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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

SENATORIUS KENNEDY 
NE BE KANDIDATUOS

JAV senatorius Edward 
, Kennedy atsiėmė savo kan - 
didatūrą į prezidentus.

Demokratų Konvencijoje 
Kennedy pranešus savo pa
sitrauki mą.daugelis išjo 250 
delegatų verkė. Jam išei
siant, jį lydėjo šūkiai"84, 84", 
atsieit, kitų rinkimų data.

Carter’is turi vieną rimtą 
konkurentą, respublikoną 
Reagan'ą.

BANI-SADR PASKYRĖ 
MINISTER! PIRMININKĄ

Islamo fundamentalistai ir 
fanatikai privertė Irano 
prezidentą Bani- Sadr pas
kirti Ministeriu Pirmininku 
Mohammad Ali Rajai. Jis 
buvo švietimo minister!s , 
kuris "išvalė" Irano mokyk
las nuo Vakarų įtakos ir už
draudė anglų kalbos moky
mą. Jis taip pat skelbė, kad 
visi 52 suimtieji amerikonų 
įkaitai yra šnipai ir juos 
reikia teisti. Tokiu būdu , 
nuosaikieji, kartu su Bani- 
Sadr pralaimėjo.

LENKIJOJE STREIKAI
Nuo liepos mėn. 1 d. iki 

dabar Lenkijoje buvo 150 
streikų. Jie prasidėjo, kai 
vyriausybė pakėlė kainas 
mėsos produktams. Netru
kus darbininkai pradėjo 
streikuoti ir dėl kitų prob - 
lemų. Jie reikalauja pakelti 
atlyginimus, privilegijų ir 
geresnių darbui sąlygų.

Streikai yra gerai suorga
nizuoti ir dalyviai pasižymi 
solidarumu.

Vyriausybė nedrįsta baus
ti už streikavimą/ matyt,ge
rai žino, kad išnaudoja "ro
jaus" darbininkus/. Kai po
licija apmušė keletą darbi
ninkų, streikuotojai įteikė ži
nias apie streikus užsienio 
korė sponde nta pis.

NEPATIKO IR MOTERŲ 
VEIKLA

Trys moterys Sovietų Są - 
jungoje-Tatjana Mammanova, 
Tatjana Gortceva ir Natalija 
Nalachoskaja įsteigė pirmą 
moterų pogrindinį žurnalą , 
pavadintą "Moterys ir Rusi

ja”. Jame plačiai nagrinėja - 
mas moterų išnaudojimas 
sovietinėje sistemoje.

Už tai jos buvo su šeimo
mis ištremtos iš Sov. Sąjun
gos ir atvyko į Vieną, Aust - 
riją.

TEXAS - NELAIMĖS ZONA
Texas valstija nukentėjusi 

nuo tornado siautėjimo, pas
kelbta prez.Carter’io-nelai -. 
mėš zona. Nuostoliai siekia 
apie 200 mil. dolerių. Šis 
tornado buvo vienas stipriau
sių per 1OO metų valstijos 
istorijoje.

MONTREAL IETIS PADEDA 
TAUSOTI ŽEMĖS TURTUS

Montreal! o verslininkas 
Frederick Stapenhorst 1975 
m. nusprendė,kad nepapras
tai kylančios alyvos kainos 
privers JAV-bes atsitraukti 
nuo įmonių, kurios alyvos 
pagalba gamina elektros e- 
nergiją ir grįžti atgal į van
dens varomus įrengimus e- 
lektrai pagaminti.

Atiduodamas savo laiką ir 
pinigus, jis dirbo 5 metus at - 
naujindamas 73-jų metų se
numo ir prieš 11 metų ap - 
leistą elektros jėgainę. Ji 
randasi prie mažo ežero,ne
toli Albany, New York'o 
valstijoje. Stapenhorst sako, 
kad jam pasisekė pade
monstruoti, jog ir mažesnės 
jėgainės apsimoka finansi - 
niai operuoti. Kas met ši jė - 
gainė pagamins 7.5 mil.ki- 
lowatų-valandų energijos.

BRAZILIJA NENORI BET- 
KOKIU IMIGRANTU

Brazilijoje įsigalėjo imi
gracijos įstatymas, kuriuo 
vyriausybė labai griežtai 
kontroliuos visus imigrantus.

Brazilijon važiuojantieji 
turi iš ankstd apsirūpinti 
reikalingomis vizomis.

Pavergtųjų Tautų demonstracijose įvyko ir Detroit’e liepos mėn. 13 d. Jasnis 
domėjosi respublikonųk konvencijos dalyviai, įvairūs svečiai, spaudos atstovai. 
Demonstracijos buvo aprašytos spaudoje ir rodomos televizijoje.

Nuotr.Aušros Bagdonavičiūtės

LIUDIJA IR BAPTISTAS
Georgi Vins, ištremtas 

baptistų kunigas iš Sovietų 
Sąjungos prieš 1 metus,tvir
tino "The Gazette" korespon
dentui, kad krikščionių ir ki
tų religijų išpažinėjų perse
kiojimas Sov. Sąjungoje su
stiprėjo po invazijos į Afga
nistaną. Kunigas Vins buvo 
suareštuotas, prašant dau
giau religinės laisvės. Re
ligijos persekiojimas su
stiprėjo, nes, anot jo, " so - 
vietams daugiau nebėra rei
kalo įsiteikti Vakarams".

Jis kalbėjo 800 prancū
ziškai kalbančių kvebekiečių 
susirinkime Shawinigan’e , 
Que. Jam buvo palengvintos 
sąlygos Sibiro lageryje ir 
jis galėjo išvažiuoti į JAV - 
bes po to, kai jo atvejis buvo 
pristatytas JAV-ių Kongre - 
se.

RASTA DIDŽIAUSIA 
NARKOTIKU SIUNTA 
MIRABEL

Atydus tarnautojas sulai
kė amerikietį inžinierių, at
vykusį iš Portugalijos į Mi - 
rabel aerodromą prie Mont- 
realio. Patikrinus čemoda - 
nūs, rasta jų dvigiibuose dug
nuose suslėpto kokaino, ku - 
rio gatvės vertė būtų apie 
3 ir pusės mil. dolerių. Iki 
dabar - tai didžiausias nar
kotikų radinys Mirabel. Ma - 
noma, kad jis buvo skirtas 
Amerikai, tikriausiai, New 
York’o miestui.

KIEK KANADOJE 
GYVENTOJU ?

Š.m. balandžio mėn. 1 d . 
Ka nad oje buvo 23.869.700 
gyventojų pagal statistiką.

Ontario provincija-8.55Š. 
200; Quebec - 6.298.000; 
Britų Kolumbija - 2.626 . 
400; Alberta - 2.068.800; 
Manitoba - l.O27.1OO;Sas - 
katohewan -967.000; Nova 
Scotia-851.6OO;New Bruns - 
wick- 705.700; Newfound - 
land - 578.200; Prince Ed - 
ward Sala-124. OOO;Šiaurės 
Vakarų Teritorija-42.800 ir 
Yukon - 21.400.

KO REIKALAUTI 
MADRIDO 
KONFERENCIJOJE ?

Buvęs ukrainiečių Žmo
gaus Teisių gynybos sąjū - 
džio narys, Raud. Armijos’ 
gen. Piotr GRIGORENKO, 
ragina Madrido Konferenci
joje reikalauti, kad sovietų 
valdžia paskelbtų am
nestiją visiems da
bar kalinamiems Hel - 
sinkio Konferencijos nuta
rimų vykdymui remti grupių 
nariams. Taip pat siūlo pa
skelbti kiekvieno piliečio 
teisę imtis akcijos prieš 
Helsinkio susitarimų pažei
dimus. 1977 m. Piotr Grigo - 
renko, prieš išvykdamas į 
Vakarus, pats dalyvavo uk
rainiečių Helsinkio grupės 
veikloje.

DERWINSKI CITUOJA 
ELTĄ APIE GIMBUTĄ

Kongresmanas Edward J. 
Derwinski įdėjo į gegužės 22 
d. " Congressional Record" 
ELTOS biuletenio išspaus - 
dintą straipsnį apie Gulago 
veterano Justo GIMBUTO 
nuteisimą. Jis komentuoja , 
kad šis straipsnis "labai 
dramatiškai^ aprašo būdingą 
sovietinės priespaudos atve
jį Lietuvoje".

LAIŠKAI VIS DAR 
CENZŪRUOJAMI

Kaip tvirtina atvykusieji 
iš Sov. Sąjungos, cenzoriai 
tebekontroliuoja laiškus, iš
siunčiamus į užsienį.

Cenzoriai yra įsigiję ra
finuotas mašinėles nugarin - 
ti vokų kampams, įspaudžia
mas cenzoriaus numetė - 
lis ir perfotografavus laišką, 
jis vėl be žymės užklijuoja
mas. Tokiu būdu cenzorius 
yra atsakingas, jeigu praei
na 1 nepageidaujamo turinio 
laiškas. Vaje, kiek bėdos be- 
sislapstant...

PAREIŠKIMAI KONGRESE 
APIE LIETUVĄ

Sąryšyje su Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių oku
pacija, įvykdyta sovietųprieš 
40 metų, JAV Kongrese pa
darė pareiškimus 37 kong- 
resmanai ir 9 senatoriai. Jų 
pareiškimai yra atspausdin
ti CONGRESSIONAL RE 
CORD nuo birželio 12 iki 21 
dienos.

PROF. WEIL APIE 
LIETUVIUS

Dienraštyje "Chicago-Sun- 
Times" buvo paskelbtas pa
sikalbėjimas su Northwes
tern univęrsiteto profeso
riumi Irwin Weil. Jis buvo 
už bylą, kaltinant karo meto 
nusikaltimais vieną lietuvį. 
Profesoriui Weil buvo nu
siųsta ALTo išleista knygelė 
"Lithuanians Jews and the 
Holocaust". Ją perskaitęs, 
atsiuntė padėkos laišką, ku
riame sako; "Aš jaučiu di
delę pagarbą lietuvių kalbai 
ir kultūrai. Aš lankiausi Vil
niuje. .. ir tas apsilankymas 
tik sustiprino piano turėtą 
įspūdį apie simpatingą tautą 
gražioje teritorijoje su įspū
dinga architektūra ir malo
niu gyvenimo būdu. Žinoda
mas apie baisų ekonominį 
ir karinį spaudimą Rytų Eu
ropoje per paskutinį pusšim
tį metų, aš tik galėjau atsi
liepti su nuostaba ir simpa
tija.

Aš pažįstu daugiau kaip 
penkių šimtmečių Rytų Eu
ropos žydų istoriją. Vilnius 
buvo centras vieno iŠ dviejų 
pobiblinių žydų intelektuali
nių ir kultūrinių sąjūdžių. 
Tikrai, žydų istorikai daž
nai tą laikotarpį mini, kaip 
vieną iš dviejų Europos žy
dų civilizacijos auksinių 
amžių. Būtų neįmanoma kal
bėti apie dabartines žydų pa
niūras, neįžvelgiant įtakos 
mokslininkų, kurie gyveno 
ir dirbo Vilniuje,

Žinau daug atsitikimų, ka
da lietuviai, net su didele 
rizika, gelbėjo žyduš, slėp
dami juos nuo nacių. Vienas 
mano pirmųjų kolegų Bran
de! s universitete buvo narys 
šeimos, kuri išliko gyva tik 
dėka lietuvio gimnazijos mo
kytoj o, kuris rizikavo slėp
damas ir padėdamas žydams 
nacių okupacijos metu. Man 
buvo malonu stebėti drau
giškus ryšius,tęsiamus tarp 
dviejų šeimų, lietuvių ir žy
dų, bent per dvi kartas po 
Antrojo Pasaulinio karo.Ši
tokius santykius aš norė
čiau matyti tarp tautų visur. 
Mūsų laikais nieko nėra blo
gesnio, nieko labiau žlug
dančio, kaip neapykanta ar 
nepasitikėjimas dėl rasės, 
tautybės ar tikėjimo.Ir nieko 
nebūtų taip naudingo mūsų 
visuomenei, kaip sukūrimas 
pagarbos ir draugiškumo 
tarp pasaulio tautų".

/ALTos INF./ 

. ..IR ŠVIESA IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI..........

o Antanas RAZMA, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vai-, 
dybos kviečiamas, sutiko 
būti Antrųjų Pasaulio Lietu
vių Dienų organizacinio ko- ' 
miteto pirmininku. PL Die
nos įvyks 1983 m. birželio 
25 - liepos 4 dienomis Chi- 
cagoje.
® Vytautas KAMANTAS, PLB 
pirmininkas, išvyko į Euro
pą dalyvauti Europos LB 
kraštų pirmininkų ir valdybų 
suvažiavime Innsbrucke, 
Austrijoje. Visais PLB rei
kalais šiuo metu rūpinasi 
PLB valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas Vaclovas 
KLEIZA. /PLB INF./ 

t

KUN. A. STASYS PERSIKE
LIA Į ST.PETERSBURGĄ

Kun. Adolfas Stašys, Ame
rikos Lietuvių Tarybos gen. 
sekretorius, tapęs pensi- 0 
ninku, liepos 30 dieną per
sikelia gyventi J St. Peters- 
burgą.

Kun. A. Stašys trejetą de
šimtmečių darbavosi su Al
tu, būdamas Chicagos sky
riaus vicepirmininku, pir
mininku ir jau daugelį metų 
Centro Valdybos nariu. Ga
lima sakyti, kad visą laisvą 
huo parapijos darbų laiką 
skyrė ALTui, laisvalaikio 
dienas praleisdamas ALTo 
raštinėje, su savo praktiš
kais sumanymais, pasiūly
mais dalyvaudamas posė- - 
džiuose,organizuodamas su
važiavimus, kongresus, iš- 
vystęs gerus ryšius su JAV 
kongreso žmonėmis, apskri
tai su dideliu pasišventimu 
dirbdamas Lietuvos laisvini
mo darbą per ALTo institu
ciją ir veikdamas pagal sa
vo sugalvotą šūkį : "Lietu
vis nepavargs kovoje dėl 
Lietuvos laisvės". Ir persi
kėlęs į St. Petersburg^ pa
siryžęs visada nuoširdžiai 
jungtis į ALTo darbus.
• Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba savo posėdyje 
Chicago j e nutarė Šaukti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimą spalio 18 dieną 
Tautiniuose Namuose Chi- 
cagoje.
• Dėkodamas už ALTo pir
mininko dr. K. Šidlausko 
sveikinimą naujasis Valsty
bės Departamento sekreto
rius Edmund S. Muskie at
siuntė . laišką, kuriame pa
žymi, kad pasaulis yra są
myšyje. "Tokiame pasauly
je - rašo Muskie - tikiu, kad 
JAV turi būti pastovumo ir 
tvirtumo šaltinis. Amerika 
tebepašilieka didžių galimy
bių šalis. Jeigu ir yra rizi
kos, tai yra ir galimybių 
Panaudosiu visus sugebėji
mus vesti mūsų užsienio po
litikai. Savo naujose atsako- 
mingose pareigose esu rei
kalingas Jūsų paramos - ra
šo Muskie.
• Tautos Fondas atsiuntė | 
ALTui padėką už nusiųstus 
4000 dolerių Lietuvos lais
vinimo reikalams.
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NepAwm jtftiwa
UI Lietuvos iilaisvinimq ! UI ifti.Umybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ' 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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P s. Rendradarbiu ar korė sponuentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankrašti ai gc/j 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grasinami 
tik iš anksto susitarus, fjf skelbimu turini redakcija orto 
Leidykla n e at s ano.

