisvalaikį, kraudami tau
tinį kraitį. Dal.

MEDICARE draudimo tarifo.
Jeigu medicinos patarna

vimai gauti už Kanados ribų- 
kainų skirtumą atlygins.

Kai kurie profesionalai 
Ontario provincijoje. New 
Brunswicke ir Floridoje 
priklauso prie Quebeco 
Sveikatos Draudimo Plano. 
Pasinaudojant jų patarnavi
mu - išlaidų padengimo 
procedūra ta pati, kaip bū
nant Quebece : Jūs nieko ne
turite mokėti ir nereikia 
įteikti jokių prašymų Drau
dimo Įstaigai.

Kitais atvejais - reikia 
užpildyti " Application for 
Reimbursment" formą, ku
rią galima gauti parašius 
Regie de L*Assurance Me
la di e du Quebec, Service 
hors - Quebec, Case Postale 
6600, Quebec, G1K 7T3, Que.

Formų ar daugiau infor
macijų Montrealyje galima 
gauti telefonu: 256-2611.

3 psi.

3

3



KULTŪRINIS PUSLAPIS©
Grafikas H-. Šalkauskas 

buvo gimęs Kaune, 1925 m., 
gegužės mėn. 6 d.

Grafiką studijavo nuo 1943 
m. Dancige, 1946 - 49 m. 
Freiburg in Breisgau, E cole 
des Arts et Metiers.

Australijon emigravo 1949 
m. ir apsigyveno Sydney

Dailininkas HENRIKAS 
ŠALKAUSKAS, staigiai mi
ręs 1979 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
Australijoje, Sydney mieste.

mieste. Jis pagarsėjo ne tik 
savo kūryba, bet ir veikla 
Australijos Dailės organiza
cijose.

H. Šalkauskas yra laimė
jęs premijų Australijos pa - 
rodose, dalyvavo visoje ei - 
Įėję tarptautinių parodų. Jo
darbų yra Įsigijusios ir ga
lerijos visame pasaulyje. IŠ:

/HENRIKO ŠALKAUSKO PREMIJA AUSTRALIJOJE

Savo mirusio sūnaus, žymaus menininko, Henriko 
Šalkausko atminimui, jo motina Ona Šalkauskienė Įteikė 
N.S.W. valstijos Meno Galerijai 30.000 dol.čekĮ. Tie 

' pinigai bus investucti ir iš gautų palūkanų /6OOO dol/ , 
kas antri metai bus skiriami He n riko Šalkausko Vardo Dai
lės Premijai už geriausią modernaus meno kūrinĮ Aus
tralijoje.

Henriko Šalkausko Dailės Premija bus pati didžiausia 
Australijoje /buvo Vakarų Australijos Meno Galerijos 
premija 5000 dol./.

Australai savo palikimais gausiau paremia moksli. - 
ninku tyrinėjimus bei labdarybės organizacijas, bet me - 
nui jų duosnumas nebuvo reikšmingas. Lietuvė Ona Šal - 
kauskienė savo Įnašu sukūrė stambiausią meno premiją 
Australijoje, tūkstantinėmis sumomis ji yra parėmusi ir 
Australijos lietuvių organizacijas. J.Zinkus

ATSIUSIĄ PAMINĖTI

"Lietuvių Dimų" žurnalo balandžio mėnesio nume- 
• ris yra skirtas Lietuvos Vyčių organizacijos veiklai ir 
jos Centro Valdybos pirmininkui Philip Skabeikiui pa
gerbti Daug nuotraukų iš Vyčių veiklos ir iš privataus 
P. Skabeikio ir jo šeimos gyvenimo. Ten pat randame 
kun. J. Prunskio operų "Carmina Burana" ir "Pajacai" 
aptarimą. Lietuvių R. Katalikų Moterų Sąjungos 65-rių 
metų sukakties paminėjimo straipsni, paruoštą Julijos 
Mack. Pranas Pusdešris iš Adelaidės Australijoje pa
tiekia sceninių varijacijų Kristaus Kalno palaiminimų 
temomis /'Šviesa, ant Kalno". Šalia to visokeriopa lie
tuviška veikla pailiustruota nuotraukomis.

Anglų kalbos dalyje P. Skabeikio straipsnis apie 
Lietuvos Vyčių organizacijos Įsikūrimą ir jos pirmuo
sius vadus šio šimtmečio pradžioje.

Knygų apžvalgoje Živilė Gimbutaitė recenzuoja Dai- 
'ininkų Tamošaičių knygą apie Lietuvių tautinius drabu
žius ir audinius. Keletas ištraukų iš ELTOS biuletenio 
apie Sovietų invaziją | Afganistaną ir kiti aktualūs 
straipsniai.

"Lietuvių Dienas" leidžia Antanas Skirius. Adre
sas : 4364 Sunset Bvld. Los Angeles, CA. 90029.

IŠEIVĖ. Memuarinė apysaka, mųjų lietuvių ateivių Kana -
Marija Aukštait ė. Išleido A . 
F.Navikėnas. Viršelis dali . 
Jurgis Juodis. Spausdino 
Litho-Art Ltd..Toronte.265 
psl., kaina $6. 1980 m.

Tai naujausia knyga pir-

doje dukros. Didelė meilė 
paliktai tėvynei, savo šeimai, 
naujojo krašto Įspūdžiai per
duoti su autorei Įprastu jaus
mingumu.

Marija Aukštaitė

IŠ E I V Ė

Atsidariau piniginę tikrai ji tuščia. Turėtus kelias
dešimt centų išleidau Antanėlio vaistams.. .Dabar neži
nau, kaip pasieksiu savo vyrą tokioje padėtyje?... Bet 
save guodžiu, kad jĮ pasiekti jau greit galėsim, o pas JĮ 
nuvažiavus, vistiek išeitĮ rasim.. .Rasime darbų... Par
duosiu savo rankdarbių.. .Praktikoj nuskendusi galvoju 
ir kombinuoju:

Kai tik pasieksiu jo laiškuos aprašytą mūsų šeimai 
išnuomuotą butą, tuoj mes atsigausim. Aš Įsiskverbsiu, 
Įsiprašysiu Į kokią nors krautuvę, kad priimtų ir išsta
tytų reklamai mano mezginių rankdarbius... O jie stebė
tinai gražūs, padarysim pinigo’. Ypatingai už tąją išra
dingąją megztą staldengtę - bus pradžiai mums duonos ’.

O toji mano staldengtė ir kiti mezginiai - žilvičių 
pintinėj sunkioj, didelėj, vos pakeliamoj.. .Per visus me
tus i ruošiausi Kanadai.. .Nuo visų kitų darbų atsiplėš - 

dama, vis mezgiau ir mezgiau.. .Daugiausiai tai naktų 
darbas, akių pražiūrėtas, minčių ir vilčių pripintas, , 
kad Į naują kraštą nuvažiavus, neturėčiau gėdos.

O ir Antanėliui, savo mielam vyrui, vežu rankdar
bio dovaną staigmeningą. Bet ką čia, tai tik meters mąs
tymas apie ten surinktas gijas.. .Bet aš vežu jam pypkę’. 
Mano tėvelio padirbtą’. Ji su tokia lyg eskimo galva, su 
gražia grandinėle. Ir ta pypkė dabar guli tarp mano 
rankdarbių’.

Pradžiuginsiu jĮ, tikrai pradžiuginsiu. Ir berniukai 
jau tokie paaugę, ir pypkė, ir vyšnių sunka su spiritu, tai 
vis jam - lauktuvių dovanos’.

Ir neužmiegu. Pypkė su eskimo galva žiūri Į mane... 
Rankdarbių pynės klostosi vaizduotėj.. .Vyšnių sunka 
raudonuoja... Berniukai saldžiausiai Įmigę šniokštuoja... 
O svarbiausia pinasi mintys, kur ir kaip išstatysiu rek
lamai ir pardavimui savo rankdarbius?.. .Kokia bus jų 
kaina?...Jei gera bus, mano miklūs pirštai užvers vi - 
są rinką’. Bus duonai, bus drabužiui,pramegsiu kelią gal 

berniukų mokslui?...Kur čia, Dieve mano,atspėsiu, kaip 
reikės gyventi?’. Ten mano vyras Antanėlis bus visas 
vadas, jis ten visk^ žino,kalbą moka, jis praskins mums 
kelią'.

- Ak jau’. Kas gi čia?’. Laivas pradėjo kitaip šnarė
ti.. .Tarnautojai sukilę bėginėja.. .Jūreiviai girdėt signa- 
lizųojas.i, virvėmis brazdena... Ar tik jau ne krantas?*. 
Ak, krantas, krantas'. Ir dar kartą krantas'. Laivas pri
nešė Kanadą, krantai priąeš man brangiausią vyrą ir vai
keliams tėvą. ..Tai jau mes Kanadoj’.

Džiaugiuosi pripuolus prie rozetės lango ir žiūriu , 
kur mes atsidūrėm. Bet ūkai, nieko ne matyti... Migla 
užgriuvus tiršta.. .O laivas jau stoja.. .Jau neplaukia, 
tik šliaužia\. .Ir aš,pribėgus prie vaikelių, juos gyviau
siai budinu:

- Kelkite,sūneliai’. Kelkit, mažutėliai*. Nes jau' mes 
uoste'. Uoste Halifakso*. Jau mes Kanadoje, jaul... - 
ir berniukai subruzdo kuo skubiausiai.. .Po keliolikos 
minučių jau mes pasiruošę.. .Tik kad tasai mūsų patar
nautojas Eugenijus greičiau ateitų ir padėtų mums su ba
gažais... Ir laukiam, jo laukiam.. .Kaip nėr jo, taip nėr.. 
Dabar jau'gailiuosi, kad pono Gruodžio paslaugą vakar 
atsakiau, o minutės bėga'. Neramumas imat Visi kelei
viai skubiai nešdinasi, kad nuo jų neatsilikus’. Ką dabar 
darysiu?...