DAR KARTA PRIMENAME
Dalis tautiečių, būdami atostogose, neturėjo progos per

skaityti Kanados Federalinės Vyriausybės įdėtą atsišauki
mą 30-31 "NL" laidoje. Kiti- iš viso neperskaitė atsi - 
šaukimų,pagalvodami,kad jeigu jis įrėmuotas ir Federa- 
linės/ar kokios nors provincijos/ skelbimas- atsišauki - 
mas, tai tikriausiai mūsų neliečia.

Dalis mūsiškių prašo pakartoti turinį ir duotas datas
reagavimui į Madrido Konferenciją. Taigi, šį svarbų 
dokumentą pakartojame čia kitoje formoje, džiaugdamie - 
si ir tikėdami, kad lietuviai Žmogaus Teisių svarbą-ir 
ne tik mums,- bet ir pasaulinę jų reikšmę vis stipriau 
suvokia. Tikime, kad reaguos ne tik Apylinkių Bendruo -
menės, organizacijos, bet ir individualiai į šį svarbų Ka
nados vyriausybės atsišaukimą. Red.

Pa.lamentas yra įsteigęs Pagalbini Komitetą, pa
siruošti Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijai ( CSCE) Madride.

Pagalbinio Komiteto uždavinys yro išklausyti ka
nadiečių. nuomones ir jas perduoti Parlamentui pries 
Konferenpijos atidarymo^

Pagalbinio komiteto nariai tiki, kad tai yra.di — 
dėlė proga visiems kanadiečiams įsijungti į j u. vy
riausybės darbo,. Tai turėtu, dominti labai didelį 
skaici-ų. žmonių,. įskaitant i r _ b e s i r ū p i n a n c iu s Europos 
saugumu ir nusiginklavimu, Žmogaus Teisėmis Rytu. 
Europoje, Prekybos ir mokslo informacijomis, kon
taktais su giminėmis Rytu, Europoje ir kultūriniais 
bei informaciniais pasikeitimais.

Pagalbinio Komiteto . noriai kviečia rastu atsiliep
ti visus, kurie yra suinteresuoti Madrido Konferencija.

Pareiškimuose rastu reikia pasisakyti dvejais pa
grindiniais klausimais:
.■ 1- Ko turėtą, siekti Kanada Madride nusiginklavimo.
Žmogaus Teisiu, ekonominių santykiu, ir asmeniniu, 
kontaktą sri tyse?

2. Kaip tinkamai Galutinis Aktas ( Final Act ) 
1975 m. Helsinkio Konferencijoje iki dabar buvo 
įvykdytas?

Intencija atsiusti raštišką pareiškimo, turi būti 
pranešta Pagalbinės Komisijos Vedėjui iki 1980 m. 
r u g-.p i ūfc i o^ men. 30 d. šeštadienio- .

Pareiškimai turi būti gauti NE VĖLIAU, kaip!980 m. 
rugsėjo mėn. ]5 J. , pirmadienį.

Pareiškimus ir visa, su jais surišta, korespondenciją 
bei pasiteiravimus siųsti J

THE CI.ERK SUB —COMM1TEE ON THE CONFERENCE 
ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE ( CSCE)T 
in preparation for the MADRID CONFERENCE

Jaunimo demonstracijos metu prie Sovietų pasiuntinybės Washington’e.Policija suima 
vieną iš demonstruojančių - Simą Kudirką. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

"Tėviškės Žiburiai" Nr. 
24 birželio 12 dieną savo 
trijų dalių vedamajame ap
tarė KLB Krašto V-bos bu
vusius rinkimus. Nusiskun
džiama, kad labai, maža dalis 
Kanados lietuvių atkreipė 
į rinkimus dėmesį, o didu
ma net ignoravo. Toronte, 
kur gyvena virš 8000 lietu
vių, rinkimuose dalyvavo 
tik GO3 (7._ 53 %) asmenys. 
Hamiltone, veikliausio
je vietovėje, iš 2000 lietu
vių balsavo apie 300 (15 %) 
asmenų. Negeriau ir kitose 
2 psl.

vietovėse. Daugumoje nesu
radus sutinkančių, buvo pa
skirti į Valdybas, išrinkti 
aklamacijos būdu. Tas aiš
kiai pasako prie ko žengia
ma ir kas tuo atsiekiama. 
Matosi, kad netolimoje atei
tyje bendruomene rūpinsis 
keliolika asmenų, visi,kiti 
liks tik stebėtojais, nes jau 
ir dabar 7. 53 % kalba visų 
lietuvių vardu.

Kyla klausimas, kodėl 
virš 30 metų bendruomeni
nės veiklos, žmonės prie jos 
nepriprato, bet nuo jos at
šalo. Vienas atsakymas yra 
toks : B-nės vadovybės ne
silaiko ankstyvesnių įsipa

PANORAMA
SAN FRANCISCO MIESTE 

MASINĖS PAVERGTU TAUTU
DEMONSTRACIJOS

RUSAI SUŠAUDĖ 15 LIETUVIU. KURIE ATSISAKĖ 
ŠAUDYTI AFGANUS

Petras INDRE I K A
/ tęsinys /

Tik policijos pastangomis ir prievartavimą pavergtų 
pavyko jį išgelbėti. Sujudo • tautų. Lietuvis Antanas Ma- 
KGB. Pačiame įkarštyje pa- žeika korespondentui pa
sirodė TV ir spaudos atsto- reiškė, kad sausio mėnesį 
vai, kurie skubiai paleido į Afganistane buvo sušaudyta 
darbą filmavimo aparatus. 15 lietuvių, atsisakiusių vyk-
Tos pačios dienos 6 v. v. TV 
stotis jau rodė vaizdus iš 
demonstracijų prie Sovietų 
konsulato ir žinių komenta
torius žiūrovams aiškino, 
kad Los Angeles lietuvių 
jaunimas, vietos lietuviai ir 
kitos pavergtų tautų etninės 
grupės suruošė masines de
monstracijas prie SSSRkon- 
sulato. Lietuviai reiškė pro
testą už siuntimą pabaltie- 
čių į Afganistaną, reikalau
dami savo kraštui laisvės, 
lenkai protestavo, prikaišio- 
darni Sovietų Sąjungai už 
IO. OOO karo belaisvių Ka
tine išžudymą, kiti kėlė ge
nocidinę politiką, nekaltų 
žmonių persekiojimą, jų ki
šimą į koncentracijos sto
vyklas, nesuteikimą pilieti
nių teisių ir kt.

Liepos 21 d. San Francisco 
gyventojų mielai skaitomas 
dienraštis "San Francisco 
Chronicle" įdėjo straipsnį, 
pavadintą "A rally in Union 
Sųaere commemorated Cap
tive Nations Day and pro
tested alleged execution of 
Lithuanian soldiers". Jame 
rašoma, kad buvo sudegin
tos trys sovietinės vėliavos. 
Apie 50 demonstrantų maši
nų trimituodamos pravažia
vo pro SSSR konsulatą. Virš 
tuzino pavergtų tautų daly
vavo demonstracijose. Union 
Sunėrė kalbėtojai iškėlė KGB 
brutulumą, tautinį genocidą, 
tarptautinių susitarimų ne
vykdymą, išreiškė nepasi- 

reigojimų, ne visi nariai 
yra vienodai traktubjami, 
skirstosi luomais bei gru
pėmis, kai kas šmeižia 
ankstyvesnes mūsų patiki
mas organizacijas (VLIKą 
ir Amerikoje ALTą) ir svar
biausia yra iškilęs piniginis 
nepasitikėjimas. Tą patvir
tina "Nepriklausomos Lie
tuvos" Nr. 9 vasario 29 d. 
tilpusi PLB - ės Lietuvių 
Dienos ir Dainų Šventės To
ronte apyskaita, kuri paro
do, kad B-nei pasitikėti lėšų 
reikalais yra sunku. Toks 
atsiskaįtymas yra lygus pa
juokai ir nesiskaitymas su 
visuomene, ypatingai su au- 

dyti rusų įsakymus. Žinią 
patvirtinęs ir State D-tas, 
kartu pabrėždamas, kad visi 
privalo dėti pastangas, kad 
komunistinis režimas neeg
zistuotų.

Kongres manas Robert 
Dornan telegrama pasveiki
no Los Angeles lietuvių jau
nimą už aktyvų dalyvavimą 
demonstracijose prieš so
vietinį imperializmą, linkė
damas nenurimti, iki bus 
atgauta laisvė. Taip pat 
trumpai suglaudus atrodo 
TV (ir spaudos atsiliepimai 
apie demonstraciją ir jos 
pasekmes yra palankūs.

Bet jos dar nesibaigė. Apie 
11 vai. iš Embarkadero paju
dėjo Pavergtų Tautų Komi
teto suorganizuota mašinų 
vilkstinė link SSSR konsula
to. Voros priešakyje važia
vo graboridus limuzinas, 
ant kurio viršaus didžiulis 
plakatas su surašytomis 
Sovietų Sąjungos užgrobto
mis tautomis ir jų okupaci
jos datomis. Sekė mašina, 
veždama didžiulę Sibiro 
mešką su raginimu kuogrei- 
čiausiai sprukti iš kapitalis
tinio krašto į savo tėviškę, 
po jų ištisa vilkstinė pasipuo
šusių įvairiais plakatais ma
šinų. Policija tuojau mašinų 
.vorą suskirstė po dešimtį, 
kad neužblokuotų gatvėje ju
dėjimo. Pirmoji (grabo- 
riaus) mašina lengvai pri
važiavo prie karsto, kurį 
demonstrantai, giedant Lie
tuvos ir Amerikos himnus, 
palinkus gedulo vėliavoms, 
įkėlė į limuziną.Iš lėto vi
soms mašinoms trimituo
jant, pravažiavus pro kon
sulato pastatą, sustojus ša
lutinėje gatvėje, laukiant vi
sų demonstrantų, nuvyko į 
Union Sųuere. Vieta buvo 
sąmoningai parinkta, nes 
1975 m. čia įvyko pasikėsi
nimas prieš prez. G. Fordą; 
be to, ji yra populiari mies
tiečių poilsio aikštė. Joje 
yra pastatytas žuvusiertis 
jūrininkams paminklas. Čia 
pavergtų tautų atstovai per 
garsiakalbius išdėstė viską, 
ką tik furėjo širdyje prieš 
tautų grobiką - Sovietų Są
jungą. Neatsiliko ir lietu
viai ir‘A. Mažeikos lūpomis 
išdėstė lietuvių tautai pada
rytas ir tebedaromas skriau
das, primindamas ameri
kiečiams klausytojams, kad 
jeigu jūs nenorite susilaukti 
Lietuvos ir viso Pabaltijo 
likimo, čia pat paduokime 
rankas bendrai kovai su ne
kaltų žmonių žudiku, nes ki- 

ko toj ai s.
Kitas pavyzdys - veikli 

(kadaise stebino ir didžią
sias kolonijas)St. Catharines 
kolonija. Jei kas sugebėjo į 
parengimą sukviesti dau
giau publikos, tai visos dū
dos atsidaro, kad jie pinigus 
pasisavina. . . Ką su pinigais 
daro patys bendruomeninin- 
kai ? Praėjusiais metais 
įvykusių Lietuvių Dienų 
apyskaitos St. Catharines 
Apylinkės V -ba dar nėra pa
tiekusi, nors ten pat yra 
Revizijos Komisija ir du 

taip jūs tapsite tokie pat, 
kokie mes ėsame šiandien, 
juk priešas yra prie Ame
rikos durų.
'“Pasibaigus aštrioms kal

boms, lietuviai atnešė kars-1- 
tą ir jį pakėlė ant paaukšti
nimo. Prie jo padėjo vaini
ką. Karstą apsupo juodos 
vėliavos. Jų priešakyje pa
sviro trispalvė, asistuojama 
mergaičių tautiniuose rū
buose. Tylos minute buvo 
atiduota pagarba nužudy
tiems broliams. . . tolimame 
Afganistane. Šis momentas 
miniai padarė gilų įspūdį. 
Mergaitės, lydimos afga
nistaniečio, padėjo gėlių 
vainiką prie paminklo.

Minia reagavo klausdama 
įvairius klausimus. Reikia 
sakyti, kad demonstracija

Naujieji Ambasadoriai
Daugiau kaip prieš 30 me

tų, pradėjus iš Vokietijos ir 
Austrijos tremtinių stovyk
lų gyventojams gūžėti į kitus 
kraštus, visi ryžosi būti ir 
pasilikti aktyviais Lietuvos 
laisvintojais. Ta proga Lie
tuvos nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris 
p'.rmininkas Bronius K. Ba - 
lutis iškeliautojams metė 
šūkį - BŪKITE LIETUVOS 
AMBASADORIAIS.

Tas šūkis visiems patiko, 
ir dažnas, norėdamas .atsi
dėkoti Lietuvai už joje gra
žiai praleistas dienas ir me
tus, svetimuose kraštuose 
begyvendamas, savo darbais 
ir aukomis atsilyginti. So
vietams šiek tiek pakėlus 
"geležinę uždangą", nostal
gijai apraminti, prasidėjo 
TĖVYNĖS lankymas. Iš pra
džios labai atsargiai, o juo 
tolyn, juo labyn, kai lanky
tojai pradėję iš ten sveiki 
sugrįžti.

Labai gerai elgiasi tie 
lankytojai, kurie nuvažiavę 
dieną kitą pasidžiaugia su 
-savo giminėmis bei pažįsta
mais. Jiems nuveža šiek 
tiek pasaulinės laisvės ir 
mums atveža, kartais ir 
apsčiai, gyvenamosios tik
rovės okupanto priespaudo
je-

Laiko eigoje, keičiasi kar
tos, keičiasi pažiūros, išsi
vysto materialinė irsąžini- 
nė spekuliacija. Sąžinės 
spekuliantai, nuvykę į oku
puotą Lietuvą, pradėjo bi- 
čiuliuotis su visokiais "nau
josios klasės" aukštesniais 
bei žemesniais komunizme 
užsigrūdinusiais pareigū
nais. Per savo "ružavus'\ 
akinius pradėjo matyti ir 
džiaugtis jiems parodomais 
gyvenimo fasadais. Grįžę 
atgal, jie pasišauna būti 
"naujais ambasadoriais" ir 
tarp lietuvių varyti proso - 
vietinę propagandą. Jie dės
to mums, kad tauta gyvena 
gerai, sočiai, linksminasi, 
mokosi ir 1.1. Mums aiški*- 
na paprasčiausiai matomą 
kasdienybę. Jie net neužsi
mena tai, kokį moralinį te
rorą išgyvena mokyklų vai
kai,kai jie nesijungia į kom
jaunuolius, ateistus, kai 
klauso tėvų, ar kad lankosi 
bažnyčiose ir pan. "Naujieji

Krašto Valdybos atstovai. 
Bet niekas nieko nesako, ty
li.
Š. m. Bii'želio Išvežtųjų mi
nėjime, birželio 15 dieną, 
Pranciškonų bažnyčioje po 
pamaldų,kieme prie pamink
lo, buvo padėtas vainikas. 
Apylinkės pirmininkas pa
sakė : "klebonas ką pasakė, 
tai nei pridėt, nei atimt, bet 
aš noriu dar papildyt. Prie 
išvežimo ne vien rusai kal
ti. Prie to prisidėjo ir lie
tuviai. Juk mes ir savo šei
moje turime tokių.. . " 

buvo verta įdėtų pastangų ir 
išlaidų jaunimo, kuris ne- 
visada susilaukia paramos iš 
demonstracijoje nedalyva
vusių .. . Taigi tautos atža
la dar žalia, kaip "Viva Eu
ropa".

Galutinai demonstraciją 
apvainikavo Golden Parke 
kultūriniu pasirodymu. Me
ninę dalį išpildė įvairios et
ninės grupės. Lietuviai pa
sirodė su tautinių šokių 
grupe, vadovaujama D. Ja
nutienės. Jie susilaukė žiū
rovų nuoširdaus plojimo. 
Publiką džiugino margas 
tautybių meninis pasirody
mas ir miesto didžiulis or
kestras, išpildydamas gele
žinės uždangos atskirtų kom
pozitorių kūrinius.

ambasadoriai "neparveža jo
kių žinių .apie psichiatrinė- 
se ligoninėse kankinamus 
sąžinės kalinius, jie nieko 
nežino apiu Kremliaus pri
metamus ir per jėga^ spauste 
spaudžiamas savo rusifika
cijos ir žmogaus sovietiza- 
cijos"vertybes", bažnyčių už
darinėjimą, tikinčiųjų per
sekiojimą ir kt. Tie "naujie
ji ambasadoriai" braunasi į 
kultūrinio', visuomeninio ir 
kt. pobūdžio organizacijas, 
kad tik plačiau savo propa
gandą paskleidus ir vienus 
su kitais sukiršinus. Jie tik 
džiaugiasi galėję laisvai po 
Lietuvą važinėti, daug ką 
sutikti ir už "visa gera" net 
komunistų partijai padėkoti. 
(Dail. V. K. Jonynas). Šių 
"ambasadorių" parvežtosios 
piktžolės ir bolševikiški 
nuodai pradeda ir laisvuo
sius apraminti, jo£ jau nebe 
vienas visai atleido savo 
kritikos varžtus okupanto 
atžvilgiu. Didžiojo New Yor- 
ko padangėje tokių "ambasa
dorių" atsirado jau apsčiai.

Rašytojas Stasys Santva
ras, kalbėdamas New Yorke 
apie 75 m. spaudos laisvės 
atgavimą, paminėjo, kad 
Vilniaus Universiteto kori
dorių sienos aprašinėtos ru
sų raidėmis. Jau gauta iš 
Lietuvos Naujųjų Metų svei
kinimų ir siuntėjų adresas 
rašomas rusų raidėmis. Tai 
rodo, kad grįžta prieš 90 
metų caro pataikūnų įvesta
sis lietuviškųjtį rašmenų už
draudimas. Tada Lietuva 
buvo vadinama Šiaurės va
karų kraštu, o dabar sovie
tinė Lietuva,tai dar didesnis 
Maskvos pasityčiojimas.

Dėkime visas savo pas
tangas, kad pas mus neįsi
galėtų "naujųjų ambasado
rių" - sovietus proteguojan
ti veikla. Rusija savo idėjas 
ugnimi skleidžia jau Afga
nistane, kaip ji prieš 40 
metų įvykdė ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Rytų Europoje. 
Šiuo naujo karo sukrėtimo 
metu lietuvių tauta lauks iš 
mūsų daug didesnių ir kie
tesnių pastangų kovoje prieš 
Lietuvos okupantą - vykime 
iš savo tarpo bent neprašy
tuosius "ambasadorius".

Juozas Audėnas

Anais laikais enkavadistams 
talkino tik lietuvių tautos iš
davikai, tai reikia suprasti, 
kad pirm, tokių išdavikų su
rado ir mūsų tarpe. Jeigu iš 
tikrųjų pirm, tokių žinotų, tai 
turėtų talkininkavimą ru
sams lietuvius tremiant ir 
įrodyti.« Panašiai už- 
mėtinėta buvo ir Vasario 16 
minėjime. Tokie bendri už- 
metinėjimai, neįšvardinant— 
apgaulingi. Kaip yra kitose 
kolonijose ?

Susirūpinęs Lietuvis, 
Ontario 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



AMERIKOS IR SOVIETU 
RUSIJOS APSIGINKLAVIMAS

S. Š e t k u s I

Neseniai praėjusios Wa
shingtone lietuvių politinės 
konferencijos metu, šio ra
šinio rašėjui teko asmeniš
kai, kad ir trumpai, pasi
kalbėti su generolu Da
niel Graham, prezidento 
Carterio pašalintu iš svar
bių pareigų už jo ginklavimo 
kritiką. Dabar tas generolas 
yra R. Reagano karinis pa
tarėju. Į klausimą, ar tikrai 
R. Reagarfas numato įgyven
dinti tai ką žada, generolas 
atsakė teigiamai, pridėda
mas, kad Sovietų tariama 
ginklo "galybė" yra muilo 
burbulas, bet kad Amerikos 
autoriteto atgavimas yra 
pirmas uždavinys, naikinant

Prezidento Carterio daug 
kartų pakartotu pareiškimu- 
nėra kitos valstybės .galin
čios apsiginklavimo atžvil
giu prilygti Amerikai, naujo, 
priešrinkiminio kandidato R. 
Reagan nuomone, Amerika 
jau yra toli atsilikusi nuo 
Rusijos ginklo galybės. Tie 
s a, be abejo, yra kur nors 
vidury tarp šių nuomonių. 
Dvi nuomonės visada atsi
randa prezidentinių rinkimų 
metu. Tokia yra Amerikos 
politinė mada.

Ar ta mada gera, tai jau 
kitas klausimas, bet taip jau 
yra tikros demokratijos 
krašte, kur laisvai iškelia
mos dominuojančios partijos 
silpnybės tam, kad atsiras
tų "geresė". Po rinkimų, 
žinoma, pažadai yra pamirš
tami ir jau žiūrima gyvenimo 
realybės- Nežiūrint to, ką 
kuris prezidentas pažada, 
vistiek dar yra beveiktas 
pats kongresas, kuris sun
kiai metasi j naujus suma
nymus. Kongresas daro, kas 
jo nuomone reikia daryti. 
Jie žino gerai, kad Rusija 
Amerikai ginklo atžvilgiu 
nesudaro jokio tiesioginio 
pavojaus. Rusija ekonominiu 
atžvilgiu yra silpnas kraš
tas ir niekada negali prilyg
ti tikrai Amerikos galybei, 
bet * gali būti pavojinga už
ėmimu vis naujų kraštų. To
dėl Amerikos pagrindinis 
tikslas yra žiūrėti, kad dar 
laisvi kraštai būtų pajėgūs 
gintis nuo tokių užėmimų.

Silpna Amerikos pusė buvo 
ir tebėra ta, kad Amerika 
nepajėgia pavojuje esančių 
kraštų pakankamai sustip
rinti. Nepajėgia sustabdyti 
sovietų subversijos - apgau
lingu būdu paimti silpnes
nius kraštus. Apgaulingu 
būdu sovietai paėmė Rytų 
Europą su Baltijos kraštais 
įsigalėjo Azijoje, lenda į Af
riką ir tvirtinasi Centrinėms 
Amerikoje ir jau tiek įsi
drąsino, kad Afganistaną 
paėmė pliko ginklo jėga.

Suprantama, kad Ameri
ka negali užkaišyti skylių 
visame žemės rutulyje. Tam 
yra persilpna net Amerika, 
nes tų skylių - labai silpnų 
valstybių - yra perdaug. 
Daugelis tų valstybių nese
niai išėjo iš kolonialistinės 
santvarkos, iš primityvaus 
gyvenimo lygio (ypač Afri
koje), skursta dar ir dabar 
ir, žinoma, visa tai sudaro 
palankias sąlygas sovietų 
subversijai - apgaulei. Jei 
sovietai - melo ir apgaulės 
meistrai - tuo visu nepasi
naudotų, tai būtų daug nuo
stabiau, negu kad jie pasi
naudoja.

Ypač didelės įtakos to
kiems kraštams sudaro ge
rai ir sumaniai išpūsta so
vietų "galybė". Daugelis to
kių kraštų tiesiog pasiduoda 
tokiai "galybei", kurią pats 
laisvasis pasaulis, įskaitant 
ir Ameriką, pakrikštijo 
"Superpower" vardu. To so
vietams ir tereikia. Nuo to 
sovietų pasipūtimas tik eina 
djdyn, jų įtaka silpnuose 
kraštuose dėl to ir plečiasi. 
Ypač, kai pati Amerika, kad 
ir prezidentinių rinkimų me
tu, žemina savo ginklo ga
lybę ir tiek nusižemina, jog 
abejoja ar beprilygsta šiuo 
atžvilgiu sovietų RusijUi. 
Toks nusižeminimas yra vi
siškas absurdas, tarnaująs 
tik sovietų propagandai - 
melų ir apgaulės malūnui, 
silpninąs laisvojo pasaulio 
pajėgumą mažesnių valsty
bių akyvaizdoje.

IŠ tikrųjų sovietų galybė, 
palyginus su Amerikos ir 
viso laisvojo pasaulio galybe, 
1980. VIII. 15

nėra tokia reikšminga, o so
vietų galėjimas pradėti karų 
yra lygus nuliui. Jei taip ne
būtų, tai sovietai seniai bū
tų užėmę visą Vakarų Eu
ropą, nes Vakarų Europa 
buvo ir dar tebėra beveik 
visiškai beginklė. Neužėmė, 
nes žino, kad tai reikštų ka
rą, kurio sovietai neturi jo
kių galimybių laimėti. Juk 
ir Hitleris buvo užėmęs di
delius Europos plotus ir nu
stūmęs pačius i Sovietus iki 
Volgos, o kuo tas viskas pa
sibaigė ?

Kai Amerikos kariuomenė 
išsikėlė Europoje, tik tada 
Hitleris pajuto, ką reiškia 
karo metu nesišsemiama 
Amerikos ekonominė jėga. 
Vokiečių laikraščiai rašė, 
kad Amerika užvertė frontą 
tokia medžiagine mase, tokia 
ugnies siena, kad nėra ga
limybių prieš tai atsilaikyti.

Visais laikais ekonominis 
pajėgumas nulėmė karų pa
jėgumus. Taip buvo ir su Na
poleonu, taip buvo su vokie
čiais I-jo ir II-jo Pasaulinio 
Karo metais. Vokiečių ar
mija visur laimėjo, bet eko
nominis šalies silpnumas 
tuos laimėjimus pavertė vi
sišku pralaimėjimu.

Rusija juk negali net pra
simaitinti iš savų išteklių. 
Negali apsirengti, negali sa
vo jėgom išplėsti pramonės, 
nors įįemjs turtai yra dide
li. Tai amžinų skurdžių ša
lis nuo seniausių caro laikų. 
Sovietai šiuo atžvilgiu gero
kai pasitempė. Bet tai jau ir 
viskas. Spaudžia gyventojus 
dirbti iš paskutiniųjų, bet 
iš tuščio neišspausi. Jų sis
tema gali spausti iki tam 
tikro laipsnio. Po virš 60 
metų sovietų valdžios di
džiausio žmonių išnaudoji
mo, pokarinio prisiplėšimo 
iš nugalėtų r pavergtų tau-, 
tų, milžiniškų "paskolų" iš 
kapitalistinių kraštų, sovie
tai, pagaliau, pradėjo geriąu 
verstis. Vistiek be eilių prie 
parduotuvių durų dar vis ne- 
apsiena, nes ką galėjo, tą 
sukišo ir tebekiša ginklavi
mui, blefavimui laisvo pa
saulio. Šiuo atžvilgiu sovie
tai pralenkė visus.

Ypač jie visus gąsdino sa
vo atominėm raketom, kol tų 
raketų be Amerikos dar nie
kas neturėjo, ar turėjo tik 
nedidelio pajėgumo. Dabar 
tokias raketas jau turi visa 
eilė valstybių ir turi net 
mažiukas Izraelis, bet vis
tiek pajėgus suduoti sovie
tams sunkius smūgius, jei 
tik šie pamėgintų pulti pir - 
mieji. Dabar jau iš sovietų 
raketų šaipomasi. Dėl tos 
tad priežąstięs šių metų 
gegužės pirmosios šventėje 
Raudonojoje Aikštėje nebe
simatė nei vienos raketos. 
Tuo būdu sovietų kumštis 
pirmą kartą nulinko žemyn. 
Ir tai ne iš kuklumo, bet dėl 
to, kad tokie kumščiai jau 
grąso iš visų pusių. Kinija 
neseniai iššovė jau didžiau
sio atstuino ir galingumo 
raketą ir tuo įrodė, kad jau 
turi visus tam reikalingus 
instrumentus.

Vakarų Europa jau yra nu
tarusi išdėstyti naujausias 
raketas, įgalinančias sovie
tų puolimą atrejnti ir be 
Amerikos pagalbos. Naujas 
kandidatas į prezidentus R. 
Reagan demokratų yra kri
tikuojamas už pažadą Ame
riką įstatyti į totalinio apsi
ginklavimo vėžes tam, kad 
Amerika viena pati galėtų 
nustelbti sovietų "galybės" 
svajones ir atstatyti Ameri
kos autoritetą pasaulio aky
se.

sovietų įtaką silpnesniuose 
kraštuose ir ji pradėtų 
trauktis atgal.

Iš kitos pusės pasigirdo 
jau ir stiprūs ginklavimo 
ženklų balsai, įrodantys, 
kad tikrai Amerika buvo ir 
tebėra apsiginklavimu pir
moje pasaulio vietoje. Tą 
jie įrodo skaičiais. Mums 
lietuviams visatai yra svar
bu, kad nenustotumėme kant
rybės sulaukti Amerikos di
desnės paramos prieš so
vietinį okupantą. Dalykai 
neina taip greitai, kaip no
rėtumėme, bet Sovietų Ru
sijos žlugimas yrą neišven
giamas, nežiūrint kiek dar 
reiktų laįko.

ŠOKOM, D AI N AVOM ~R ALI AVOM, 
KANKLIAVOM

MONTREALIO GINTARIEČIAI SMAGIAI ĮSIJUNGĖ Į 
Vl-sios LIETUVIŲ TAUTINIU. ŠOKIŲ ŠVENTĖS DA-
LYVIŲ EILES CHICAGOJE, 1980 M.

Nuotr.: Vinco P i e č a i č i o

Montrealio GINTARO ANSAMBLIS dalyvavo pirmą kartą 
Lietuvių Tautinių Šokių Šventėje Chicagoje 1972 m. Tai
gi, tos puikios merginos ir tie šaunūs jaunuoliai, Į ku - 
riuos dabar su miela šypsena žiūrime, buvo tada - vai
kai. Bet ne bet kokie. Jau tada, vadovaujant GINTARO 
Įkūrėjui Zigmui Lapinui liaudies instrumentų orkestro 
muzikantai buvo tiek išprusę,kad pasiryžo dideliam už
daviniui - dalyvauti Šokių Šventėje.

Dabar, 1980 m. šiam vienetui vadovauja tie "vai - 
kai"- Andrius Lapinas orkestrui, šokiams ir Ansambliui 
-Rasa Lukoševičiūtė.

Veteranai - tie visi groję ir šokę 1O metų yra tvir - 
tieji Ansamblio ramsčiai ir visų pasididžiavimas.

Užsibaigus VI-jai Liet.Tautinių Šokių Šventei- Įdo
mu buvo paklausti, kokie Įspūdžiai iš šio dalyvavimo.