Išėjau iš kajutės pasidairinėti.. .Tarnautojų niekur 
nematyti.. .Aplinkinės kajutės jau ištuštėjusios...Kelei
viai visu urmu ten prie išėjimo spiečiasi.. .Vis stoja Į 
eilę laivo angoje, lentomis Į krantą išvestoj... Vėjas pu
čia nuo kranto žiaurus, siurbiasi ligi kaulų,galva lai
vo išsupta svaigsta, viskas sukasi,aukštyn kojom verčia
si, grindys po kojomis banguote banguoja.. .Kaip aš at- 
vilksiu bagažus ?... Kaip atvilksiu tą žilvičių pintinę ?...

Bet nenusimenu. GrĮžtu Į kajutę, pasiimu du lagami
nus, berniukams Įduodu nešti gitarą, ir mes pasiekę eilę - 
užėmėm vietą su bilietėliais, Į krantą iššaukiančiais. 
Eilėje aptulnojau pašiuršusius berniukus ir palikau juos 
prie lagaminų, o aš skubu atvilkt pintinę.

Ištuštėjusiam laive jausmas nemalonus. Kaukši tavo 
žingsniai koridorium, nejaukiai aidėdami... Batukų kul
nys skrodžia tylą nukhukšėdamos, ir vėl aidu grĮžta, ne
jaukumą sukeldamos... Žmonių jau nėr, jaunė gyvos 
dvasios... Visi keleiviai išskubėję ir susigrūdę prie an
gos... Bet keista, kad nė patarnautojų niekur nematyti. 
Laivas tuščias, tik dideliais griaučiais likęs. Juo labiau 
jis kelia nerimą, kad greičiau iš jo spruktume, o man ka
jutę reikia pasiekti, nes tenai pintinė'.

Skubu kvapu užsikirtus. Ir, štai, kajutė - jau čia pat. 
Bet prie jos priartėjus, pro duris tik šmėšt’. Išbėgo su - 
gungus, susikūprinus būtybė, šmėkliškąją palą ant savęs 
užmetus, bėga nuo manęs, lyg kapų vaiduoklis.

- Palauk',... - sakau bėgančiam, bet tas užkandy 
išnyko.. .Atsikvošėjus bijau, kad jis nesugrĮžtų, kad ma
nęs šioje tuštumoje neužpultų. Virpulio krečiama, puo
lu Į kajutę, na gi žiūriu, kad mano pintinė atplėšta... 
Dangtis su spyna numestas Į šalĮ... Bet ką gi?... Negi 
tokiu momentu, kai jau reik Į krantą lipti,triukšmą kelsi?’.

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

/iš a iglų kalbos laisvai vertė B.E,/
/ tęsinys /

Brolis Konradas atvėrė jam pagrindines duris Į kar
vių tvartą:

- Sakyk, kada Pranciškus nugabena pieną Į užeigą iš 
ryto ? - paklausė jis senojo vienuolio.

- Paprastai 7. 30 vai., Broli- atsakė žilasis.
- C Berg’as iš pilies? Kada jis atsiima pieną, ar 

žinai ?
- Jis paprastai laukia užeigoje,kai Pranciškus ten 

nuvažiuoja.
- Gerai, - linktelėjo galva Konradas. - Kai pamaty

si Pranciškų, pasakyk jam, kad kitą rytą aš pasirūpinsiu 
pienu.

Keista, kaip smagiai jis pasijuto*. Pliaukštelėjo pas
kutinei karvutei per šoną, kuri grūdosi pro Įėjimą skam
balams aidi ų.

Margareta Campbell stovėjo prie atviro lango, ant 
vienos kojos, v;su svoriu atsirėmusi Į palangę, norėdama 
atgaivinti savo ĮkaitusĮ vei'dą. Buvo beveik sutemę, Neu- 
stadt'o pil s stūksojo dar tamsesniu masyvu. Viename 
la įge pas: matė neryški šviesa, paskui kitame, lyg kaž
kas eitų kor doriumi. Po to staiga užgeso. Ji pagalvo - 
jo apie Conl n'ą vien’šą ten, (amsoje.ir ją apėmė baimė.

o

Van Buren’as gavo iš Klein’o valdišką karo laikų Mer 
cedes au.omobilĮ savo reikalams. Jis buvo puikiai užlai
kytas, vienas malonumas vairuoti. Van Buren’as paten
kintas važiavo pusantros valandos keliu už Berlyno, nors 
vakarop matomumas buvo nekoks. Jis turėjo laiko per - 
galvoti, koks uždavinys jo laukė, be to, mėgo ir šiaip bū
ti vienas už vairo. Visada jis buvo toks- stebėtojas, bet 
ne dalyvis. Taip galima buvo matyti daug aiškiau situa - 
cijas, Įvertinti stiprumą opozicijos,kurią ŠĮ kartą suda
rė Conlin'as.

Buvo beveik visiškai tamsu, kai jis atvyko Į Neu - 
stadt'ą. Kaimo namų languose matėsi šviesos, bet 
pilis buvo paskendusi tamsoje. Jis važiavo siauru keliu 
aukštyn, atydžiai stebėdamas staigius posūkius. Sargy
binis stovėjo prie Įėjimo angose Van Buren’as parodė sa- 
4 psl.

vo liudijimą pro langelĮ? "Kapitonas Suessmann’as ma - 
nęs laukia", - pareiškė jis.

Vopo sargybinis apžiūrėjo liudijimą ir mostelėjo ran - 
ka: "Tiesiog, Į pagrindinĮ kiemą. Aš pranešiu telefonu , 
kad Jūs esate čia".

Tamsiu tuneliu Van Buren’as važiavo toliau. Tolima
me gale buvo užtvara, kitas sargybinis patikrino vėl jo 
liudijimą, atkėlė vartus ir Įleido. Sargyba, atrodė, buvo 
rūpestinga.

Pravažiavęs vidurinĮ kiemą, sustojo ties plačiais ak
meniniais laiptais, kurie atsirėmė Į dabar atidarytas, ma
syvaus medžio duris. Jo laukė grupelė Vopų- du karei - 
viai su žibintais, seržantas ir jaunas vyras kapitono / 
ženklais ant uniformos.

Kapitonas atsaliutavo Van Buren’ui išlipus iš maši
nos: "Malonu Jus sutikti,pone profesoriau, Hans Suess
mann’as". Jis linktelėjo Į stambaus ir brutaliai atrodan
čio seržanto pusę, -"Becker".

Van Buren’as apmetė akimis tamsų pilies masy
vą: "Kas tenai darosi?"

-Pilis turi savo elektros jėgainę, Įrengtą tuo laiku, 
kai čia buvo kariuomenės vyr. būstinė. Dynamo Įrengi - 
mas sugedo. Dabar jĮ tvarko pora elektrikų, - paaiškino 
seržantas.

Van Buren’as išsiėmė cigaretę, kurią Suessmann’as 
tuoj pat uždegė, ir Van Buren’as tęsė toliau: "Jūs gavote 
nurodymus iš pulkininko Klein’o? Jūs suprantate, kokia 
čia situacija?"

-Puikiausiai.
-Kiek vyrų čia turite?
-Dvidešimt. Visi parinkti.
-Gerai. Eisim Į vidų.
Įėjimas Į salę buvo Įspūdingas, marmoriniais laip - 

tais kilo Į viršų, sidabrinė žvakidė stovėjo viduryje sta
lo su pusantro tuzino uždegtų žvakių . Šalia stovėjo že - 
mo ūgio ^stambokas vyras. Jo tamsi barzda vietomis 
buvo žilstelėjusi, plaukai susivėlę ir jo seno švarko ran
kovių alkūnės buvo sulopytos.

-Čia- prižiūrėtojas Berg’as, - tarė Suessmann’as. - 
Šiuo pastatu niekas oficialiai nesinaudojo po karo.

Van Buren’as kreipėsi Į Berg’ą: "Mudu ankščiau kal
bėjome telefonu. Padarėte,kaip sakiau ?"

-Taip, pone profesoriau.
-Gerai. Dabar noriu pamatyti Conlin’ą.
Suessmann’as mostelėjo Berg’ui, šis pasiėmė žva - 

kidę ir vedė visus marmoro laiptais aukštyn. Einant , 
Van Buren’as klausinėjo: "Kokia situacija kaime?"

-Gyventojų yra 153, žemdirbiai. Vietinis užeigos sa

vininkas- meras Georg Ehrlich'as. Jis yra Berg’o švo- 
geris. Nėra buvę jokių nesusipratimų ar nemalonumų. O, 
tiesa, yra saujelė vienuolių sename ūkyje,prie upės, kal
vos apačioje.

-Tikrai ?, - nustebo Van Buren’as.
-Pranciškonai. Berg’as sako, jie aprūpina kaimą pie

nu.
Dabar jie ėjo viršutiniu koridorium, žvakidės švie - 

sai metant šešėlius an sienų. Tolimame gale stovėjo du 
sargybiniai prie durų. Suessmann’as jas atrakino.

-Pirmiausiai, aš vienas jĮ susitiksiu, -tarė Van Bu - 
ren'as. Suessmann’as atidarė jam duris, Van Buren’as 
perėmė žvakidę iš Berg’o ir Įėjo Į vidų.