Andrius Lapinas groja rageliu 1O metų. Iš dalyvavi
mo 1972 metais Chicagoje jo atmintyje liko pirmiausia 
vaizdas labai didelės minios lietuvių, labai didelis bėgi
nėjimas per repeticijas. Atrod(ė, kad joks koncertas iš 
viso negali įvykti per tokį blaškymąsį. "Ir buvo tada man 
labai nuostabu, - pasakojo Andrius, - kad viskas taip 
puikiai sukrito į savo vietą. Aną kartą mes buvome išmo
kę visą Šventės repertuarą, grojome pusei koncerto 
programos. ŠĮ kartą grojom jau būdami tik vienas tarp 
daugelio kitų orkestrų ir nebeatrodė, kad buvome tokie 
svarbūs, kaip tada. Dėl didelio skaičiaus muzikantų, 
scenoje buvo visi grojėjai labai susigrūdę ir man atrodė, 
kad mūsų Ansamblis prapuolęs tarp jų. Pristatant - žo
džiu, instrumentų ansamblis nebuvo paminėtas, nors 
programoje viskas išvardinta kaip reikiant."

Pasirodo, kad mūsiškiams teko groti Sadutę, Siuntė 
Mane Motinėlė, Blezdingėlę. Muzikaliniai po Toronto 
koncerto GINTARAS repetavo per 1O repeticijų specia
liai dideliu rūpestingumu atlikti šiuos lyrinius muzikinius 
gabalus estetiškai ar tikrai kaip galima profesionaliau. 
Realybėje- dėl nepaprastai didelės salės , reikėjo šiuoš 
dalykus groti maršo stilium, beveik sukišus instrumen
tus į mikrofoną. Taigi, tokiai muzikai nepritaikintai 
scenai esant- tikrai buvo žiauru groti."Tai buvo gal di - 
džiausiąs mano nusivylimas ",-kalbėjų visai supranta
mai, Andrius, ,

"Šį kartą ir vėl buvo be galo nuostabu, kaip gerai 
suorganizavo viską. Tik vienos repeticijos užteko, kad 
viskas-vėl lengvai sukrito Į savo vietas. Buvo labai įspū
dinga, kaip į tą didžiulę aikštę suėjo visi šokėjai, vaikai 
pradėjo išdykauti, žaisti, bėginėti ir paskui - bematant 
visi atsirado kur kam reikėjo ir susitvarkė koncertui", 
gėrėjosi Andrius.

"Koks tau momentas yra maloniausias, dirbant su 
orkestru?", - paklausiau jaunojo vadovo, kuris jau me
tus išdirbo su gintariečiais. "Kai gerai pasiseka išpil
dyti ką repetavome. Tikrai- labai malonu tada. Arba, 
kai jauti ir matai,kad grojėjai tikrai stengiasi gerai 
repetuoti. Sunkiausia- kuomet atsiranda abejingų ar ne
sistengiančių savo partijas išmokti ".

"Grįžtant pire Šventės, kokį pageidavimą ar pasiū
lymą norėtum padaryti dėl būsimų Švenčių?, -paklausiau.

"Noriu pasakyti, kad per tokias Šventes yra visada 
minimi vadovai.Norėčiau, kad ir tų visų vaikų įdėtas dar
bas ir pastangos , tas visas susikaupimas, kuris tikrai 
padaro spektaklį ir koncertą būtų labiau pabrėžtas. Iš-

MONTREALIO LIETUVIŲ, KREDITO UNIJOJ 
"LITĄ S" 

SPECIALUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

įvyks š.m.RUGPIŪČlO mėn. 27 d. .TREČIADIENĮ, 
7:30 v. v. AUŠROS VARTŲ Parapijos salėje,

1465 rue de Seve, Montreal* yje. 
REGISTRACIJA prasideda 6:30 v. v. 
Susirinkimas šaukiamas nutarti ar LITAS

a/ pasiliks priklausomas Quebec Credit Union 
League /197O/ ar

b/ prisijungs prie La Federation des Caisses 
d’Economie du Quebec.

LITO VALDYBA H
c*

##
*̂

**
**

**
**

**
**

**
**

**

’t'ą'^o^*********:*****!*********'*!*****

mokti gerai groti instrumentu užtrunka ilgai- eilę metų. 
Tai reikia tuo labiau juos įvertinti ir padrąsinti. Tų inst
rumentalistų įdėtas darbas yra mūsų svarbiausias tur
tas", - pabrėžė Andrius Lapinas .GINTARO liaudies 
instrumentų orkestro vadovas.

Kitoje "NL" laidoje paskelbsime kitų gintariečių

Kaip Sumažinti Įtampą?
Perdidelė nervinė ir jausminė Įtampa ne tik kad var

gina žmones, bet gali sukelti ir rimtų ligų arba net pri
artinti mirtį.

Vieni žymiausių Kanados ir JAV-bių specialistai 
siūlo planą Įtampos poveikiams sumažinti:
1. Išmokite atsipalaiduoti, Tai padės atsikratyti Įtampos.
2. Paprasti gimnastikos pratimai netik palengvina Įtam
pą, bet ir padeda bendrai gerai jaustis.
3. Sudarykite sau programą,kuri padėtų susitvarkyti su
įtempimu darbe. ,
4. Gerai išmiegokite.
5. Valgykite atatinkamą maistą

Paprasti ir lengvi, bet naudingi pratimai:
- atsisėskite patogiai, nesukryžiavę kojų ir rankų. Iš
kvėpkite, kiek galite ir lėtai įkvėpkite /3 kartus/. Įsi - 
vaizduokite Savo kūną atsipalaiduojant, kartojant žodį 
"atsipalaiduok", mintyse.
- Pradedant nuo kojų pirštų- mintimis atsek per visą 
kūną Įtampos paliestas vietas ir atpalaiduok raumenis .
- Atpalaidavus pagrindines Įtampas, minutę pagalvok 
apie pačią ramiausią vietą, kurioje esi kada buvęs. Įsi - 
vaizduok, kad esi tenai, apgaubtas saulės šviesos. Gi - 
liai Įkvėpk ir pakartok sau žodį "atsipalaiduok". Lėtai 
iškvėpk.

Geriausia šiuos atsipalaidavimo pratimus daryti ra
mioje aplinkoje- bet galima ir bet kur, net triukšminga
me fabrike. Juos rekomenduoja atlikti 2 kartus dienoje, 
po 1O- 15 minučių. Arba, jeigu taip nepatogu- tris karus 
dienoje po 5 minutes.
- Plaukimas, bėgčiojimas arba tenisas yra geri prati - 
mai tiems, kurie Į juos Įpratę. Bet mažiau aktyviems 
asmenims specialistai siūlo seriją paprastų pratimų,ku
riuos reikia daryti kasdieną:

a/ Sėdint, išlėto sukti ratu kojų riešus ir judinti pirštus 
apie 2-3 minutes. Jeigu jaučiate,kad blauzdų raumenys 
reaguoja į riešo judesius, darote tuos pratimus teisin - 
gai.
b/ Sulenkite iš lėto kojas, po to atsipalaiduokite, P akar - 
toti 1O kartų.
c/ Giliai Įkvėpti ir sutraukti pilvo raumenis. Palaikyti
5 sekundes ir atpalaiduoti.
d/ Uždėti rankas ant šonų, ištiesti kaklą, pakelti pečius 
aukštyn ir iš lėto juos nuleisti. Palenkti liemenį Į kairę, 
palaikyti taip sekundę ir ištiesti. Pakartoti 1O kartų į 
kairę, po to Į dešinę pusę.
e/ Lėtai apsukti galvą 1O kartų laikrodžio kryptimi ir 
1O kartų priešinga kryptimi, nulenkus kaip galima že
miau, galvą.
f/ Ištieskite rankas pečių aukštumoje Į šonus ir pasukite 
jas ratu /apie 1 pėdos diametru/ 1O kartų pagal ir prieš 
laikrodžio kryptį.

Tie paprasti pratimai pagyvina kraujo'apytaką Į pag
rindinius žmogaus kūno organus ir patiekia ąmegenims 
daugiau oksigeno, tuo pačiu palengvindami susikraunan
čią kaseieninę Įtampą.

Norint palengvinti Įtampą darbe, dr.Taylor siūlo:
1. Planuoti susirinkimus-pasitarimus dienos laikui,ka
da esate geriausiame savo darbingume. Jeigu jums ge - 
riausia dirbti po pietų, nešaukite svarbių ar jeigu numa
tote, Įtemptų pasitarimų su viršininku ar bendradarbiais 
iš ryto.
2. Pasinaudokite kavos pertraukomis ir atsipalaiduokite.
3. Pasidarykite pertraukas po 5 minutes prieš ir po piet, 
kurias panaudokite atsipalaidavimui- galvokite tik apie 
raminnačius Įvykius ar vietas.
4. Išvažiuokite Į darbą 15 min.ankščiau, negu paprastai, 
kad išvengtumėte kamšaties, kuri sukelia Įtf -npą. Važiuo
kite lėčiau, negu paprastai.
5. Pasižymėkite, kad prisimintumėte, ant kalendoriaus 
ir prie telefono specifinį laiką, kurį norite skirti atsipa
laidavimui.
6. Pasikabinkite malonų paveikslą savo darbo kamba - 
ryje.kad porai minučių galėtumėte išsiblaškyti,pažvelgus.

_ / bus daugiau /
3 psl.
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VI-si OS ŠOKIU, ŠVENTĖS LEIDINYS

ŠEŠTOSIOS TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖS PROGA IŠLEIS
TAS 255 psl., gausiai iliustruotas leidinys. Tai įspūdin
gas rinkinys nuotraukų, šokių aprašymų, sveikinimų. 
Apie mūsų tautinius šokius straipsnis parašytas Galinos 
GOBIENĖS, Lietuvių Tautinių Šokių Instituto Pirmininkės. 
Kitas įdomus straipsnis apie šokius parašytas žinomo 
šokių puoselėtojo .emigravusio į JAV 1923 m.Vytauto 
BIELAJAUS. Jis buvo įsteigęs pirmąjį Lietuvių tautinių 
šokių Klubą 1933 m., įsteigęs folklorinį žurnalą,kuris 
ir dabar eina ir apima daugelio pasaulio tautų tautinių 
šokių žinias, koncertus, aprašymus ir kt. - "Viltį".

»
IŠ: Galina G o b i e n ė

M U S U_ ŠOKIAI

Kiekviena tauta gerbia ir didžiuojasi savo šokiais , 
nes jie yra kilę iš senų tautos tradicijų ir yra didžiausias 
tautinės kultūros turtas.

Lietuvių tautos didingą dvasinį ir kultūrinį lobyną 
gražiausiais ši edai s atskleidžia tautiniai šokiai, kur 
kristalinėmis-varsomis teka lietuvių jausmų ir minčių, 
nuotaikų ir įvykių raida. Juose glūdi ne tik tautos cha - 
rakterio pagrindiniai bruožai, bet ir vidinio ir išroinio 
gyvenimo reiškiniai, dvasinės ir kultūrinės vertybės.

Žmonės šoka nuo pat priešistorinių laikų, dar kada 
jų vienintelė priemonė išreikšti savo jausmams buvo ju
desys. Tų laikų šokis buvo nesudėtingas. Tad šokiai bu
vo daugiausiai šokami rateliuose; periodiškai pasikarto
jančiais judesiais paįvairinti ir ritmiško dainavimo pa - 
lydėti. Jeigu ratelis buvo sukamas pagal saulę, reiškė 
džiaugsmą, jeigu priešingai - liūdesį.

Tik vėliau, nykstant pagonybei, su jos tikėjimo apei
gomis susiję šokiai neišnyko, bet nustoję religinės reikš
mės, prisilaikant senų papročių, buvo‘toliau šokami. 
Tuo būdu susidarė tradiciniai šokiai, kilę iš senų papro
čių, turi.artimą ryšį su svarbiomis apeigomis. Įvairių 
metinių švenčių proga, metų laikų pasikeitimams atžy
mėti, liko paprotys jiems atatinkamus šokius šokti.

Gilioje senovėje tikėta, kad šokio magija galima iš - 
gauti geresnį javų augimą, gausesnį derlių nuimti, pa - 
lengvinti žmogaus gyvenimą. Žemės deivei Žemynai a- 
tiduodant aukas, buvo šokama ir dainuojama, apeinant 
apie laukus 12 kartų. Darbo ir derliaus šokiai kilę iš 
mūsųgražių, gilią reikšmę turinčių augumo ir vaisingumo 
apeigų. Šokio galia priklausė nuo jo gyvumo, nuo jį šo - 
kant parodytos jėgos, judesių ryškumo, žingsnių stiliaus 
ir jo įvairumo.
\ Šalia papročių ir apeigų šokių buvo šokami ne tik 

vaizdingi darbo, bet ir pasilinksminimų šokiai - pramo
giniais šokiais vadinami. Tai šokiai šventadienio proga 
pasilinksminti, pabaigtuvių džiaugsmui išreikšti, gyve - 

nimo įvykiams atžymėti, jaunystės žaisme pagyventi , 
vidaus nuotaikai ir jausmams išlieti.

Tautų kilnojimasis, istoriniai Įvykiai, vėliau preky
biniai santykiai tautų tarpe, turėjo įtakos į žingsnių, ju
desių formos ir šokio elementų panašumą ir bendrumą . 
Bet dėl kiekvienos tautos žmonių skirtingo būdo, kitokių 
gyvenimo sąlygų, jų moralės pažiūrų ir net dėl geogra
finės padėties, vienų tautų šokiai skyrėsi nuo kitų. Sky
rėsi šokių charakterių savitumais, jų nuotaika, šokių rit
mais, judesių forma, žingsniais. Ir kiekviena tauta jau - 
čia didelę atsakomybę ir pareigą savų šokių savitumus 
kuo sąžiningiau išlaikyti ir juos nesugadinus,neiškraipy
tus perduoti ateinančioms kartoms.

Lietuvių , kaip ir visoms žemdirbių tautoms charak
teringas žingsnis yra iki šių dienų išlaikytas. Jų šokių 
žingsniai pasižymi lengvais, neaukštais šuoliukais, ra - 
miais pasišokinėjimais, tvirtokais ir žemais sutrepsė - 
jimais, žemais horizontaliais žengimais. Šuoliai randa
mi tik kai kuriuose imitaciniuose šokiuose, aukštumų 
tautų žmonės šoka gana aukštais šuoliais, kojas stato 
pirštų galais, žingsniai atsargūs.

Susikabinimai ir rankų laikymai yra natūralūs,pap - 
rasti, virš galvų rankų beveik niekad nekelia, daugiausia 
tik iki pečių, o merginos savo sijonus laiko rankų delnais 
žemyn. i

Būdingas visiems žemdirbių tautų šokiams yra for - 
mų turtingumas, figūrų įvairumas ir gausumas, judesio 
lengvumas ir lygumas. Šokiuose, vyrauja iš priešisto
rinių laikų užsilikęs piršlybų motyvas, kuris pa
sižymi rankų susikabinimais, jų lengvais supimais, su - 
artėjimais, prasilenkimais, pasikeitimais, pynimais,pa
sivaikščiojimais, tarp savęs apsisukimais ir 1.1. Šokių 
senumą parodo lėtosios ir greitosios dalies išryškini - 
mas. Lėtoji dalis kilusi iš apeiginių šokių, kbr ne jude-' 
šio greitis, bet vidinė išraiška buvo pats svarbiausias 
šokio elementas. Tik vėliau lėtąją šokio dalį papildė gy- 
vesniais judesiais, kaip apsisukimais, smagesniais pasi
šokinėjimais. Mūsų liaudies šokiuose stipriai pasireiš
kia vaizdingumo elementai, kaip gyvulių ir paukščių pa
mėgdžiojimai, augmenijos siūbavimų vaizdavimas ir 1.1. 
Visa tai parodo mūsų žmonių artimą,santykį su gamta. 
Taikingas lietuvio būdas išryškėja mūsų dainose ir šo
kiuose, tai beveik visiškas neturėjimas karo, žiaurumo , 
aistros ar keršto motyvų. Mūsų šokiuose charakteringas 
bruožas tai grožio ir linksmumo ieškojimas; pasižymi 
švelniu žaismingumu, taurumu, lyrišku svajingumu, sub
tiliu humoru. Nėra jdose'isteriškų šūkavimų, šokėjų kil
nojimų, konvulsingo blaškymosi bei brutalumo.