Tai buvo gana puošnus miegamais, išdekoruotomis 
lubomis. Conlin’as sėdėjo lovos gale, prirakintais rie - 
šais prie vienos lovos kojos. Sumirksėjo staigiai pasi - 
rodžius šviesai. Van Buren’as stovėjo aukštai pakėlęs 
žvakidę, žūrėdamas Į jĮ. Padėjęs ją atsargiai ant grindų, 
pritūpė ir užsidegė cigaretę;

-Kiek žinau, Jūs daug rūkote,-pasakė jis.
-Taip sakoma.
Van Buren’as Įdėjo cigaretę Į senojo kunigo lūpas: 

"Pasidžiaukite, kol galima. Tai bus paskutinė cigaretė 
ilgam laikui. As esu Van Buren’as. Ar tai Jums ką nors 
reiškia?"

-Taip, rainiai atsakė senasis vyras. - Manau, galite 
taip sakyti. Galvojimo perdirbimas- Įdomi Jūsų teorija.

-Tai žinote, kas bus.
-Gaišinate savo laiką, jaunuoli. Ekspertai jau yra 

darbavęs! dėl manęs- šypsojosi Conlin’as.
-Nevisai, - atsakė Van Buren’as. - Jums taip tik at

rodo.
Jis išėmė cigaretę iš Conlin’o lūpų, atsisuko Į duris 

ir atidarė jas. Perdavė žvakidę Berg’ui ir pasakė Suess- 
mann’ui: "Dabar nuvesime jĮ Į apačią".

Už pagrindinių laiptų Į didžiąją salę pro ąžuolines 
duris galima buvo pasiekti pilies žemutines patalpas.At
rakindamas duris Berg'as aiškino:"Yra trys aukštai, kaip 
Jums per telefoną sakiau,pone profesoriau, kurie buvo 
pastatyti dar 14 šimtmetyje".

Jie leidosi ilgais laiptais žemyn, po tuneliu. Berg’as 
ėjo pirmas, laikydamas žibintą, Van Buren’as ir Suess
mann’as sekė, Becker’is ir ConlinJaa su dviem Vopais .

Berg’as turėjo atrakinti dvejus vartus, kol pasiekė 
žemiausią aukštą. Čia buvo labai šalta ir drėgna.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS . MIELOS
/Išspaudos okup. Lietuvoje Ir tšetvtjoje/Parinko J.P-lis

APIE UŽSIENIO SVEČIUS 
LIETUVOJE

"Nemuno" žurnale iš
spausdintame pasikalbėjime 
Vytautas Zenkevičius, kuris 
yra Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris, apie ryšius 
su užsieniu šitaip pasisakė : 
"Mūsų respublika palaiko 
kultūrinius ryšius daugiau 
kaip su 6O-čia pasaulio ša
lių. Pernai pas mus viešėjo 
1.955 užsienio kultūros ir 
meno darbuotojai, 44 daili
ninkai ir muz i kantai, gastro
liavo 47 užsienio meno ko
lektyvai, kurie surengė 200 
koncertų. Beveik neatsilieka 
su išvykomis j užsieni ir 
mūsų kultūros ir meno dar
buotojai, atlikėjai. Pernai iš 
Lietuvos buvo išvykęs 1201 
žmogus, gastroliavo mūsų 
43 meno kolektyvai. 20-yje 
Šalių jų koncertuose apsilan
kė 11O t ūks t. žiūrovų".

Opas tėvus pernakvoti at
vykstantiems vistiek nelei
džiama. O ir išvykti pas gi- 

' mines, kad ir apsilankyti, 
be galo sunku, painu ir daž
niausiai neįmanoma. Kas to 
nežino ?

ORINIS SUSISIEKIMAS 
LIETUVOJE

"Tiesa" rašo, kad iš Vil
niaus į Maskvą kasdieną 
lėktuvai skrenda 6 kartus. 
Nuo liepos 5 dienos prasidės 
naujas skrydis. Ilgiausias 
civilinės aviacijos maršru
tas yra iš Vilniaus į Novo
sibirską. Rašoma, kad skris
dami lėktuvu daugiau kaip 
4 tūkstančius kilometrų, ke
leiviai ore būna 5 valandas 
ir 30 minučių ir du kartus 
nusileidžia aerodromuose.

Lietuvos civilinės aviaci
jos viršininko pavaduotojas 
V. Tatarskich spaudos kon
ferencijoje sakė, kad numa
toma dar daugiau išplėsti 
oro kelius.

Šiemet numatona atgai
vinti skridimus iš. Šiaulių 
į Maskvą, Leningradą, Kije
vą. IŠ Druskininkų per Vil
nių bus galima nuskristi į 
Maskvą. Dabar, kai p rašo
ma, iš Lietuvos galima su
sisiekti lėktuvais su 45 ša
lių miestais.
LIETUVIU KONCERTAI 
SVETIMOSE ŠALYSE

Leningrade neseniai kon
certavo klarnetistas A. Bud
rys ir pianistas P. Stravins
kas, Lvovo konservatorijos 
salėje grojo vargonininkė N. 
Dainienė, pianistas P. Stra
vinskas koncertavo keliuose 
Ukrainos miestuose, S. Son
deckio diriguojamas Lietu
vos kamerinis orkestras 
grojo Kijevo koncertų sa
lėje, Lenkijos kultūros die
nose dalyvavo Lietuvos vals
tybinės filharmonijos or
kestras, dirigavo J. Domar
kas ir M. Dvarionaitė. Ke
liuose Lenkijos miestuose 
orkestras surengė 5 kon
certus.

AMERIKIETIS DAINININKAS 
VILNIUJE

Amerikos dainininkas Ja
mes King Vilniaus operos 
rūmuose G. Puccini operoje 
"Tosca" atliko Kavaradoso 
vaidmenj. Kartu su svečiu 
dainavo ir sol. Gražina Apa- 
navičiutė (Tosca), Vidas Ba
kas (Skarpija),Abdonas Lie- 
tuvnikas (Angelotti), Diri - 
gavo Vytautas Viržonis.

KNYGA APIE PABALTIJO * 
REAKCINĘ EMIGRACIJĄ 

- Rygoje neseniai išleista 
knyga "Pabaltijo reakcinė 
emigracija šiandien", kurią 
rusų kalba parašė Pabaltijo, 
Maskvos ir Leningrado au
toriai. Knygoje tipišku so- 
vietin iu "objektyvumu" ap
rašoma, kaip formavosi 
"buržuazinės nacionalistinės 
emigracijos centrai". Sep
tintojo dešimtmečio pradžio
je "tarptautinis antikomu
nizmas" buvęs "priverstas 
keisti ideologinių diversijų 
formas ir metodus" ir taip 
buvę sukurtos "naujos or
ganizacijos", kurių "prieša
kyje pastatyti vidurinės kar
tos emigrantai .. . pakeitę 
senuosius kadrus".

Jiems "iškeltas uždavinys 
anitkomunistinei i propagan
dai suteikti moksliškumo 
įspūdį " . Tie "buržuaziniai 
nacionalistai meluoja, šmei
žia, klastoja, bando prieš
pastatyti vienas tarybines 
nacijas kitoms ir yra pasi
rengusios niekšingiausio— 
mis provokacijomis prieš 
taiką ir tautų saugumą".

Šio stalininio šedevriuko 
lietuviškieji autoriai yra ži
nomi propagandistai: A. Ani- 
čas, A. Bacys, A. Balsys, A. 
Gaidys, V. Lazutka ir K. 
Surblys.

PRIEAUGLIS KAUNO 
ZOOLOGIJOS SODE

Kauno zoologijos sode 
Šernų šeima susilaukė 4 
šerniukų, kengūra kengūriu- 
ko, kuris tupi motinos 
krepšyje ir tik kyšteli gal
vutę. Taip pat -charza laukia 
mažylio.

Lietuvos spauda rašo, kad 
charzos - gyvatės gerai vei
siasi Kauno zoologijos sode.

ANKSTYVOS GANYKLOS
Trūkstant pašarų, Vilka

viškio, Kėdainių, Pakruojo, 
Telšių, Kaišiadorių ir kitų 
rajonų žmonės išginė karves 
į s pievas, palyginti, gana 
anksti, pirmosiomis gegužės 
dienomis. Šiaurinėje Lietu
vos dalyje dar tebesilaikė 
sniegas.

Gyvulininkystės ūkio vir
šininkas R. Popov, kaip rašo 
"Valstiečių laikraštis", pa
brėžė, kad ūkiai turėtų kuo 
geriau pasinaudoti ganykla, 
nes per paskutiniuosius ke
turis mėnesius pieno gauta 
dešimtadaliu mažiau, negu 
pernai tuo pačiu laiku.

KE R A MIKĄ Algirdas Laucius

BALTO-AISČIU CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

/tęsinys/

Daugelis tautiečių tikrai 
yra girdėję ir susipažinę su 
Chas- L. T. PICHEL doku
mentine knyga "Samogitia" 
(Žemoji Getija, Žemaitija). 
Kad ji yra didelės istori
nės vertės rodo tas faktas, 
jog bus išleidžiama ne tik 
anglų, bet ir prancūzų, italų 
bei švedų kalbomis.

Mes jau esame citavę kai 
ką iš jos, bet sąryšyje su 
trakais galime ir vėl į ją pa
žvelgti ir pamatyti, kad tai 
buvo lietuviai (Balto-Ais- 
čiai):

"Located in the Baltic, 
coextensive with modern 
Lithuania, it was peopled by 
Aistians who migrated from 
Asia Minor bringing with 
them their beliefs and a lan
guage resembling the sacred 
tongue of India, the Sanscrit 
of VEDAS".

Taip pat matėme, kad tra
kų kalba ir religija buvo ta 
pati kaip ir lietuvių (aisčių). 
Dr. J. BASANIS (Basanavi
čius), ilgai gyvenęs trakų 
žemėje (Bulgarijoje, Varno
je, tarp 1892 ir 1905 metų) 
ir ilgą laiką tyrinėjęs trakų 
praeitį, savo studijose galėjo 
prieiti šios išvados.

Kaip jau rašėme, didelė 
trakų (getų) tauta buvo susi
skaldžiusi į daugelį giminių- 
genčių bei kilčių. Kalbėjome 
ir apie trakų kiltį - dakus 
(irgi getai). Tai buvo trakų 
giminės getų pietų vakarinė 
dalis, kurią, anot senovės 
istoriko PLINIUS (Istoria 
Natūralia, IV. 25) romėnai 
vadino dakais. Senovės Da
cia (dakų kraštas) užėmė 
maždaug šių laikų Rumuniją 
ir Transilvaniją. Senovės 
graikų istorikas STRABO 

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

(lib. Vili) tvirtino, jog ge
tai (trakai) su dakais buvo 
viena tauta ir kalbėjo ta pa
čia kalba.

Kadangi senovės rašytojai 
trakus, ypač jų didžiausią 
giminę getus (gotus, hetitus), 
dar skitais vadindavę, tai 
tenka nors bendrai paliesti 
ir senovės skitus. Tai yra 
daugiau geografinis pavadi
nimas. Senovės graikų geo
grafas ir istorikas STRABO 
(1.27) psstebėjo: "Senovės 
graikai gyventojus žinomų 
šiaurės kraštų vadino ski
tais". Taigi SKITIJA yra 
bendras pavadinimas Šiau
rės-Rytų Europos, tuo pačiu 
Rusijos ir Ukrainos.

Istorijos tėvas HERODO- 
TAS sritis nuo Juodųjų jūrų 
į šiaurę vadina Skitija. Ge
tų ar grotų istorikas JOR
DANE S, savo veikale "De 
origine aetibusoue Getha- 
rum" (551 A. D.) 3 str. ra
šė : "Vyslos upė . . . skiria 
Germaniją nuo Skitijos: 
"Vistulae Fluvii Oui Ger- 
maniam Scythiamgue deter— 
m i nans". Romėnų istorikas 
PLINIUS (Nat.ist. IV. 37) sa
ko, jog gintaras randasi 
Skitijoje. Tą patį patvirtino 
ir DIODORIUS SICULUS 
(lib. V).

Vadinasi, ir Lietuvos že
mės kraštas įėjo į Skitijos 
teritoriją ir senovės lietu
viai (balto - aisčiai, trakai, 
getai etc.) vadinosi ir ski
tais. Gi istorikas J. HERT- 
MANOWITCZ (Historical 
Outlines on Lithuania. 1921) 
konkrečiai nurodo: "Anais 
laikais lietuviai buvo žinomi 
kaip skitai . . . GEDIMINAS, 
parinkęs mūšio vietą prie 
Pirnes upės (Ukrainoje),

KKeM 
VE/ORoOž/AI

PRAKTIŠKŲ VAIKŲ AMŽIUS

Vaikai sako:
- Labiausiai mylių savo mamą,kai ji nesako
"Ar aš tau nesakiau? "

kreipėsi į savo karius : "Mū
šyje prisiminkite, jog jūs 
esate lietuviai’ ir turitepro- 
gos per šiuos priešus iš
vaduoti iš svetimųjų kraš
tą, kuriame Jūsų stiprūs 
protėviai skitai kartą džiau
gėsi pilna teise ir lais
ve" (Gosud. Rossi, Vol. IV. 
179).

Apie Kristaus gimimo lai
kus didelę dalį Skitijos už 
Vyslos ligi Dono ar Volgos 
romėnai pradėję vadinti Sar- 
matiae (bene pirmasis 1O m. 
po Kr. POMPONIUS MELĄ). 
Bet graikų rašytojai po se
novei vadindavę šį kraštą 
Skitija, o taip pat ir romėnų 
rašytojai neatsisakę šios ša
lies skitų vardo. M. PRAE- 
TORIUS rašė: "Cum Scytha- 
rum nomen Sarmatis, .Go- 
thisque tributum šit, etiam 
Prussios, Litwanos, Sarno- 
gethos".

Galimas dalykas, kad šis 

X
ORIENT ALŲ-IŠMINTIS /kuri susiformavo 
dar prieš Mao diktatūrą, kele prieš keletą 
tūkstančių metų
KINIEČIŲ PRIEŽODŽIAI IR PATARLĖS

- Kopūstų vikšras nugaišta kopūstuose.

- Nėra didesnės klaidos, kaip nepakankamai Įvertinti 
priešą.

- Pinigas nugali ir herojų.

- Kai kalnuose nėra tigro, - ir šunbeždžionė -žvėrių' ka
ralius ’.

- Ir sumaniausia šeimininkė neišverda košės, jei neturi 
ryžių.

- Šulinio varlei dangus neplatus.

- Pasisekime svetimi tampa giminėmis, nelaimėje gimi
nės tampa svetimais.

/Iš NIDOS Kalendoriaus /

pavadinimas kilo nuo trakų 
karalių dinastijos "Sauror 
mate", kuri šia didelę sritį 
ilgai valdžiusi:"Sarmatai ne 
kaminai, bet dalis skitų". 
Dar kiti istorikai sarmatus 
laikė GETAIS ar GOTAIS. 
(Heth, geth t. y. hetitatais).

Taigi, Sarmatia ir Skitija 
nuo seno buvo žinoma romė
nams ir graikams, o slavus 
tik pirmą kartą yra paminė
jęs PROCOPIUS (6 amž). Sa
vo kilme gotai (Goths) buvo 
žinomi graikams kaip getai 
(Gėtės), bet dažnai buvo pa
žymimi taip pat kaip skitai, 
t. y. geografiniu vardu.

ADOMAS BREMEN ENSIS 
(A. D. 1073, De situ Daniae) 
getus laiko lietuviais ^'Ghe- 
thos id ėst Litwanos". Pie
tinė Švedija vadinosi ir va
dinasi Gothland, taip pat 
Gothland sala Baltijoje. Da
bar gal bus aišku ir "Samo
gitia" vardas ? J. J. B.

JEIGU NORI NUSTOTI

1980. vm. 8

TAVO REIKALAS 

MUSU.

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard, St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

JEIGU GERI IR GAU GERTI

ABBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G; : 366-254 8 ( NAMU.) , 4 89-53 91 ( DARBO) 
JUOZUI S.; 83 1-8.8 34;. HENRIKUI N.: 277-7868; 
DAINIUI L.: 768-9896; DONALDUI D. 1 66 1-1 733

ATEIK (, LIETUVIU A. Ą (ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS S US I RINK IM A, . S US I RENKAM E KI EKVI EN A. 

TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE, QUE.

8 VAL.VAKARO.

ony'A Imlioto Studio
2480 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIK^TyNlM 

TEL 525-8971 SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Leerieeitie ĮVAIRIOS PROGpS

LIETUVIŠKA RADIX) 
____________________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTR E A L
KIEKVIENĄ ANTRADIENI HU0 11'30 iki 1 2 val* ***•* 

PROGRAMOS VRDAjaS
L. 5«—»..iFim,, X>53 Al b—l C,., pv.xwy, P.O, TIL. 669.8—4

MEDŽIŲ AMŽIUS
EGLĖ ir TUOPA gyvena nuo 200 iki 700 metų, pu - 

šis ir 1 epą nuolOOO ki 1200 metų.
Kalifornijoje auga milžiniškos PUŠYS,kurios gyvena 

p.uo 1800 ;ki 3000 metų. Tiek pat gyvena KIPARISAS ir 
ĄŽUOLAS.

Graik: joje 1966 m. sudegė 3000 metų KIPARISAS, 
„kurį minėjo yienas senųjų V amžiaus prieš mūsų erą au
torius.

Čekoslovakijoje auga ĄŽUOLAS vadinamas "Kernerio 
ąžuolu", turįs apie 2. 200 metų.

DOMESIO ZUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės I 

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGĘ 
Box 119, R. R. 2 
Maniwaki. Que. 

___________________________ Tel. (819)449-4358.
SMI.
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To u py k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
10'/j % ui 4 mėn. term indėliui
10 % ui 1 m. term indėliui
10 % ui 3 m; term, indėliui 
1 1 % ui pemijif ir namų plana 
10*4% •pectoli taup. tgih.

_ -AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių____________  
Aimaninat paskolai duodama iki $50,000 ir martgiilua iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir suskeltu 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės tekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgiiiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —- 
nuo 10 vai. ryto Iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; tettadlrniais — nuo • vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepox ir rugpjūčio mėnesiais šeitadienlais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6F 1A6

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

AKTYVAI — viri 17 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 H
Seitadieniafis 9 - 1 ,=
Sekmadieniais 9.30 - 1 =
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydj iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimama mokesčio už ižraiytus čekius 
bei apmokamas įvairias suskaites. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MBBM LIETUVIŲ NAMAI ICBU LIETUVIŲ NAMAI

LN VALDYBA PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Pasitraukus iš Valdybos 
A. Šileikai ir Į jo vietą pak
vietus W. Dauginį, LN Vai - 
dyba pasiskirstėpareigomis: 
pirmininkas- A, Senkus, vi
cepirmininkas- S. Kuzmas , 
iždininkas - dr. J.Slivinskas, 
sekretorius -T.Stanulis

Visuomeninės Veiklos 
Komisija:
pirmininkas - H, Lapas, na
riai: B. Bedarfienė, W.Dau
ginis, A.Pacevičius.