Kad ir neužrašyti šokiai, bet jie ėjo iš kartos į kar
tą, nes mūsų senoliai su meile ir pagarba juos išlaikė ir 
išsaugojo.

Bet mūsų liaudies šokis išsilaikė tik dėka tų, ku
riems savas žodis buvo brangesnis už gyvybę, Kuriems 
tik sava daina ramino ir guodė širdį, kuriems mūsų šokis, 
kilęs iš gilių ir reikšmingų tautinių tradicijų, buvo neatski
riama jų gyvenimo aalis. / bus daugiau/
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DEŠIMTOJI PRADALGĖ
i

Kazys Bradūnas

ANT SUVALKIJOS KELIO
1944 - 1812

O mūsų trijų šventovių vietoje 
liko vien plyna žemė.

/iš pękario metų laiško/ 
Vilkaviškio,Alvito, Virbalio ‘
Bažnyčių varpai atsišaukia - susišaukia
Ant Suvalkijos kelio
Amžiai, kaip debesys, plaukia.

Ne legendoje - rudenio rytą
Bokštai dingo staiga -
Krauju ir prakaitu mirkyta,
Skleidžiasi uždanga:

Prancūzai Kiršuos pasiklydo -
Vieta
Lyg nebe ta ?...
Ant lygumų auksinio skydo
Banguoja armijos, kaip debesų laivai -
Imperatoriau, pavėlavai...

IŠEIVIJOS SPORTO ISTORIJA

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąjungos, sutrumpintai ŠALFASS, centro valdyba nu
mato išleisti "IŠEIVIJOS SPORTO ISTORIJĄ 1944-1R8O". 
Norint šį uždavinį kuo plačiau ir išsamiau įvykdyti, krei
piamės į" Vakarų Europoj, Kanadoj, Šiaurės ir Pietų A- 
merikoj gyvenančius sportininkus, sporto veteranus, 
sporto darbuotojus bei sporto mėgėjus ir prašome siųs
ti medžiagą, kuri apimtų 1944-1980 sportinę veiklą ir 
organizaciją.

Ypač pageidautina tiksli sporto vienetų metrika / 
įsteigimas, valdybų ar komitetų sudėtis, sportiniai at- 
siekimai, santykiai su visuomene, kitomis lietuvių or
ganizacijomis , svetimtaučiais ir 1.1. /

Prašome siųsti ir nuotraukas - visi nuotraukoje 
matomi asmenys turi būti išvardinti.
Surinktą medžiagą iki 1980 spalio 1 d. siųsti šiais ad
resais:
PRANAS MICKEVIČIUS, 4831 So. 23-rd St. Milwaukee, 
Wis. 53221, USA ir SIGITAS KRAŠAUSKAS, 32 Pasa
dena Gardens, Toronto, Ont. M6S 4R5, Canada.
• Pažymime, kad "Išeivijos sporto istorijos 1944 - 
1980" išleidimo laikas ir kokybė priklausys nuo mūsų 
visų glaudaus bendradarbiavimo.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

V PASIRINKIMO
_ DIENA Jack Higgins

/iš anglų kalbos laisvai vertė B.E.,/ 
/ tęsinys /

Galų gale jis sustojo prie geležimi apkaltų durų ir 
jas atrakino. Praėjimas nustięsė į tamsą. Van Buren* 
as paklausė: "Kur galima pro čia nueiti? "

- Į kitus tunelius, pone profesoriau. Kalėjimų rūsius, 
sandėlius. Ši vieta yra tikra tunelių raizgyne.

Berg’as atvėrė duris. Celės akmeninės sienos bliz
gėjo nuo drėgmės. Žinoma, jokio langelio. Vienintėliai 
baldai- emalinis kibirėlis kampe ir geležiniai narai be 
čiužinio. Durų apačioje maža prapjova maistui prakišti.

- Ar tai tokia, kokios norėjote,pone profesoriau?
- Taip, taip. - Van Buren’as pasisuko į Suessmann* 

ą: "Įveskite jį. Be batų- su marškiniais ir kelnėmis tik
tai, ir palikite grandines.

Jis išėjo, ignoruodamas Conlin*ą,kai Becker’is ir 
abu sargybiniai įvedė suimtąjį.

- Nieko nesakote daugiau, profesoriau ?- paklausė 
jis.

- Taip, jeigu norite, - Van Buren’as atsisuko į jį, žiū
rėdamas pro praviras duris. - Frančeska Marija. Užten
ka ?

Conlin’o veidas pasikeitė. Jis išbalo. Becker’is ir 
abu sargybiniai išėjo, seržantas uždarė ir užrakino du - 
ris. x

- Aš paimsiu raktus, - Van Buren’as ištiesė ranką.
- Noriu,kad čia visą laiką budėtų sargybinis. Supratot?

- Taip,, - atsakė Suessmann’as.
- Jis išbus čia visą savaitę. Visiškoje tamsoje ir 

be jokio bendrąvimo. Vieną kartą dienoje atnešti valgyti. 
Duonos ir sūrio, šalto vandens , perduoti pro durų prap- 
jovą. Svarbiausia-jokio garso. Tegul sargybiniai dėvi 
kojines, ar ką nors panašaus ant batų.

- Bus padaryta.
— Gerai. Aš grįžtu šiąnakt į Berlyną. Jeigu kas nors 

įvyktų, praneškite pulkininkui Klein’ui. Aš grįšiu po sep
tynių dienų. Tuomet pradėsime tikrą darbą.

Visi išėjo,palikę Becker’į su sargybiniu. Seržantas 
davė jiems instrukcijas ir išsekė paskui.

Conlin’as stovėjo, girdėdamas jų tilstančius
4 psl. 

žingsnius. Frančeska Marija. Taip seniai jis nebegal
vojo apie ją. Jeigu Van Buren’as žinojo apie tai, ką jis 
dar žino ? Jo širdis pradėjo smarkiai plakti ir jautė 
neramumą visu kūnu.

Jis giliai įkvėpė ir atsargiai šlepeno tamsoje iki pa
siekė narus. Atsigulė atssrgiai. Spyruoklės spaudė nu 
garą. Buvo visai tylu. "Pirmoji stadija", -pagalvojo jis. 
" Pojūčių apmarinimas,. kuris priveda asmenį prie gilaus 
psichinio atskilimo".

Atrodė, kad tamsa jį visiškai užgožė ir jį apėmė pa
nika, prisiminus Dachau. Būti šitaip - visiškai vienam,- 
buvo blogiausia iš vių. tada dingtelėjo, kaip daug kartų 
seniau, kad taip nėra. Jis užmerkė akis, sudėjo nepato - 
giai dėl supančiojimo rankas ir pradėjo melstis.

Kitą rytą, prieš pat 7,30 v., Brolis Konrad’as ir 
Pranciškus tempė vežimėlį, pakrautą pieno bitonais 
į užeigos kiemą. Berg’o senas sunkvežimis stovėjo ties 
priekinėmis durimis, Į kurias atsirėmęs šeimininkas rū
kė pypkę ir kalbėjosi su savo švogeriu.

Georgas Ehrlich’as buvo nedidelio ūgio tamsiaplau - 
kis, rimta, nesikeičiančia veido išraiška. Našlys, jis lei
do savo dukteriai tvarkyti užeigą, nes jis buvo netik kai
mo viršaitis, bet ir akio kooperatyvo pirmininkas ir vie
tinio partijos skyriaus sekretorius.

Šiek tiek šyptelėjo, pamatęs pranciškonus: "Konradai 
-nedažnai tave matome".

Noriu šnektelėti, - atsakė Brolis Konrad’as. -Rei
kalai. Be to, retkarčiais šiam žmogui reikia pagalbos . 
Pranciškus, kuris buvo tik 19 metų amžiaus ir jauniau - 
sias ordeno narys, stipraus sudėjimo, išsišiepė ir kils
telėjo lengvai pilną pieno bitoną , pastatė jį ant žemės.

Berg’as atsiliepė: "Man reikės nuo dabar bent vieno 
tokio bitono kasdien. Užkelk jį man ant sunkvežimio, būk 
geras Pranciškau. "

- Pilną bitoną ? - paklausė Konradas nustebusiu bal
su. "Kam gi ? ”

- Vopams pilyje. Dvidešimčiai tų brudų.
- Užeik į viršų, - pakvietė Ehrlich’as. - Sigrida ką 

tik išvirė šviežios kavos.
Baltu koridoriumi jie pasiekė virtuvę, Sigrida, Ehr- 

licho duktė, buvo daili šviesiaplaukė, septyniolikametė , 
mėlyna suknele ir balta priejuoste apsirengusi. Ji dėjo į 
krosnį pliauskas. Žvilgtelėjus į Ehrlich’ą , ji paklausė : 
"Kavos, ir gal konjako ? Šaltas rytas šiandien."

- Ačiū, -atsakė Konrad’as, - bet man- per anksti iš. 
ryto. - Jis pasisuko į Berg’ą: "Kas čia per naujiena a- 
pie tuos Vopus pilyje? Nesuprantu, ką jie ten veikia ?

- Saugoja belaisvį, kurį atgabeno užpraeitą naktį. Jų 
20, ir priedo seržantas su kapitonu. Dėl vieno vyro ’. 
Nesąmonė, sakyčiau.

Brolis Konradas paėmė kavos puodelį iš Sigridos, jai 
šyptelėjo. "Koks nors svarbus asmuo, be abejonės", - 
tarė.

- Ne man spręsti, tiesa? -atsakė Berg’as. - Aš tik 
pildau, kas Įsakyta, kaip mes visi šiomis dienomis da - 
rome.

Jis pasilenkė Į priekį, jo užkimęs balsas perėjo Į 
šnabždėjimą: "Vieną tačiau pasakysiu - nepatikėsit. Ži
not kur jį laiko? III-iame požemio aukšte, celėje. Vie
nutėje. Pilnas 7 dienas taip laikys, kol atidarys duris. 
Taip liepė asmuo iš Berlyno. Jis išvažiavo su raktais 
savo kišenėje. Van Buren’as jo vardas. Profesorius .

Konradas susiraukė: "Apsaugok dangau ’. Manyčiau, 
kad ir žiurkėms ten būtų sunku išsilaikyti ’. "

- Taigi, - Berg’as nurijo paskutinį gurkšnį. -Man 
laikas grįžti su pienu. Reikia ten pusryčiams.

Jis išėjo. Ehrlich’as kimšosi pypkę. Brolis Konradas 
kalbėjo: "Koks nors politinis kalinys, ar panašiai, aš ma
nau".

Nežinau ir nesirūpinu, - atsakė Ehrlich’as. -Šiais 
laikais verčiau rūpintis tik savo reikalais. Jis perdaug 
kalba.

- Visuomet taip darydavo.
Šeimininkas užsidegė pypkę: "Apie ką norėjai su ma

nimi pakalbėti ?’
- Taigi, - atsakė Brolis Konradas, - norėjau gauti 

kelionės leidimą į Berlyną, aplankyti seserį. Rodos sa
kiau, kai paskutinį kartą kalbėjomės, kad ji gavo širdies 
ataką.

- Taip. Gaila, kad taip atsitiko, - atsakė Ehrlich’as.
- Kada norėtum išvykti ?

- Šį rytą, jeigu galima. Norėčiau pasilikti ten sa
vaitę. Aš, žinoma, prisiminsiu, kad reikia dėvėti civi - 
linius rūbus, - pridėjo jis su šypsena.

Ehrlich’as atsakė "Aš dabar išrašysiu leidimą. Bet- 
pirma stiklelį to konjako, kad nebūtų šalta", - ir įpylė 
abiems po vieną.

Brolis Konradas nusileido: "Jeigu taip būtinai nori, 
bet nedidelį gurkšnį man".

Margareta Campbell praleido neramią naktį: skau - 
dėjo sužeista koja, galų gale užmigo prieš auštant. Ją pa
žadino 8.15 v.belstelėjimas Į duris. Įėjo Brolis Konradasį 
nešinas padėklu su pusryčiais. Jos burna buvo išdžiu - 
vusi ir labai skaudėjo galvą. / bus daugiau /
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivi jo je/Parinko J.P-Iis

NAUJAS GALAUNĖS 
DARBAS

Vienas didžiausių Lietuvos 
menotyrininkų, Čiurlionio 
galerijos kūrėjas ir direk
torius prof. Paulius Galaunė, 
gyvenantis Kaune, parašė 
menotyros studiją "Vilniaus 
universitetas - litografijos 
Lietuvoje pradininkas, kurią 
numatoma išleisti 1980 me
tais.

Sausio 25 dieną profeso
riui suėjo 90 metų amžiaus, 
o prieš metus jis buvo su
sirgęs plaučių uždegimu ir 
širdies negalavimais. Nors 
ir nesustiprėjęs kaip rei
kiant, profesorius ir toliau 
rašo.

LĖLIU TEATRO VIEŠNAGĖ
Panevėžio lėlių liaudies 

teatras viešėjo Rytų Vokie
tijoje. Ten jis parodė nuo
taikingą koncertinę progra
mą "Lėlės šoka ir dainuoja", 
sudarytą iš naujausių spek
taklių. Šio spektaklio - kon
certo režisorė artistė J. 
Blėdytė-Stepankienė, daili
ninkas A. Stepanka, choreo
grafė - I. Rutkauskaitę gar
so operatorius R. Petronis.

Tai ketvirtoji kolektyvo 
koncertinė viešnagė užsie - 
nyje. Panevėžietiškos lėlės 
anksčiau svečiavosi tarp
tautiniame lėlių teatrų fes
tivalyje Jugoslavijoje, Če
koslovakijoje, Vengrijoje.

KAeM
VE/0R0D2/AI

PAGONYS PRUSAI GARBINA ĄŽUOLĄ IR UGNĮ.
Ši graviūra yra iš rinkinio C.Hartknoch’o "Alt -und Neues 
Preussen", 1684, Frankfurt/M.

/Courtesy of the Newberry Library, Chicago/
IŠ TEISMO SALĖS

Vilkijos sovietinis ūkis 
garsus savo žvėreliais - lar 
pėmis, audinėmis. Daug 
kruopštumo reikalauja švel- 
niakailių auginimas. Bran- 
giakailiai žvėreliai kaip ma
salas traukia lengvai gauto 
rublio mėgėjus.

Šj kai'tą vagis, atrodė, 
įjunko vietinis. Taip nu
sprendė darbininkės. Kodėl ? 
Prieš pietus moterys paliko 
visas audines narveliuose, 
o grįžusios neberado. Tarsi 
vandenin prapuolė. Taip pa
sikartojo dar keletą kartų.

"Ne aitvaras gi tas audi
nes išneša'b- kalbėjo dar
bininkės tarpusavyje.

Vieną dieną jos liko fer- 
moję pietų metu : gal pasi — 

_> rodys nežinomas vagis ?
Pasirodė. Paaiškėjo, kad 

audines vogė to paties ūkio 
darbininkas P. Galaveckas. 
Jis dirbo virtuvėje ir gerai 
žinojo, kada audinių fermoje 
nelieka žmonių. Tą dieną jis 
neblaivus nešėsi susikrovęs 
17 audinių.

Kauno rajono liaudies 
teismas P.Galavecką nubau
dė 2 m. laisvės atėmimo, 
bausmę atliekant bendrojo 
režimo pataisos darbų ko
lonijoje. Ten jis buvo gydo
mas ir nuo alkoholizmo.

LENGVOJI ATLETIKA
Lengvosios atletikos dau

giakovių pirmenybėse Kaune 
čempionų vardus iškovojo 
šiaulietė N. Kvietkauskaitė, 
penkiakovėje surinkusi 4203 
taškus ir kauniečiai G. 
Dumbliauskienė, septynko- 
vėje pasiekusi naują rekor
dą - 5653 taškai bei B. Mi
kalauskas, dešimtkovė 7362 
taškai. Komandomis nugalėjo 
"Nemuno" draugijos rinkti
nė.

Per Kauno miesto lengva
atlečių sezono atidarymo 
varžybas naują rekordą pa-’ 
siekė Z. Biliūnas, iššokęs 
su kartimi 5 m. 3 cm.

_z Krepšinio čempionų var
dus septintą kartą iškovojo 
Kauno "Drobės" krepšinin
kai, kurių treneris yra A. 
Autukas. Antrą vietą užėmė 
Vilniaus "Statybos" , trečią- 
Kauno "Atleto" komandos.

GATVĖ BE ŠALIGATVI U
Gyva Daugelių gatvė Kur

šėnuose. Netoliese statybinių 
medžiagų gamykla, į kurią 
vis zuja mašinos. Apstu ir 
pėsčiųjų. Tačiau šaligatvių 
čia nėra

Žiemą suminami takai. 
Pavasarį ir vasarą, ypač pa- 
lijus, jie dažnai skęsta van
denyje. Tad pėstieji pri
versti eiti važiuojamąja gat
vės dalimi. Ypač pavojingas 
maždaug kilometro ruožas 
tarp Pyšuno ir Pramonės 
gatvių.

Praėjusią vasarąčia įvyko 
keletas eismo nelaimių. De
ja, šia gatve, eismo sau
gumu ir dabar niekas nepa
sirūpina.

Statybininkai ir ryšių dar
buotojai Daugęlių gatvėje iš
ardė asfalto dangą ir paliko 
bet kaip užlyginę. Dabar va
žinėjama per kliūtis.

O padėčiai ištaisyti berei
kia tik kelių savivarčių as
falto.

PROFESORIAUS ANTANO 
MINKEVIČIAUS SUKAKTIS

Profesorius Antanas Min
kevičius atžymėjo savo 80 
metų gimimo sukaktį. Gimęs 
1900 metais Aluntos vis. 
Gamtos mokslus studijavo 
Kauno ir Zuericho universi
tetuose. Doktoratą įsigijo 
Šveicarijoje (1932 m.) Dirbo 
Kauno ir Vilniaus botanikos 
soduose. Botaniką ir augaltj 
sistematiką dėsto Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. 
Daug mokslinių straipsnių 
yra paskelbęs spaudoje, yra 
parašęs ir keletą gamtos 
mokslų knygų (daugiausia 
apie augalus, grybus, augalų 
ligas). Tyrė Kuršių marių 
ir Lietuvos ežerų augalus, 
botanikos žodynui parengė 
porinių augalų lietuviškus 
vardus.

Išleido AM&M Publications

BALTO-AI S Čl U CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

/tęsinys/
Antanas Gustaitis

TEATRŲ DIENA LIETUVOJE
Vilniaus Sporto Rūmuose 

Tarptautinė Teatrų Diena 
buvo užbaigta koncertu.Sce
nos darbuotojus pasveikino 
Teatro D-jos p-kas sol. V. 
Noreika, vėliavą iškėlė pa
nevėžietis aktorius Donatas 
Banionis.

2. BALTO-AISČIŲ PAMINK
LAI BULGARIJOJE ARBA 
ŠVENTKALNIAI

Kodėl IVANOV, garsiųjų 
Varnos šventkalnių kasinė- 
tojas, taip gerbia Basanavi
čių ? Kadangi šventkalniai 
jam atvėrė akis į tai, apie 
ką dr. J. Basanis rašė ir ty - 
rinėjo prieš 70 metų - į lie- 
tyvių (ne bulgarų) ir trakų 
tapatybę. Jie gerbia Basa
navičių, kadangi jis buvo 
"trakas", ne bulgaras.

Mūsų proseneliai nužymė
jo savo garbingą praeitį ir 
jų gyventas teritorijas, Bal
to-Aisčių (getų, gotų, heti- 
tų) išsiplėtimų, "galiniais" 
vardais ir supiltais švent- 
kalniais. Kaip toli Rytinių 
GALINDŲ (Sarmatų, Skitų 
etc.) plotas nusitęsė į rytus, 
matysime kitą kartą ir sprę
sime iš pilkalnių (supiltų ka
pų, kurganų) gausumo' bei 
turtingumo.

"The world's oldest trea
sure of gold, unearthed as 
recently as 1972, was not 
discovered in Sumer or 
Egypt, homes of the earliest 
known civilizations, the ob
vious places to expect such 
a momentous discovery. Nor 
didi t come from pre-Colum
bian America, famos for the 
rich gold finds in Pėru and 
Columbia. It was uncovered, 
much to everyone's aston
ishment, in northeastern 
Bulgaria (Thracia, Trakija) 
near the attractive modern 
city of Varna, and it may 
well be more than 6000 
years old".

Kas įdomiausia, kad šie 
kasinėjimai buvo pavesti ne 
kam kitam, bet tam pačiam 
jaunam archeologui IVAN S. 
IVANOV, kuris tuojau "es
tablished that the items we
re rich grave goods from a

prehistoric cemetery (švent- 
kalnis)".

Toliau autorius COLIN 
RENFREW ("Ancient Bul
garia a Golden Treasures", 
in National Geographic, July 
1980) klausia :

"Who where the people 
first settled the land of pre
sent - day Bulgaria ? They 
are known only by their 
works; Many scholars be
lieve they migrated from 
nearby Greece (Mycenae) 
and Asia Minor (Anatolia) by 
6000 B. C. and were scat
tered ir small settlements 
across the Balkan region.

They arrived as Stone Age 
farmers, but before their 
culture changed again after 
3000 B. C. , their accomp
lishments had carried south
eastern Europe into the age 
of metal. Perhaps as early 
as 5000 B. C. they began to 
develop the skill of smelting 
and casting copper, unin
fluenced by earlier me
talworking technology in the 
Near East. Their culture is 
well documented in the for
ty - foot settlement mound 
at Karanovo. . .

Careful excavations and 
chance finds have only begun 
to uncover Bulgaria's pre
historic relics and those of 
later Thracians, a people 
first mentioned in accounts 
of the Trojan War".

Dabartinės Bulgarijos te
ritorijoje (42. 823 sq. mil. - 
111. 340 sq. km.) iki šiol at
rasta apie 15000 šventkalnių 
(burial mounds). Kadaise jie 
buvo lengvai prieinami viso
kiems aukso ieškotojams, 
bet šiandien apdrausti įsta
tymais ir dauguma dar lau
kia savo eilės atkasinėji- 
mams - tyrimams. Tai ge
riausi mūsų proistorės liū-

KONTROVERSIJA

Stebiesi, kaip Viešpats ant silpno Įniršta, 
O meile šėtonas mums širdĮ supurto, 
Kaip didvyris lovoj iš baimės numiršta, 
Turtėja teisėjas iš pavogto turto, 
Kaip gina vergiją į laisvę skubėję, 
Ir laimė tironą sparneliais apskėtus, 
Kaip liesas nudžiūsta, o riebūs riebėja 
Ir alkano kąsnį praryja asketas, 
Kaip melas sužydi, teisybė supūna, - 
Nežinom ir mes, ką paremti: 
Ar reikia prakeikti tėvynės komuną, 
Ar jai padėkoti už tremtį ?
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dininkai, paminklai.
3. VALDOVO (ROKIO) 
ŠVENTKALNIS BULGARI
JOJE

"The grave mound at 
Vratsa, in northwest Bulga
ria, illiustrates the magni - 
ficence of the Thracian 
chiefs. The mound contained 
three burials, the most im
portant a tomb consisting of 
two rooms.

Near the entrance to the 
antechamber where the re
mains of a four-wheeled 
charriot, with the collapsed 
skeletons of two horses 
yoked to it, still in position 
after their ritual slaughter. 
Nearby was the skeleton of 
a third horse, a riding hor
se, with a silver bit and a 
harness with more than 200 
silver decorations in lively 
Thracian style. Beside this 
horse lay the contorted ske
leton of a young woman, an 
iron spear betwen her ribs. 
This may well be a case of 
sacrifice.

The main chamoer held 
the remains of a man about 
30 and a woman about 18. 
The man was buried with an 
iron s'word daggers, a Qui
ver of seventy bronze arrows 
and armor, which included a 
helmet and a single richly 
decorated silver greave with 
golden inlay.

The woman had a beauti
ful laurel wreath of gold 
around her head and wore 
elegant golden earrings. She 
was not doubt the wife of'the 
Thracian chief, and she too 
had met a sudden death, a 
knife blade in her chest. ŲE- 
RODOTUS'S account of the 
Thracians provides the clue :

"Among the Thracians. . . 
ir is the custom for a man 
to have many wifes: and one,

of them dies, there is great 
rivalry between his wifes, 
vehemently supported by 
their friends, as to which 
was best beloved by the hus- 
bund. She wfo is found 
worthiest of this honour is 
much praised . . . and then 
killed over her husband’s 
tomb by her next of kin and 
buried with him. The other 
wives grieve for their mis
fortune. .. "

Trakų šventkalniai mums 
suteikia ne tik praeities 
vaizdus apie mūsų prosene
lių gyvenimą-mirtį, bet taip 
pat apie civilizaciją. Anks
čiau minėjome kalvius ir 
auksakalius, metalų apdir
bėjus. Viena iš tokių pasitu
rinčių tautų, kaip TRAKIJA 
(įskaitant visas teritorijas), 
savo metalą dalinai gavo iš 
šaltinių3000 metų vėliau už 
pirmus aukso radinius Var
noje.

Mes. žinome iš istorijos, 
kadgrdikų-trakų-getų (gudų) 
koalicija, susidariusi Tra
kijos karaliui Pilypui vedus 
Gudijos(getų, gotų) karaliaus 
dukterį Medupę ir užvaldžius 
Atėnus, privedė prie jo sū
naus ALEKSANDRO DIDŽIO
JO žygio. Aleksandras ne
buvo graikas, bet pusiau tra
kas bei gudas (getas, gotas), 
geltonplaukis ir mėlynakis.

Karalius PILYPAS II, 
dar 4-me š.pr. Kr. .užvaldė 
Trakiją kaipMakędonijos ka
ralius. Viena iš pagrindinių 
aukso šaltinių buvo aukso 
kasyklos Pangaion kalne, 
pietinėje Trakijos dalyje, 
netoli Egėjos jūros. Auksas 
iš šių kasyklų pasiekdavo 
ne tik dab. Bulgariją, bet ir 
visas Balto-Aisčių teritori
jas. Dabar žinome, kodėl 
buvo su juo kariauta J. J. B.

LIETUVIŠKA RADIX) 
______________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 1 2 vai. noktiea, 

PROGRAMOS VRDtjAS
U. K>53 All>—I C,.. P.U Tik, 4M-MM

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvovimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I 

Užsisakykite vietas - STURGEON LODGp 
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki. Que. 

___________________________ Tel. (819)449-4355.
SMI.
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

101/2% už 6 mėn, term, indėlius 
10 % už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 '-'/c už pensijų ir namų planų 

9 % % speciali taup. sqsk.

AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių___________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkoinoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirtios 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
utie Iii vii. ryte iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuli 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaru; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto Iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS:

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

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Sežtadieniafs 9-1 E
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). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS AR ANŪKAIS TIK LIETU
VIŠKAI ? AR PASKAITAI JIEMS LIETUVIŠKŲ,PASAKŲ ?

Vancouver
Vankuveriečiai gerai pri

simena Motinos Dienos Mi
nėjimą, kuris įvyko Cecil 
salėje gegužės 11 d. Pilna 
salė tautiečių turėjo progos 
klausytis paties 'gražiausio 
minėjimo : Motinos Dieną, 
paruoštą pačių motinų. Jos, 
tautiniais drabužiais pasi
puošusios, savo gražiais bal
sais, deklamavimu bei pa
skaita visus dalyvius tiesiog 
užbūrė.

Paskaita buvo paruošta ir 
atlikta Leonardos MACIJAUS 
KIENĖS. Kvapą užimančio- 
mis giliomis mintimis, ji nu
švietė Lietuvės Motinos tra
gišką likimą : trėmimus iš 
tėvynės Sibiro pražūčiai, 
pergyvenimus, matant žu
vusį sūnų partizaną ir 1.1.

Po paskaitos, meninėje da
lyje dalyvavo oktetas: Adelė 
ŠMITIENĖ, Elena GUMBE- 
LIENĖ, Vida MALERĮENĖ, 
Leonarda MACIJAUSKIENĖ, 
Aldona GORONSON, Kastutė 
SMILGIENĖ , Petras SKŲ- 
ČASi Julius SAKALAUSKAS. 
Pastarasis dainomis ir dek
lamacijomis atliko tai dienai 
parinktų lietuvių poetų kūri
nių repertuarą. Ypač gražiai 
skambėjo Balio Brazdžionio 
kūryba.

j JEIGU GĖRI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS“, 

JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK j LIETUVIU AA (.ALKOHOLIE ANONYMOUS)
[ GRUPĖS SUSIRINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA*.

TREČIADIENI J 1 9 MIMICO AVENUE (Royal York Rd.

ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 V. V.
Į j; SKAMBINKIT : 48 7-5591

6 psl.

skolinkis

PARAMA
9 Va % už taupymo s-tas
6 Vi už čekių s-tas (dep.)

IMA: 1

1 3 % už asm. paskolas 
12/5 už mortgičius

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų'ir namų s-tq 
taupomąją s-tą 
spec. taup. s-tq 
depozitų-čekių s-tq 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 
mortgičius nuo

1O’/2%
10 %
10 %
11 %
10 % 
10’/2% 

6 %

13 Vi %
12 %

Taip pat pasirodė duetai: 
dr. J. SAKALAUSKAS ir V. 
MALERĮENĖ; V. MALERIE- 
NĖ ir L. MACIJAUSKIENĖ. 
Fono muziką parinko B. VI
LE IT A iš lietuvių liaudies 
dainų.

Po meninės dalies vyko 
motinų pagerbimas. Adria 
VILEITAITĖ įteikė kiekvie
nai Motinai gėlių. Ypačiai 
iškilmingai buvo pagerbta 
Kastutė SMILGIENĖ. Per
žengus jau 80 metų slenkstį, 
ji tačiau, aktyviai dalyvauja 
visuose Bendruomenės pa
rengimuose. Kastutė yra ok
teto narė ir didžios pagarbos 
verta motina. Jos duktė A- 
delė ŠMITIENĖ yra didelė 
veikėja lietuvių bendruome
nėje, tautinių šokių mokyto
ja, daug dirbo šeštadieninė
je mokykloje, visur įnešda- 
ma lietuviškumo, kur tik 
rasdavo progos — su daina 
ir močiutės puoselėtais pa
pročiais. Adelės duktė Vida 
GREEN irgi augina jauniau
sią lietuvaitę - Janifer. Jos 
visos /4 kartos/ drauge da
lyvavo minėjime. Kol pana
šių motinų turėsime savo 
tarpe — lietuvių tauta negali 
pražūti. D.

toronto
A. LUKOŠIUS

GRAŽIAI PR ADETA, BET? . . .