GABIOS IR DARBŠČIOS

• JANUŠKAITĖ Birutė š.m. 
birželio 6 d. užbaigė Toronto 
Universitete studijas ir Įsi
gijo vaistininkės diplomą- 
Bachelor cf Science inPhar- 
macy.1' Jaunoji profesio - 
nalė mėgsta muziką, groda
vo akordeonu, dėkląmuoda - 
vo, dalyvaudavo jaunimo 
vaidinimuose, aktyvi Gabijos
tunto skautė. Gerai moka ir
lietuvių kalbą.Dirbs Toron-
to General Hospital vaistinė-
j?į, nnnr?----n___________________________

• JE|GU GERI IR GALI GERT] — “TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK I LIETUVIU AA (.ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
| GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 

TREČIADIENI l 19 MIMICO AVENUE (Royal York Rd. 

ir Mimico Avenue kamipas TORONTE) 7.30 V. v.Į SKAMBINKIT ; 487-559J______________

6 P«l.

s k o I i n k i 1

PARAMA
1 0 % ui taupymo i-tet 
6 % ui tekig

IMA:
13 !4 % ui asm. paskalai
12 % ui morffiiius

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 10’/a% 
term, indėlius 1 metų 10 %
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tq 11 %
taupomųjų s-tų 10 %
spec. taup. s-tų 10’/2% 
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 13’/į%
mortgičius nuo 12 %

Statybos ir Remonto 
Komisija :
koordinatorius - O.Delkus , 
nariai: B. Jackus, M. Yčas .

LN ŠELPIA ORGANIZACIJAS 
LIETUVIŲ NAMAI ŠELPIA 
ORGANIZACIJAS

Pablogėjusi Kanados eko
nominė padėtis, didėjantis 
bedarbių skaičius, turi nei
giamos Įtakos ir Į LN paja
mas. Kol kas yra paskirta , 
pagal birželio mėn. 12 d, po
sėdžio nutarimą pašalpos 9- 
iems vienetams už $ 3512 .

LIETUVAITES

Aldona Sendžikaitė

e SENDŽIKAITĖ Aldona , 
kaip jau rašėme, laimėjo 
Kanados konkurse premiją 
už rašinį "Journey towards 
understanding", kuriame bu
vo nagrinėjami psichinės 
sveikatos klausimai.

Jai premiją įteikė Gene
ralinis Kanados Gubernato
rius E.Schreyer specialiose 
iški mėse Ottawoje. Ji yra
12-ojo skyriaus mokinė.

KELIAVOME ŠOKIU. ŠVENTĖN

Kadangi jau nuo seniai tam 
buvo rengiamasi, planuoja-; 
ma, repetuojama ir disku
tuojama, atėjus pakilimo 
dienai veik jokių didesnių 
rūpestėlių ir nebuvo. Liepos 
4 - tosios dienos vakare, 
penktadienį, prie Toronto 
Lietuvių Namų iš visų šio 
miesto kampelių į rinko
si gausūs mūsų jaunimo bū
riai, pasiruošę kelionei au
tobusais į VI-ją Tautinių Šo
kių Šventę Chicagoje.

Abi gausios šios kolonijos 
jaunimo grupės "Atžalynas" 
ir "Gintaras" su savo viso
mis šokėjų grupėmis ir net 
veteranais, pakėlė sparnus 
ir nuskriejo Pasaulio Lie
tuvių sostinėn. ..

Ansktyvą šeštadienio rytą 
jau artėjant prie Chicagos, 
mus pasitiko pašėlusi aud
ra. Žaibai ir liūtys tiesiog 
kriste krito iš juodojo dan
gaus. Kad ir moderniausias 
šių laikų keleiviams vežti 
autovežimis iš baimės net 
virpėdamas, palindęs po til
tu, net virš valandos turėjo 
ištūnoti. Kiti keturi prieš 
mus išvažiavę šiek tiek buvo 
laimingesni ir liko mažiau 
šios audros pakratyti.

Įriedant į šį didmiestį, pa
dangė pradėjo šviesėti, ta
čiau tik ką praėjusios aud
ros ženklai plačiai ir visur 
bylojo apie tai. Po to gi su
švito saulėta ir net labai 
karšta diena.

Plačiai iš visur suvažia
vusios įvairių vietovių ir net 
valstybių mūsų lietuviško
sios tautinių Šokių grupės 
veik visą dieną praleido re
peticijose International Am
phitheatre Arenoje.

Lietuviškiausiame šio 
miesto kvartale Lithuanian 
Plaza visą dieną vyko, taip 
vadinama Lietuvių Diena. 
Reikia čia pačiam pabuvoti, 
kad suprastum Šio didmies
čio lietuviškąjį gyvenimą. 
Ir ko tik čia nėra ? Slenka— 
me gatve su tūkstantine mi
nia. Visur skamba lietuviš
koji muzika, groja orkest
rai. Erdviuose šaligatviuo
se laikinai įsikūrę įvairiausi 
lietuviškų išdirbinių preky- 
bipinkai, cepelinų, koldūnų, 
bei kitokio lietuviško maisto 
specialistai. Čia pat didžiu
liame parke vyksta įvairiau
sios sporto varžybos.įdomu, 
didinga ir įspūdinga. Niekuo 
neblogiau už kadaise buvu
sius garsiuosius’Šiluvos at- 

regis girdi, kaip 
visur laistosi šaltas pu- 

alutis. O minios 
s - negalima at- 

ti. Štai kur lietuviš
koji Chicaga, su kuria verta 
ir įdomu susipažinti.

Vakare 8 vai. prie Jauni
mo Centro oficialiai šią 
Šventę atidarė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas V. KAMANTAS. Už
degamas aukuras, asistuo
jant visų kraštų šokėjų at
stovams. Vainiko padėjimas. 
Lietuvos Generalinės Kon-

Ottawa
LIETUVIS OTTAWOS 
OPEROS FESTIVALYJE

Sol. Vytautas PAULIONIS, 
gyvenąs Toronte, Ottawos 
Operos Festivalyje dalyva
vo operų La Bohema ir Fllle 
du Regiment choruose. 

sulės J. DAUŽVARDIENFS 
sveikinimas, Lietuvos Him
nas.

Seka šokėjų susipažinimo 
Vakaras Jaunimo Centro sa
lėse, Šventės Komiteto ir 
svečių pobūvis.

Sekmadienį, liepos 6die- 
ną, 1O v. ryte iškilmingos 
pamaldos Lietuvių Even - 
gelikų Tėviškės parapijoje 
ir Katalikų Šv. Mergelės pa
rapijos bažnyčioje, Mar- 
guette Parke. Abiejose šven
tovėse gausūs maldininkų 
būriai.

2 valandą po pietų, sau
sakimšai prisipildžiusioje, 
apie 1O tūkst. talpinančioje 
Chicagos Arenoje, prasidėjo 
ir pats didysis šios šventės 
pasirodymas - Šeštoji Tau
tinių Šokių Šventė. Net ir 
Chicaga dar nebuvo mačiusi 
tokio gausaus šokėjų skai
čiaus, nes šį kartą suplaukė 
net 2300 šokėjų. •

Sugrojus Amerikos ir Lie
tuvos Himnams, prasidėjo 
įspūdingas šokėjų paradas, 
garbės svečių pristatymas 
ir sveikinimai. Maršams 
grojant, buvo įnešamos 
Amerikos, Lietuvos, Brazi
lijos, Didžiosios Britanijos, 
Kanados ir Vokietijos vėlia
vos kraštų, iŠ kurių į šią 
šventę atvyko lietuviškasis 
jaunimas. Daug garbingų 
svečių atvyko pasižiūrėti 
šios nepaprastai įspūdingos 
programos : Chicagos Merė 
Jane M. BYRNE, Chicagos 
kardinolas John M.CODY ir 
visa eilė kitų. Tiktai Baltie
ji Rūmai nesiteikė atsiųsti 
net savo atstovo, nes žinojo, 
kad šioje šventėje dalyvaus 
Chicagos Merė, kuri palaiko 
Kennedy kandidatūrą į pre
zidentus . . . Chicagos lietu
viai sakosi neužmiršią šito 
Carterių elgesio.

Visiems ilgai smigo Širr 
din, traukė džiaugsmo aša
rą stebint tiek daug grakš
čiai, didingai, sutartinai at
liekant mūsų gražiuosius 
šokius. Net ir didžioji Chi
caga to dar nebuvo mačiusi.

Vakare - didysis banketas 
karališkai Įrengtose Con-^ 
desa del Mar patalpose, pie
tiniame šio miesto pakraš
tyje. Teko čia kai kuriems 
gerokai palūkuriuoti, nes 
kas gi galėjo tinkamai ap
tarnauti tokią minią ?

Šią vietą palikę mes, ka
nadiečiai, minutei kitai dar 
stabtelėjoine Holiday Inn rū
muose, kur buvome prisi
glaudę šios viešnagės metu. 
Pasikeitėme patogesniais 
rūbais na ir vėlei leidomės 
ilgai, 13 valandų, kelionei Į 
ten, kur priklausome- Dau- 
gausiai vargelio dėl šios 
Šventės pasisekimo pakėlė 
iš visų tolimų kampelių ir 
kitų valstybių suplaukęs šau
nusis mūsų jaunimas. Kas 
besuskaitys, kiek tūkstančių 
savo jaunystės valandų jie 
paaukojo mūsų visų 
ir mūsų tautos reika
lams. Visa tai begalo didin
ga ir nepamirštama. . .

1981 metų sausio . mėn. 
Vancouver’!© Operoje atliks 
RIGOLETTO count Monte ro
ne rolę.

Linkime jaunam lietuviui 
daininikui sėkmės.