1969 metų vasarą šiame 
mieste pradėtas Tautybių 
Karavanas, galima sakyti, 
iš pačių pagrindų išjudino 
ir tuo pačiu nepaprastai pa
gyvino šio didmiesčio gyve
nimą. Susidomėjimas šiuo- 
mi didžiuliu, įvairias čia 
gyvenančias tautines grupes 
apimančiu ir apjungiančiu 
renginiu, tarytum gaivus 
pavasario sriautas išjudino 
visus. Čia gyvenančioms et
ninėms grupėms atsirado 
puiki galimybė laisvai ir 
plačiai pasireikšti savosios 
kultūros bei papročių puo
selėjime. Visi su įdomumu 
sujudo ir sukruto. Gana di
delis skaičius čia gyvenan
čių tautybių panoro dalyvau
ti šiame milžiniškame ren
ginyje. Savuose tautiniuose 
namuose, parapijų salėse, 
arba ir išnuomotuose pa - 
štatuose gražiai, skoningai 
kiekviena tautybė pagal savo 
charakterį įsirengė savus 
paviljonus. Atsirado labai 
puiki galimyb.ė, niekur ne- 
kel i au j ant, daug ko pamatyti 
o tuo pačiu ir kitiems pasi
rodyti. . .

Ši gera, įdomi ir sveika 
mintis greitai prigijo, rado 
gerą dirvą, susilaukė daug 
dėmesio ir gausių lankyto
jų. Jei pirmaisiais metais 
šis gigantiškas renginys ir 
nepasižymėjo lankytojų gau
sa, tai tik todėl, kad ne visi 
dar suspėjo apie tai išgirsti. 
Kiekvienais sekančiais me
tais į paviljonus, kuriuose 
pravedamos ir įvairios 
programos, parodėlės, ga
minamas tos tautybės popu
liarus maistas ir 1.1, lanky
tojų skaičius augo tarytum 
"ant mielių". Kur vykdavo 
geresnės programos, net 
didžiulės eilės laukdavo prie 
įėjimo. Jau pirmaisiais me
tais tų paviljonų susiorgani
zavo apie 50, dešimties die
nų užtrunkančiam Karava
nui. Toronto miestas tuo lai
kotarpiu - birželio mėnesio 
antroje pusėje - nuostabiai 
pasipuošdavo ir sužėrėdavo .

Betgi šių metų Karavaną 
jau ištiko bėdos. Jo suma
nytojams Z. ir L. Kossa- 
rams atsirado nemaža opo
zicija. Pasirodo, kad jie el
gėsi gana diktatoriškai, su 
niekuo nesiskaitė, neprisi
leido jokios kontrolės, nie
kam neskelbė gautųjų pa
jamų. ..

Jau nuo ankstyvo pavasa
rio jų adresu spaudoje pa
sipylė gana kritiškų rašinių, 
reikalaujančių geriau, tei
singiau viską pertvarkyti, 
viešai paskelbiant ir to ren
ginio pajamas. Visą tai, de
ja, tarytumei atsimušė į mū
ro sieną. Karavano suma
nytojai nieko nepabūgo, tik 
dar išradingiau su niekuo 
nesiskaitė. . . .

Po šios spaudoje nuskam
bėjusios kritikos organiza
torių adresu, plačioji šio 
miesto visuomenė atitinka-’ 
mai reagavo. Šių metų Ka
ravane smarkiai sumažėjo 

lankytojų skaičius visuose 
paviljonuose. Trūkstant lan
kytojų, Karavanas negali iš
siversti, nes kiekvienas pa
viljonas įsipareigoja sumo
kėti Centro nustatytą 500 
dol. sumą ir dar plius 500 
dol. į si registravimo mokes
tį. Šiemet daugeliui pavil
jonų taip ir atsitiko. Yra 
apsčiai ir kitų išlaidų. Rei
kia, kad kiekvieną dieną gro
tų orkestras, prisideda sa
lės nuoma, švaros palaiky
mas, maisto gaminimas, 
bent keli nuolatiniai tarnau
tojai ir 1.1. Daugeliui čia 
darosi keista ir nesupranta
ma, kad šio renginio suma
nytojas ir dargi ukrainiečių 
kilmės, patapo toksai stor
žievis ir savanaudis.su nie
kuo nesiskaitantis, kitų nuo
monės, ypač daugumos, ne
priimantis . . . Tikriausiai, 
kad prisiskaitęs spaudoje jį 
kritikuojančių rašinių, šią 
vasarą jis padarė vėl naują 
šio Karavano lankytojus nu
skriaudžiant} išradimą. Pir
miau įsigijęs specialų Kara
vano pasą - knygutę galėjai 
lankyti visus paviljonus, ku
rių būna apie 50, o šiemet 
jis į pasą, kuris kainuoja 6 
dolerius, įmontavo tik 18 
kuponų, kurie reikalingi įei
nant. Reiškia - negali ap
lankyti daugiau kaip 18 tauty
bių arba turi pirkti naują 
pasą.

Mums, lietuviams, tikrai 
nesuprantama, kaipgi ukrai
niečių kilmės asmuo drįsta 
šitaip elgtis ? Šiuo nauju 
"arkliuku", turbūt, tikėjosi 
gražiai, gudriai ir pelningai 
pajodinėsiąs.

Gal būt p. Kossaras save 
skaito gudriu žmogumi, bet 
tiktai jau pamiršo, kad bu
vusieji gausūs kelių metų šio 
Karavano lankytojai taipogi 
turi galvas ir samprotauja. 
Apstatyti galima vieną kitą 
asmenį, bet tik jau ne minią.

Visą tai matydami, vieni 
kitų galime tiktai klausti : 
kažin kaip bus, kaip šis gra
žiai ir įdomiai įsisiūbavęs 
renginys toliau gyvuos ? Ką 
dar mandresnio sugalvos su 
daugumos nuomonenesiskai- 
tąs jo sumanytojas ? Kažin, 
ar tik jis nepriėjo liepto ga
lo ?

Pasibaigus šios vasaros 
Karavanui jo sumanytojas ir 
vėlei pademonstruos savo 
genialumą-visus šiometinio 
renginio geriausius pasiro
dymus, įvertinimus, pirmą - 
sias vietas atiduos tiems, 
kurie jį daugiausiai kritika
vo. Ar tas išeis į naudą ir 
kiek ilgai šis gudruolis ve
džios žmones už nosies - pa
rodys ateitis (Efektingiausią 
būtų, kad VISOS IR NEDEL
SIANT, dalyvavusios tauty
bės parašytų įspėjamąjį 
raštą dėl jo elgesio, pride
dant gerai apgalvotas sąly
gas kitų metų Karavanui, 
Reikia tokius "gudruolius" 
tuojau pat nuimti nuo suk
čiavimo sosto, realistiškai 
ir tiesiai veikiant. Red.)

■■ ■■■■■--r----------------------------------------- R-------------------------------------------------------------------------------------------

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 ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barmkas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių'drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaiga* tai. 233-3334 231-2661 231- 6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

Ji ADD A . .
♦ Namų — Gyvybė*

/ BA AĮ * Automobi,il<į yla * Komerciniai

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

V Baęėnas All Seasons Travel, b 6.
1551 Bloor Street W, 

TORONTO, ONTARIO
M6P IA5

steatharines
SLA 2-ros kuopos gegu

žinė suruošta š.m. liepos 
20 d. A. Padolskio Sodyboje, 
Paris, Ont. praėjo sėkmin
gai. Radijo pranešėjai skel
bė, kad liepos 20 d. bus 
griaustinis su lietumi, tad 
be abejo rengėjų nuotaika 
buvo bloga. Daug darbo buvo 
įdėta gegužinės ruošai, o 
lyjant ir nesant salei, ga
rantuotas nuostolis rengė
jams. Pagaliau radijo žinios 
apie orą pasikeitė - pranešė, 
kad bus tik debesuota, lietus 
nusisuko kita kryptimi. Taip 
ir buvo, A. Padolskio Sody
boje visą dieną buvo gražu 
ir neiškrito nė lašo lietaus. 
Į gegužinę iš St. Catharines 
anksčiau išvyko p. p. Paukš
čiai ir Dauginai su kelei
viais. J. M. Paukščiai vežė 
išvirę kavą ir užkandžius 
gegužinės svečiams. Kartu 
su jais ir šias eilutes ra
šančiam teko važiuoti.

Gegužinė buvo neeilinė, 
nes jos metu buvo pagerb
tas Lietuvos laisvės kovoto
jas a. a. Antanas KALINAUS
KAS, kuris 1976 m. rugpjū
čio mėn. 1O dieną Gulbino 
mieste, Latvijoje, Lietuvos 
okupanto Sovietų pašauktas 
atlikti karinę prievolę, reikš
damas protestą, apsipylė 
benzinu ir rusiškai garsiai 
suriko: "Žiūrėkite, kaip de
ga lietuvis patriotas. Už 
Lietuvą, už laisvę, už Die
vą. O jums netarnausiu".

Šis jaunas patriotas lietu
vis, kaip rašoma, mirė rug
pjūčio 12 dieną. Tiesiai iš 
lavoninės buvo palaidotas 
Gulbino mieste Latvijoje. 
A. Kalinausko motina mal
davo politrukų, kad leistų 
parsivežti į namus laidoti, 
bet leidimo nedavė. Neleido 
žiaurieji motinai paskutinį 
kartąv atsisveikinti ir pabu
čiuoti sūnaus.

Į a.a. A. Kalinausko pager
bimą susirinko daug svečių. 
Iš Hamiltono atvyko ir pen
sininkų pilnas autobusas - 
virš 40 asmenų ir pirm. P. 
ENSKAITIS. Iš Toronto J. 
KARPIS, J. CICĖNAS, Tau
tos Fondo pirm. A. FIRAVI- 
ČIUS ir kiti. Buvo svečių 
lietuvių iš Lenkijos. Teko 
su svečiais pasikalbėti ir jie 
apsidžiaugė už suruoštą to
kią rekšmingą. gegužinę.

At Kalinausko vardo įam
žinimo į Kanados Lietuvių 
Fondo ceremoniją pravedė 
SLA 72-ros Kuopos pirm.

Visais kelionių reikalais 
tietkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-3531

J. ŠARAPNICKAS. Ta proga 
apibūdino priežastis, kodėl 
A. Kalinauskas susidegino 
sovietinių karių akyvaizdoje. 
Paprašė svečių pagerbti ve
lionį susikaupiant tylos‘mi
nute.

Vyko piniginė loterija ir 
veikė Laimės Šulinys su 
vertingais laimikiais. Mėgė
jo dailininko in ž. St-ŠETKAUS 
vertingą ( paveikslą laimėjo 
J. Lekutis, A. Padolskio, ta
lentingo staliaus padirbtą 
kėdę su tautiniais ženklais 
laimėjo M. Borusienė abu iš 
Hamiltono. Kitą vertingą lai
mikį, kavai staliuką, taip pat 
A. Padolskio padarytą, lai - 
mėjo bilietus Nr. 230339, bet 
neatsišaukė. Kas jį turi, te
gul praneša bet kuriam val
dybos nariui ir minimą lai
mikį galės atsiimti. Neatsi
radus savininkui, kitais me
tais staliukas bus paleistas 
į loteriją.

Jonas DEKSNYS per visą 
laiką grojo plokštelių muzi
ką, o svečiai, būdami gero
je nuotaikoje, ir pašoko.

Sodybos savininkui sava
noriui-kūrėjui A- Padolskiui 
SLA 72-ra Kuopa įteikė sim
bolinę dovanėlę už didelę pa
ramą ruošiant SLA geguži
nes. Taip pat Clor’ai FARR 
iš Paris, Ont., jos gimtadie
nio proga, įteikė dovanėlę, 
nes ir ji daug prisideda dar
bu ir dovanomisruošiantSLA 
gegužines.

A. Padolskis pasakė jaut
rią padėkos kalbą, kviesda
mas visus lietuvius dirbti ir 
kovoti už Lietuvos išlaisvi
nimą. Ši kalba buvo naudin
ga SLA 72-os Kuopos veik
lai, nes jis įvertino ir SLA 
Kuopos darbus. Pastaro
ji kas metai pagerbia vieną 
iš žymiųjų Lietuvos laisvės 
kovotojų ir jų vardus įam
žina Kanados Lietuvių Fon
de. Šį kartą jau įnešė de
šimtą šimtinę Kanados Lie
tuvių Fonde.

Iš mūsų valdžia reikalauja 
laimingus bilietus paskelbti 
spaudoje. Be to prisiųsti ir 
apyskaitą trisdešimties die
nų laikotarpyje nuo geguži
nės suruošimo datos.

Taigi Hamiltono SLA 72- 
ros Kuopos suruoštoje gegu
žinėje laimingi loterijos bi
lietai buvo : Po $ 25 -Nr. 
237, po $ 1O - 182-917-831- 
310 -374, po $ 5 - 433-620- 
694-1197-855-680-1074-7945- 
153-143.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamilton

1

4% 13%
14%

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensijų fondo

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

10%
10% Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda

10 % Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

sukaupęs viri 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

pirmadieniais - ketvirtodicnioiS nuo 10 iki 5 vai., 
10 iki 7 vol , Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.penktadieniais nuo

Liepos - rugpjūčio men ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto

Į FLORIDA Į

® Ištrauka iš Lietuvių klubo 
Revizijos Komisijos birže
lio mėn. 18 d. protokolo : 
"Niekas . neturi teisės pasi
skolinti Klubo inventorių be 
inventoriaus prižiūrėtojo di
rektoriaus K. Vaičaičio su
tikimo. Skolinant inventorių, 
direktorius K. Vaičaitis tu
ri gauti pakvitavimą, kuria
me turi būti įrašyta skoli
ninko vardas ir pavardė, ad
resas, daikto pavadinimas, 
skolinimo data, kuriam lai
kui skolinama ir skolininko 
parašas".

• LB St. Petersburgo apy
linkė rugsėjo mėn. 1O d. 6 v. 
vakaro Lietuvių klubo salėje 
ruošia rugsėjo mėn. 8-sios 
dienos Tautos šventės minė
jimą. Ta proga pamaldos 
įvyks Gulfporte Šv. Vardo 
bažnyčioje rugsėjo 7 dieną 
1 v. po pietų. Pamaldose ir 
minėjime . salėje dalyvaus 
šauliai su vėliavomis. Smul
kesnė programa bus pa
skelbta sekančiame "Lietu
vių Žinių" numeryje ir klu
be skelbimų lentoje-

© .Mūsų Klubo narė Emilija 
Bikinaitė-MIKALAUSKIENĖ, 
norėdama Lietuvių Fonde 
įamžinti savo prieš 12 metų 
mirusį vyrį Julijoną MIKA
LAUSKĄ, buvusį "Nemuno" 
garlaivio kapitoną, Lietuvių 
Fondui paaukojo $ 1OO. Fon - 
dd įgaliotinis A. Ragelis už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

© Lietuvių Vyčių St. Peters
burgo Kuopos Valdybos lie
pos mėn. 27 d- mažojoje klu
bo salėje sukviestame infor
maciniame pasitarime daly
vavo^ 13 - kos organizacijų 
pirmininkai ir dviejų komi
tetų vadovai. Pranešimą pa
darė kuopos vicepirmininkas 
dr. J, Petrikas, painformuo
damas, jog rugsėjo mėn. 7 
dieną 3 vai. p. p. JAV sosti
nėje Washingtone Šiluvos 
koplyčioje 5 kunigai konce- 
lebruos šv. Mišias ir bus 
pašventinta Lietuvos vėlia-

pnstatcsnt

M. PHILIPPE IZZI
President

SKAMBI NKIT-
NETTOYEURS CLEANERS

7661-A-CENTRALE

ir atsiimam 
365-7146

QMS ( 495-90* AVENUE,
cam/ BAYNE, LaSalle 365-1 143 

2955 ALLARD, 
Ville imard 766-2667

19 8 0. VIII. 15

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

įS

va. Pirmadienį, rugsėjo 
mėn. 8 dieną, V. Jacobson 
pastangomis Lietuvos vėlia
va bus pastatyta Floridos 
reprezentaciniuose namuose 
(Florida House). Vyčiai kvie
čia visus iškilmėse kuo gau
siau dalyvauti. Ta pačia 
proga bus galima apžiūrėti 
ir JAV sostinės įžymybes.Į 
iškilmes iš St. Petersburgo 
organizuojama ekskursija 
autobusais. Norintieji šioje 
ekskursijoje dalyvauti, pra
šomi nedelsiant, ligi rugpjū
čio nhėn. 1O d. skambinti ir 
registruotis Davilės ir Jono 
KALPOKU tel. 864-3211 nuo 
3 vai. p. p. ligi 1O vai. vaka
ro. Ponų Kalpokų adresas 
yra: Sunshine Skyway Motel, 
2330 34th St. So. ,St. Peters
burg, Fl. 33711.