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ 
Gina praleido 3 dienas Otta- 
voje, J. V.ir D.Danių re - 
zidencijoje, aplankydama O-

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario > M8V 1C6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERISDREŠERIS
• įsteigei tel. 233 3334 23L2661 231-4224*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIQ M9B 1K8

♦ Nom^ — Gyvybėf 
/ DfiD f* E * Automobilių
f V/Įfl į* * Komerciniai 

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.D.
1551 Bloor Street W, 

TORONTO, ONTARIO
M6P IA5

JUOKIASI PUODAS , KAD KATILAS JUODAS

peros spektaklius.Kartu su ,PALMAS, didelį lietuvių 
J. V. ir D. Daniais turėjo bičiulĮ. Atsilankymo proga, 
progos apsilankyti pas Apaš- Pronuncijus gavo dail.Galdi- 
tališkąjį pronuncijų Angelo ko monografiją anglų kalba.

KOVA UŽ LAISVĘ VISU. BRANGINAMA

Buvodamas Ottawoje pa
maniau, kad gal tiktų Ši ana
logija : būdamas Romoje, 
atsilankyk ir Vatikane, o jei 
būni Ottawoje, pasistenk pa
tekti į Parlamento rūmus ir 
pasiklausyk posėdžiaujančių 
parlamentarų. ..

Taigi gavęs įžangos bilie
tą, atsidūriau Kanados Fede
ralinio Parlamento posėdžių 
salės galerijoje. Publikos 
čia gana daug : vieni neilgai 
pabuvę - išeina, kiti ateina. 
Net pačioje auditorijoje pa
lyginti neperdaug parlamen
tarų. . . Ir jie taip pat - vie
ni ateidavo, kiti išeidavo. 
Buvau beketinąs ir aš išeiti. 
Susilaikiau tik, kai vieno 
Įstatymo debatams pasibai
gus, buvo paskelbta, jog 
skubos keliu bus svarstomas 
karo veteranų Įstatymo pa
pildymas a tai yra - buvusių 
Kanados karių, dalyvavusių 
karo veiksmuose (beginant 
save ir tautų laisvę) reikia
mas Įvertinimas ir jiems 
pašalpų padidinimas. Įdomu 
buvo išgirsti, kaip čia trak
tuojami kovotojai už laisvę..

Karo veteranų Įstatymas 
Kanadoje jau veikla 50 me
tų, bet jis reikalingas pa
taisų ir papildymo. Po karo 
Veteranų Ministerio Dan 
McDonald referavime paaiš
kėjo, kad Įstatymo papildy
mo svarbiausia dalis yra - 
padidinimas veteranams 
pensijų bei jų priedų, o taip 
pat tatai paliečia apie 26 
tūkstančius Veteranų našlių 
bei ĮO tūkst. vaikų. Pats pa
pildymas pradės veikti nuo 
Š. m. spalio mėn. 1 d. pa
laipsniui per 6 metus (iki 
1987 m.) suteiks virš mi
nėtiems asmenims pilnumo
je geresnį aprūpinimą. Net 
opozicijos parlamentarai su
tiko, kad šis įstatymo pa
pildymas reikalingas tikrai 
ir Kanados Karo Veteranai 
bei jų šeimos užsitarnavo 
tinkamo Įvertinimo, nes ne
maža jų kraujo praliejo, li
ko sužaloti ( net pats minis
ter! s D. MacDonald kare yra 
netekęs vienos rankos ir ko
jos), ar padėjo galvas, kad 
kiti galėtų laisvėje gyventi...

Visais kelionių reikalais 
Hctkur pasaulyje skambinti

tel. 533 3531

NDP (naujų demokratų) 
parlamentaras Stanley Kno
wles net siūlė, kad (statymo 
papildymas pradėtų veikti 
nuo jo priėmimo dienos, o 
ne pilnumoje būtų Įvykdytas 
per 6 metus.

Calgary apylinkės parla
mentaras - konservatorius 
pasiūlė dar daugiau - jis no
rėtų karo veteranų teises 
pripažinti net ir tiems ka
nadiečiams, kurie kovojo Is
panijos pilietiniame kare 
vyriausybininkų (teisingiau 
sakant komunistų) pusėje. 
Tie kovotojai, girdi, iki šiol 
tėra už Įstatymų ribų...

Bet pasirodo, kad (veik 
šimtaprocentiniai) Kanados 
parlamentarai supranta, kad 
komunistai tėra tik žmonių 
ir tautų pavergėjai. Todėl 
niekas šiuo reikalu nesiėmė 
kalbėti ar debatuoti. Tik Ve
teranų ministeris trumpai 
pažymėjo, kad ispanų pilie
tinio karo dalyvių šis Įsta
tymas neliečia ir Kanada 
aname ispanų pilietiniame 
kare juk nedalyvavo.

Iš viso Įstatymo papildy
mas nesukėlė, kaip papras
tai, didesnių debatų. Gal per 
dvi valandas ar truputį il
giau priimti visi trys Įstaty
mo papildymo skaitymai. 
Įstatymas priimtas toks, 
kokį vyriausybė siūlė- Ta
tai atlikta, kaip sako, trum
piausiu, tiesiog rekordiniu 
laiku...

Šia proga nesigailėjau čia 
užtrukęs kelias valandas. 
Priimtas Įstatymas juk pa
brėžė, kad kovotojai už lais
vę čia respektuojami. Ta
čiau kiek graudinausi, galvon 
tuoj Įstrigo klausimas - ka
da mūsų pavergtos tėvynės 
laisvės kovotojai susilauks 
Įvertinimo kitų tautų akyse /..

Išėjęs iš posėdžių salės 
galerijos iš arčiau apžiūrė
jau Parlamento rūmus.-Tai 
monumentalus pastatas. Vi
sur čia vyrauja naujasis go- 
tinės architektūros stilius. 
Tai turbūt viena iŠ gražiau- 
sių-meninė Kanados sostinės 
puošmena.

Liudas Damulis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

sukaupęs viri 1 4 mil. dol. kapitale 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto posk. 13
asmenines paskolas 14

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.AJ 
santaupos 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensijų fondo

Ottawa

ONTARIO ir QUEBEC’O MUZIKOS MOKYKLŲ KONKURSE 
GRAŽIAI PASIRODĖ TRYS LIETUVIAI- Frank, Mike ir 
Vytas PAUKŠTAIČIAI. Konkurse dalyvavo labai didelis 
skaičius mokinių. Lietuviai laimėjo I-as vietas ir taurę . 
Vaikai yra maj. V.Paukštaičio sūnūs, Prano Paukštaičio 
Montrealyje anūkai.

st. Catharines
KAIP EINASI ŠIO NIAGAROS 
KRAŠTO LIETUVIAMS ?

Palyginant, čia lietuviai 
i gyvena labai gerai. Lietuvy - 

bės darbas žydi,lietuviai gy
vena labai puikiai, ko tad 
daugiau begalima būtų lauk
ti ?

Kasmet, be didelio vargo 
išsirenkama Bendruomenės 
Valdyba. Ji dirba gerai,at
lieka visus tautinius bei re
liginius minėjimus, o juk 
pernai surengė net Lietuvių 
Dieną. Tas jau parodo, kad 
šios nedidelės Bendruome
nės jėgos nėra išsemiamos. 
Parodo ir tai,kad šioje B-je 
surenkama proporcingai 
daugiau aukų lietuvybės rei
kalams, negu kur kitur.Taip 
Tautos Fondui šiemet su
rinkta 913 dolerių, religinei 
šalpai 2503 doleriai.Tuo bū- 
du-St. Catharines tenka 2- a 

I vieta po Toronto visoje Ka
nadoje’.

Visos organizacijos tebe
veikia gerai. Organizacijų 
atstovai su vėliavomis da
lyvauja kitų vietovių iškil
mėse. Šiemet du ramovėnai

i

s

p,rmod>enioi» - ke«virtodi«nioi» nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol , leitodieniois nuo 9 iki 12 vol.

Darbo valandas: 
penktadieniais nuo 
Liepos - rugpjūčio men ir pnel ilgus sovoitgalius leltodieniois uidoryto.

10%
10%
10%

10’/i% Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

dalyvavo Cleveland*© Suva - 
žiavime. Du katariniečiai 
dalyvavo Politinėje Konfe
rencijoje Washington’e. Vėl 
kita proga- Chicagoje. Yra 
žmonių, kurie veikia plačiau. 
Taip J. Šarapnickas, pirmi
ninkaudamas ramovėnams , 
dar pirmininkauja ir SLA 
Kuopai Hamiltone. Ir jau 15 
metų*. Jis šalia to, daug pa
rašo Kanados ir Amerikos 
lietuvių spaudoje. Kitas lie
tuvis, S. Šetkus, seniai ir 
daug parašo vietos kanadie
čių laikraštyje. Pastoviai,’ 
jau visa eilė metų. Tai retas 
dalykas netik Kanadoje, bet 
ir Amerikoje.

Tas pats lietuvis jau sep
tinti metai atstovauja Bend
ruomenės reikalus čia vei - 
kiančioje Pavergtų Tautų 
organizacijoje, du metu bu
vo jos pirmininku.Ši orga
nizacija yra retas dalykas 
visoje išeivijoje. Ji atsirado 
šioje bendruomenėje kelių 
lietuvių iniciatyva. Tai yra 
tikriausias kelias į trečią 
jėgą Kanadoje. Deja, dau
guma šios idėjos dar vis ne
įkanda. Kol to neįsisąmonins, 
tol bus tuščios kalbos apie 
trečios oolitinės iėsros Kana

doje organizavimą. Čia St. 
Catharines stovi pavyzdžiu.

Neperdedant, St. Catha
rines lietuviškoje veikloje 
stovi pirmoje eilėje. Tai 
neatsirado tik sprigtelėjus 
pirštais: tai ilgų metų visų 
kūrybinių jėgų pastangų re
zultatas. Lietuvai neužtenka

K

GINTARIEČIAI ŠOKIU ŠVENTĖJE ŠĮMET CHICAGO’JE

MONTREALIO GINTARAS 
TINKAMAI PASIRODO

Liepos 19 d., Montrealio 
GINTARAS pasirodė Man & 
His World- International 
Band Shell -programoje, ku
ri truko 55 minutes. Pašo
ko daugumą naujai išmoktų 
šokių VI-jai Tautinių Šokių 
Šventei. Grojo liaudies ins - 
trumentų orkestras, vad. 
Andriaus Lapino. Kai ku - 
riems šokiams akomponavo 
Arūnas Staškevičius akorde
onu. Jis turi gerą ritmo pa
jautimą, gerai valdo savo 
instrumentą ir yra turtingas 
įnašas į GINTARO vienetą.

Orkestras ir šokėjai pa
sirodė gerai ir įspūdingai , 
nežiūrint,kad daug šokėjų ir 
orkestro dalyvių negalėjo 
dalyvauti dėl darbo, stovyk - 
lų ar atostogų. Taikliai pra- 
nešinėjoangliškai ir pran - 
cūziškai' GINTARO vadovė, 
Rasa Lukoševičiūtė.

VEIKLI ŠEIMA, 
VEIKLIOS DUKROS

"Obuolys nuo obelies ne
toli krenta", - sako senoji 
lietuvių patarlė. Šį pasa
kymą norisi pritaikinti ge - 
rai montrealiečiams pažįs
tamai A. ir O.Norkeliūnų 
šeimai.

Dar tėvelį Domininką pri
simename kaip patriotiniai 
susipratusį lietuvį, veikėją , 
visuomenininką. Išeidamas 
amžinybėn, jis paliko dukrą 
Julytę ir sūnų Albertą.

Albertui buvo lemta uni
versitete užbaigti teisės 
studijas, nes pačioje jau - 
nystėje teko pačiaųi rūpin
tis savistoviu darbu. Jis 
stipriai kūrėsi apdraudos, 
nejudomojo turto pardavimo 
ir kituose ekonominiuose 
versluose.

Nuo pat "Nepriklausomos 
Lietuvos" laikraščio įsikū
rimo, turbūt, nerastume nė 
vienos laidos, kurioje nebū

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė,-. .. darbo »ii!k<ai rtogadonvi* 

OUYUtlCHARD. kurie Jau senai lietuviams patarnauja.Darbą 
atlieka) sąžiningai ir pr Įeinamomis kainomis. Skubinkite

pažadų. Jai reikia darbų. 
Visų vieningų pastangų pa
rodyti jai tikrą meilę ir tuo 
pačiu okupantui kumštį. To ir 
yra pasiekta. St.Catharines 
lietuvių bendruomenė yra 
lietuvybės tvirtovė ir tokia 
liks dar ilgai.

Kor.

International Band Shell 
buvo pilna žiūrovų, kurie šil
tai ir entuziastingai Įvertino 
šią programą.

- Canada Day proga, liepos 
1 d. gintariečiai pasirodė 
su dviem šokiais Audėjėle 
ir Landytiniu. Pasirodė ir 
kitos tautos, viso 17 grupių . 
Gontarie.iai buvo rodomi ir 
prancūziškoje TV stotyje. d*
lietuviai DALYVAUS 
LE PA VILLON DE
L’OPERA' PROGRAMOJE

Sol. Gi na ČAPKAUSKIENĖ 
ir AV VYRU OKtEtAS šią 
vasarą dalyvaus MAN &HIS 
WORLD, Operos Pavilijono 
programoje.

Dainuos RUGPIŪČIO 29 d. 
penktadienį. Bus 4 pasiro - 
dymai - nuo 6-10 v. vakaro .

Oktetui vadovauja ir solis
tei akompoiuos dir. M me M. 
ROCH.

Nepamirškime apsilankyti’.

tų A.Norkeliūno didesnio ar 
mažesnio skelbimo. Kart- 
kartkartėmis tie skelbimai 
buvo naudingi jo verslui,bet 
daugelį atvejų jie buvo deda
mi tik tam, kad finansiniai 
padėtų savąjai lietuviškai 
spaudai.

Šio rašinėlio tikslas nėra 
nupasakoti visą Norkeliūnų 
šeimos istoriją, tuo labiau, 
kad Albertas N. šiuo metu 
yra stipriai įsijungęs į nau
jos srities verslą, kuris ga - 
lės suįdominti ir lietuvišką
ją visuomenę.

A.Norkeliūnas ir jo gyve
nimo palydovė Onutė išaugi
no, patriotiniai išauklėjo dvi 
dukras- Gailutę ir Aidą. Jos 
gerai kalba lietuviškai, da
lyvauja mūsų kultūrinėje 
veikloje, niekuomet neatsisa
ko atlikti muzikines prog
ramas lietuvių parengi
muose.

PADĖKA

1980 METAIS LIEPOS MEN. II d.. Ml RE

|0 ž. , PETRAS MARKŪNAS

LIETUVOS KARO MOKYKLOS II -ro s LAIDOS 
KARININKAS IR SAVANORIS SULAUKĘS 77 
METU. AM ŽIAUS.

Ui DALYVAVIMĄ. ŠERMENYSE, PAMALDOSE 
ST. .KEVIN BAŽNYČIOJE. GĖLES. UŽUOJAUTŲ, 
PAREIŠKIMUS IR PALYDĖJIMĄ I. KAPINES, 
DĖKOJAME SAVO DRAUGAMS IR P AŽ(.S TAM IEM S

NULI ŪDĘ: ŽMONA ELENA 
DUKTĖ GRAŽINA 
SŪNUS LEONAS IR GIMINĖS

PADĖKA

Reiškiame padėką vi siems pažįstamiems, 
draugams ir giminėms aplankiusiems ir pa
dėjusioms mūsą liūdesio metu.

A t A 
anūko dr.
pal ikdama gil iame liūdesyje šeimas 3 sūną 
2 dukrą ir 3 anūką. x

KALVAI TIENĖ ANĖ pasimirė 

Algirdo ADOMONIO priežiūroje,

RŪTA KALVAITIS

Mylimai Motinai mirus V. Vokietijoje, 

Ansą LYMANTA*ir jo šeima* giliai 

užjaučiame -

Abi merginos studijuoja 
ekonominius mokslus. Gai
lutė už metų žada baigti stu
dijas. Aida gali kiek užtruk
ti, nes ji, apart ekonomijos, 
žengia ir į kitas mokslo ša
kas. Išskirtinai gabi moks - 
lui, ji yra gavusi McGill U- 
te įvairius apdovanojimus, 
pagyrimus, o šią vasarą yra 
pakviesta atlikti praktikos 
darbus Šveicarijoje, kur e

NAUJAS MUSŲ, KOLONIJOS 
NARYS
o DREŠERIAI, Alma ir Pet - 
ras susilaukė pirmagimio 
sūnaus. Tai džiugi naujiena 
Montrealio lietuviams, ypač 
kad jau daugiau pasitraukia 
iš mūsų tarpo tautiečių, ne
gu kad atkeliauja. Sveikina
me jaunuosius tėvus ir 
artimuosius.

e Seselė OLIVETA paskirta 
kitoms pareigoms Putname 
ir turi iš Montrealio išsikel
ti.

Jai išleistuves suruošė 
RŪTOS Klubas ir privačių 
asmenų grupė S. ir J.Rimei- 
kių,E.Krasovski iniciatyva .

e SESELĖS lietuvės Mont
realyje išvyko atostogų į 
Put namą. Grįžta rugpiūčio 
18 d.

Dabar Vyresniosios parei
gos atiteko Seselei Teresei . 
į Montrealį dar bus atkelta 
viena Seselė.

• D.ir M.ŠIMKŲ sūnūs-dak- būti Stepas 
tarai. Apgailestaujame.

■ — • ■ — — " *

M. ir S. SILIAUSKAI

tarptautiniame "Labor Re
lation" kurse turės atlikti į- 
vairią praktiką aukštesnės 
administracijos- "menage- 
ment" srityje. Be abejo,grį
žusi vėl įsijungs Į studijas .’

Nuoširdžiai linkime Aidai 
sėkmės ir lauksime sugrįž
tai nt. Tikimės, kad dar daug 
kartų matysime ir girdėsime 
ją ir mūsų lietuviškoje scę - 
noje. L. G.

ŠIMKUS Ralmondas dirlna' 
Vancouver*!© mieste. ŠIM-
KUS Gerald - Montrealyje , 
Royal Victoria ligoninėje.

• URBONAS Aleksas, iš St. 
Petersburg, Fl., siųsdamas 
prenumeratos mokestį, at
siuntė ir malonius linkėji
mus,-ištvermės ir sėkmės - 
spaudos darbe.

• DANILIUNAS E., London , 
Ont., siųsdamas prenumera
tos mokestį, rašo, kad šie
met Spaudos Baliaus nepla - 
nuoja, numato jį rengti kitais 
metais. Žada stipriai pa
remti "NL", nes: "... Jūsų 
pasišventimas tikrai to už-, 
sitarnauja.Geriausi linkėji - 
mai "NL" ir jums visiems 
asmeniškai".

> . /-• ’ • 
o BALTIJOS Skautų Stovykla 
baigiasi šią savaitę.

■
PAPILDOME:
"NL" 28-29 nr.,7 psl., po 
straipsniu iš CICERO, 15 
METŲ BE POVILO TYRU
LIO autoriaus pavardė turi 

Paulauskas ;

1980. VIII. 8

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

T0D0R0 & TIGRAS LTD. ■?
6752 Sberbreeke Street E«u»t 
Meetreel, P.O. H IN 1C9 e Tel. 255*4076 H

i
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KVIEČIAME VISUS MONTREALIO IR APYLINKIŲ 

TAIP PAT OTTAWOS IR APYLINKIŲ. LIETUVIUS 
ATVYKTI L NL GEGUŽINĘ . -IŠLAIKYTI IR 
TOLIAU TĄ. ILGU. METU TRADICIJA^

VIETA JAUKI, PRIEOJTAWOS UPES , S I DERI U_- 
TUJU. PAVĖSYJE. .LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI PASIRUOŠĘ 

VISUS MALONIAI S U Tl K Tl . . G R0 S MUZIKA. VEIKS 

BARAS, LOTERIJA..
Tikimės , kad rėmėjai, kaip ir kiekvie 

padovanos ir s L kart a.. I o t e r i i a i laimikių.
GEGUŽINĖ ĮVYKS RUGPlŪČlO MEN. 17 d.

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTI S. VISU, PAŽIŪRU. ŽMONES JĮ SKAITO 
PASIŪLYK JĮ SAVO DRAUGUI AR PAŽĮSTAMŲ! , ATSIUSK PAVARDES IR 
ADRESAj LAIKRAŠTI SIUSIME S US I P A Žl NI M UI IKI SIU METU PABAIGOS 

” NL ”

metais,

e KONSULAS dr. J. ZMUI- 
D Z INAS su žmona Halina 
lankėsi Montrealyje. Daly
vavo ir a. a.Gražinos Dauk - 
šie nes laidotuvėse.

0 KRUJELSKIS Zigmas,Juo
zo ir Adelės Krujelskių sū
nus apsivedė su Muriel JA
COB United Church bažny
čioje.
e BULKA Algimantas ir 
BARŠAUSKAITĖ Irena susi
žiedavo.

ui$i į 
gegužinę !

• ŠVEIKAUSKAS Algis, A V 
parapijos zakristijonas, at
šventė savo gimtadienį drau
gų ir artimųjų tarpe. Jam 
buvo įteikta vertingų dovanų 
ir sugiedota Ilgiausių Metų .

pirmagimę dukrelę Kristi - 
nos vardu.
® JAUGĖ LYTE. Rūta iš 
Vancouver’io atvyko atosto
gų pas tėvus Aldoną ir Stasį 
Jaugelius.

0 AMBRASAS Kazys susir
go, turėjo būti paguldytas į 
St.Gabriel ligoninę.
o ŠMITAS Antanas susirgo , 
paguldytas į Montreal Gene
ral ligoninę. ♦
® MARGOT- AMBRASAITY- 
TĖ Elizabeth sunkiai susir
go, paguldyta į St. Gabriel 
ligoninę. >

MIRUSIEJI:

Mielai GRAŽINAI DAUKŠIENEI
mirus, 

i

vyra, dr. STASĮ, sūnų S AULI U , *hfkter į. Marijų 
GIRDZI U VIENĘ, seserį Danų SMILGEVIČIENĘ 
su šeimomis ir kitus jos artimuosius nuo
širdžiai lužįauciame ir kartu liūdime —

M.,ir S., ŠlLI AUSKU ŠEIMA

Mielo Lymanto MOTINAI iškeliavus į, 
amžinybę, nuoširdžiai užjaučia sūnuvANSA , 

jo Šeima ir visas gimines — I \

G. M- CAPKAUS KAI

P. Q.

P. Skrulbl*

rugpjūčio 17 diena, sekmadienį F. SKRUIBIO vasarvietėje, - 
H AWKES BURY P°in,<! F°rtUne

QTTWH
Vietovė pasiekiama 
Ziuoįant į Ottawa. P 
Si avus R'iftaudiisuktri Pointe Fortune -
o privažiavus 17 kelią tučtuojau išsuk--20-40 
ti i dešinę link Pointe Fortune. (

nuo Ottawos važiuojant j Montreal^ — 
išsukti East Fortune ir paupiu pietų 
kryptimi važiuoti iki F. ,SKRUI Bl 0.

• RASIMAVIČIUS 
serga, paguldytas Į 
General Ligoninę.

Antanas 
Montreal.

su žmonae JAUGELIS Algis
Vida /Žitkute/ iš Calgary 
lankosi pas tėvus.

Ta .pačia proga Šv.Kazi
miero bažnyčioje kun. F. 
Jucevičius pakrikštijo jų

e DAUKŠIENĖ-PETRONYTĖ 
Gražina, 68 m. amžiaus, mi
rė. Liko vyras adv. Stasys, 
Sūnus Saulius ir duktė Ma
rija Girdžiuvienė. Palaidota 
per Aušros Vartų parapiją.

® ŠLIOGERIS Napoleonas , 
76 m. amžiaus, mirė. Liko 
žmona Marytė, duktėlrena ir 
sūnus Jonas. Palaidotas 
per Aušros Vartų parapiją .

FlOHTflSfiL 2 ®
^Bernet

Suite

pharaaaciens

366-9742

365-0505

Roman J. IŠganaitiš, b.a., b.c.l.

Tėl. Bureau: 769-8824 
Rėsidence: 366-6245

Medical Arta Building, 
1538 Sherbrook $1. West, 
Suite 215, Montreal Que.

4 NOTRE-OAME E. SUITE 5D4

DR. J. M ALISKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Cath arin e W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8233

Namu.: 4 8 8 — 85 2 8

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
Notaire - Notary Title Attorney

5 94 7 Park A v e . M o n t r e a 1, P. Q. H2 V 4H4 

Tel: 279-116 LRes. 453 -9 142

VICTOR E.RUDINSKAS
B. Engi M. Eng.. ULB.. B.C.L.

4 701 Bannantyne.
Verdun. Ouėbec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Avė.)

gatavų p altų

p a r d u o d u

ADVOKATAS

GMMIC

LEONAS
SALES

GLRECKAS 
MENAGER

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

Kailių siuvėjas -

3 Place Ville Marie, Suite 6 2 7 
Montreal , P. Q. H3 B 2 E3

Tel: ' 514 J 871-1430

AR KAI BT SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

DR. A.O. JAUGELIENE
DANTU GYDYTOJ A 

1410 Guy St. 
Suite 11 — 12 Montreal P.O. 
Tel: 932-6662

Namu.: 737-9681

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI ALISTAS.

' 2quab.eK8p'2“salle 365-0511

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. 
Dimonche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livroiton gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti* pristatymo*

7626, rue Central St.^ViUe LoSalle

Montreal, quEbec 
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

MONTREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: 878-9534

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
PAS (NAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Men ag erių LEO GIJREKAS

• p*i.

J68 Noire Dame St.; E., Suite 205
Montreal . P. Q. H2 Y 3P6

Tel: 866-2063, 866-2064

muumoatrnl wtst automobili

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

• MORKŪNAS Petras, inž., 
buvęs Lietuvos karininkas ir 
savanoris, mirė, sulaukęs 77 
metus amžiaus. Liko žmona 
Elena, duktė Gražina ir sū
nus Leonas. Palaidotas per 
St.Kevin bažnyčią.

• MAT TUKAS Antanas, 75 m. 
amžiaus, mirė. Liko sūnus 
Edvardas ir brolis Lietuvoje. 
Palaidotas Montrealio Ka - 
pinėse.

• ZENKIENĖ Josephina, 89 
m. amžiaus mirė. Liko sū
nūs- Stasys, Antanas ir Jo
nas. Palaidota per Šv. Kazi
miero parapiją.

Mirusiųjų artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

• BELECKAS Petras miru
sio Napoleono Šliogerio at
minimui TAUTOS FONDUI 
aukojo $ 25.

e ČEČKAUSKAI, Onutė ir 
Leonas, Napoleonui ŠLIO- 
GĖRIUI mirus, jį pagerbda - 
mi, "NL" savaitraščiui pa - 
aukojo $ 20.
o MARKEVIČIUS Albinas iš 
Santa Monica, Cal., buvęs 
montrealietis, "NL"parem - 
ti atsiuntė $ 25. Dėkojame , 
nepamiršusiam Montrealio 
nė mūsų laikraščio.
• KRATAVIČIUS Juozas iš 
Rainy River, Ont., siųsda
mas $30, -prideda ir geriau
sius linkėjimus "NL" dar- 
nuotojams. Tai ne pirmpji 
jo auka. Visomis progomis 
jis yra nuoširdus "NL" laik
raščio rėmėjas.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL. P. Q-

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Narni/ 3 76 -3 78 1

Albertas N O R K E L I Ū N A S , B.A. C.S f., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t u r o v ® i kjJ,!5’L2.L?A^—Q'

. — KIŪDUBEflUŪ LETUUiU
LJIZX3 HREDrraUMIJfi
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8 T.lelonas 766 5827

MOKA UI: DUODA PASKOLAS:

Einamqiiti s*tos 6 % Aimcninei 1 6 %
Teiisomeiie* 9.75 % Nekiln. turto nuo 12. 7 5 %
Pensijų pienes 10.50% Cekig kredito 1 8 %
Term. ind. 1 m. 11 . 2 5 % Investaclnes nuo 1 4 • 7 3 %

Duoda nemokomu g,v,kės dreed. Nemokama gyvybei drauda iki
iki $2.000 vi reup. 1-tM tumes. $10,000 ui paskolos

KASOS VALANDOS:
146$ De Save $»., pirmadieniais, antradieniais ir tref lad'C'ici-. nuo 9 Ai 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 ik> 6 v, 

^sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nejudama »c,uia nU7 
gegutes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
J4O7-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valondo. vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valonjoi vakare

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 .............. Namu; 737-0844

Tel: Bus. 482*3460
Re*. 366 *7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SU1TE409 
MONTREAL, PJQ . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimo* Montrealyje
In vestaci jos J, A. V. ir kt. Kanada* provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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