» Lietuviškoji radijo valan
dėlė veikia šeštadieniais 12 
vai. 30 min. p. p. iš WTIS 
stoties, banga AM 111O.

• Radijo rėmėjų sambūris 
"Lietuvos Aidai", talkinant 
radijo Komitetui, spalio mė
nesio 22 dieną klubo salėje 
rengia Kristijono Donelaičio 
minėjimą. Programą atliks 
aktorius Henrikas Kačins
kas ir sįplistė Zubavičienė. 
Tuo pat laiku mažojoje salė
je bus S. Kačinskienės ypa
tingų mezginių parodėlė. 
Mūsų St. Petersburgo ponios 
prašomos toje parodėlėje 
dalyvauti su įdomesniais 
rankdarbiais bei mezginiais. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis tel. 367-1544 .

montreal
MONTREALIETĖS IŠVER
TĖ LKB KRONIKOS I-ąjį t. 
į PRANCŪZŲ KALBĄ

Rima ir Ginta JURKUTĖS, 
Kristina KLIČIŪTĖ, Ina LU- 
KOŠEVIČIŪTĖ ir Lilija GED
VILAITĖ -LANDRY, be savo 
tiesioginio darbo ir studijų , 
jau virš metus laiko pašventė 
vertimui LKB Kronikos į 
prancūzų kalbą.

DEŠIMTMEČIO SUKAKTIS ✓

"NERINGOS" jūrų šaulių 
kuopa -Montrealyje šiemet 
AV parapijos salėje spalio 
4-5 dienomis švęs savo 
veiklos dešimtmetį.

Ši kuopa įsi Įdūrė 1970 me
tais pirmiau pasivadinusi 
jūrų šaulių būriu. Jos įkū
rėjais buvo J. ZAVYS, Br. 
KIRSTUKAS ir kiti. J. ZA
VYS nuo pat jos įsikūrimo 
buvo kuopos pirmininku iki 
išsikėlė nuolatiniam gyve - 
nimui į Torontą.Paskui kuo
pai labai trumpai vadovavo 
šaulys S. VYŠNIAUSKAS. Po 
jo pirmininku buvo B. KIRS
TUKAS. Šiuo metu ši kuo
pa yra smarkiai paaugusi 
naujais nariais ir jai vado
vauja pirm. Leonas BALAI - 
ŠIS.

"NERINGOS" jūrų šaulių 
kuopa turi du Garbės narius 
tai kun. J.ARANAUSKAS ir 
A. JURJONAS. Visi kuopos 
nariai yra darbštūs, dirba 
sutartinai, todėl pasiekia 
gražių rezultatų.

Spalio4-5 dienomis Mont- 
realio AV parapijos salėje 
bus iškilmingas minėjimas,

kSKautai
MES STOVYKLAVOME BALTIJOJE

BALTIJOS 16-oji skautų- 
skaučių stovykla vyko rug
pjūčio mėn. 2-10 dienomis. 
Stovyklos komendantas buvo 
Rimas PIEČAITIS, komen
dante- Audra ŽURKEVIČIŪ- 
TĖ. Mergaičių štabą sudarė: 
Asta KLIČIŪTĖ- adjutante , 
Rima JURKUTĖ - skaučių 
draugininke, Ginta JURKU
TĖ - paukštyčių draugininke 
ir Kristina KLIČIŪTĖ- lau- 
žavedė. '

Berniukų štabe buvo: Pau
lius MALIŠKA - adjutantas , 
Gediminas MURAUSKAS1 - 
skautų draugininkas, Gytis' 
NIEDVARAS ir Zigmas SKU
ČAS - vilkiukų draugininkai 
ir Danielius MALIŠKA-spor
to vadas. ,

Didžiai gerbiamas skautų- 
čių draugas, mielas kun . J, 
ARANAUSKAS buvo dvasios 
vadas.

Oras-laimei-buvo puikus : 
dienos šiltos ir saulėtos , 
o naktys - smagiai vėsios. 
Vadovai buvo labai gerai pa
siruošę stovyklai: sesės 
kasdieną pravedė įvairias 
programas, o broliai turėjo 
įdomius pokalbius ir skau - 
tiškus žaidimus. Stovyklau
tojai sutvarkė savo pastovyk- 
les ir išpuošė jas žavingais 
rankdarbiais, entuziastingai 
dalyvavo laužuose ir links
mai bei draugiškai susigyve
no. Ypač štabų ir stovyk
lautojų darbai buvo ryškiau
siai pastebėti per paskutinį 
vėliavos nuleidimą. Matėme

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Gerinusias patarė, __ .. darbo rtoiadenuxa

GUYįtlCHARD, kuris Jau senai lietuviams patarnauja.Darb% 
atliekai s^flnlngal |r pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

NERINGOS" JURU ŠAULIU KUOPOS NARIAI VĖLIAVOS ŠVENTINIMO IŠKILMĖSE 
1970 METAIS, 

leono tortų.
Montrealio lietuviai yra 

kviečiami atsilankyti, pra
leisti šeštadienio vakarą su 
vasaros metu nesimatytais 
draugais, linksmoje nuotai
koje pasišokti,o taip pat da
lyvauti sekmadenio pietuo
se. Kor ,

į kurį su paskaita atvyks iš 
Chicagos CV pirmininkas K. 
MILKOVAITIS. Meninę dalį 
išpildys sės. Teresės vado
vaujamas mergaičių chore
lis. Sekmadienį, spalio 5 d. , 
bus laikomos Šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius kuopos na
rius, o po jų bendri visų da- 

davusius įžodžius: 5 naujas 
patyrusias skautes, 4 paukš
tytes ir du skautus. Dauge
lis skautų-čių buvo pakelti į 
aukštesnius laipsnius. Pa
vyzdingiausias skautų tunto 
stovyklautojas buvo vilkas 
Romas OTTO, jr.

Šeimininko pareigas \ at
likti buvo apsiėmęs visų 
skautų mylimas Albertas 
JONELIS. Gaila, jisai po pir
mo savaitgalio turėjo dėl 
sveikatos išvažiuoti. Visų 
nustebimui, šeimininko pa
reigas nepaprastai sėkmin
gai užėmė Robertas VA
LINSKAS. Jo paruoštą mais
tą visi čepsėdami skaniai 
valgė ir dažnai gyrė, Ro- 
bertas,kartu su pagalbininke 
Kristina KLIČIŪTĖ, gali 
pasididžiuoti, kad visi sto
vyklautojai pridėjo svorio *„

Sesės su nenuilstamu ūpu 
stovyklavo ir gražiai susi- 
gyveno.Per stovyklos užda
rymą jos žygiavo įspūdingai, 
parodydamos tėvams ir sve
čiams tik truputį to,ką jos 
išmoko. Gaila tik, kad skau
tai nelabai klausė vadovų.

Daug sarbo buvo įdėta į jų 
programos paruošimą, o 
skautai neperdaug domėjosi.

Kuklus buvo ir stovykiau- 
tojų skaičius:arba tėvai ne - 
leidžia vaikų į stovyklą, arba 
vaikai nebenori gamtoje lai
ko praleisti. Beliko tik du 
vilkiukai’. Bet gal iš mažo 
stovyklautojų skaičiaus va
dovai pamatė, kurie skautai

lyvių pietūs.

Šiai kuopai priklauso ge
ros šeimininkės, kurios ga
mins įvairų, ypač lietuvišką 
maistą, kaip dešreles, kūge
lius, bulvines dešras ir kt. 
O pažymint kuopos dešimt
metį, bus iškepta 1O Napo- 

ir skautės yra pasiryžę to
liau skautauti. Tėvai galėtų 
netiktai savo vaikus padtą- 
sinti lankyti Baltiją, bet ir 
jie galėtų duoti vaikams tin
kamą pavyzdį.Tik keli tėvai 
dalyvavo Baltijos aptvarky- 
me savaitgalį prieš stovyk
lą. Ačiū Dievui, kad bent ke
li vyčiai ir vyr-skautės yra 
pasiryžę stovyklavietę išlai

MONTREALIO ” ŠALPA" PRANEŠA
Dėka jautrios ir atjaučiančios Montrealio visuome

nės ŠALPA ga'ėjo pasiųsti Suvalkų Trikampio lietuviams 
35 siuntinius po IO kg. vartotų, bet gerame stovyje 
drabužių. Žmonės aukojo ne vien drabužiais, bet ir 
pinigais.

Pajamos: ’ '
Aukojo po $ 5 - Br. KATILIUS, A. GAURYS, po $ 1O- 

dr. I. MAZILIAUSKIENĖ, J. KIBIRKŠTIS, Pr. G. MONTVI
LAI; po $ 20 - J. GRAŽYS, J. M. , $ 1OO- "LITAS".

Banke, sąskaitoje D-223 yra 853. 02 doL Procentų 
yra $ 19.73, ir viso pajamų $ 1052.75.

Išlaidos:
Įpakavimo medžiaga $ 27, 35, siuntinių pašto išlai

dos 570 dol. Viso išlaidų - 597 dol. Lieka kasoje 
455. 75 dol.

Didelė padėka priklauso aukotojams ir talkininkams, 
o ypatingai p. p. MICKŲ šeimai, kurie ne tik susivežio- 
jo drabužius, bet didesnę dalį ir siuntinių ŠALPOS var
du pasiuntė.

Šiomis dienomis per "Labdaros" Draugiją gavau 
pradžiai 15 moksleivių ir studentų adresų, kurieK moko
si Seinų Lietuvių Gimnazijoje ir kitose spec, mokyklose. 
Visi moksleiviai iš gausių ir mažažemių šeimų.

Jeigu kas norėtų susirašinėti ir paremti moks- 
'eivius bent 2 siuntiniais į metus, labai palengvintų jų 
gyvenimą. Kiekvienas mes turime atliekamų drabužių 
ir dar galima apsiklausinėti ir pas kaimynus. Vienas 
siuntinys IO kg. kainuoja 18 dol. Pristačius man pašto 
persiuntimo kvitą, aš apmokėsiu iš ŠALPOS kasos.

Porą sugaištų valandų sudarant siuntinį . gali jauno 
žmogaus gyvenimą pakeisti visai kita kryptimi.

Mielai pristatysiu adresus, iš kurių galėsite pasi
rinkti sau patinkamesnius.

Laukiu atsiliepiant ’• K TOLIUŠIS
829 Valiquette Ave. 
Verdun, P. Oue.
H4H 2E1

• Tel: 767-2930

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

TO DO RO & BIGRAS LTD. 
6752 Sherbrooke Street East 
Montreal, P.O. H1N 1C9 • Tol. 255-4076

kyti ’.

Jeigu Montreal’io lietu - 
viai nenori prarasti gražios 
Baltijos stovyklavietės,tėvai 
ir vaikai turi nenuilstamai 
kartu dirbti. Baltija priklau- 
so mūsų bendruomenei 
tai yra - visiems lietuviams.

Linas Staškevičius , 
Skautas Vytis
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. VISU. PAŽIŪRU, ŽMONES JI, SKAITO. 
PASIŪLYK JL SAVO DRAUGUI AR PAZI,STAMUI , ATSIUSK PAVARDES IR 
ADRESAj LAIKRAŠTI, SIUSIME S U S I P AZI NI M UI IKI

GRAŽINAI DAUKŠIENEI

SIU METU, PABAIGOS 
” NL "

KVIEČIAME VISUS MONTREAL! 0 IR APYLINKIŲ, 
TAIP PAT OTTAWOS IR APYLINKIŲ. LIETUVIUS 
ATVYKTI į NL GEGUŽINĘ , -IŠLAIKYTI IR 
TOLIAU TA, ILGU METU TRADICIJA^

VIETA JAUKI, PRIE OTTAWOS UPES , S IDERI U,- 
TUJU. PAVĖSYJE. .LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI PASIRUOŠĘ 

VISUS MALONIAI S UTĮ KTI . , GROS MUZIKA, VEIKS 
BARAS, LOTERIJA.

Tikimės , kad rėmėjai, kaip ir kiekvier 
padovanos ir si, karta, loterijai laimikių.,

GEGUŽINĖ [VYKS RUGPlŪČlO MĖN. , 17 d.

( žiūrėk planą,!

metais,

Uisi į 
įeįuiine į

rugpiūc'ko 17 dieno, sekmadienį F. SKRUI BI0 vasarvietėje 

Pointe Fortune,
HAUKESBURY P. Q.

JAUNIEJI PROFESIONALAI

LESTER JOKUBAUSKAS

• BALTA IT Ė - ADOMONIS 
Kristina studijavo McGill U- 
te ir įsigijo Magistrės laips
nį biznio administracijos 
srityje.

Bostone ji baigė chemijos 
fakultetą bakalauro laipsniu, 
be to, tęsė studijas medici - 
noje, grįžo į Montreal} su 
savo vyru dr.Algirdu ADO - 
MONIU, kuris Bostone atliko 
savo stažą ligoninėje/intern- 
ship/.

Abu jaunieji profesionalai 
po visų pasisekimų moksle 
atostogavo Floridoje.

Sugrįžę , abu dirba savo 
srityse. Sėkmės jų darbuose 
ir gyvenime*. R.K.

mirus, jos vyrų, adv. Stasį', dukrą Mariją, 
sūnų. Saulių su šeimomis, seserį Dana^ 
Smilgevičienę su šeima ir visus artimuosius 
giliai užjaučiu —

POVILAS NARBUTAS

Mylimai Mamytei Vokietijoje mirus, 
sūnui' A. LYMANTUI , marčiai 
anūkei BEATEI ir giminėms 
giliausia, užuojauta^ —

ELENUTEI 
rei škiame

M. i, r J. MALCIAI
K. i.r R. MALCI Al
V. ir R. BULOTAI

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ Gina 
Pranciškonų Vasarvietėje - 
Kennebunk Port’e koncertuos 
rugpiūčio mėn.16 d. Akom - 
ponuos ir dalį programos at
liks muz. Saulius CIBAS.

skyriuj rengia tautodailės 
savaitgalį.Šiai parodai ruo - 
šias! ir VAIVORYKŠTĖ

Grupė susirenka kiekvie
ną pirmadienį 6 v. v. AV 
parapijos salėje darbams. 
• LEIPIENĖ Lena buvo ap
silankiusi "NL" redakcijoje 
kartu su savo tėvu p. Šul- 
mistru.Užmokėjusi už 2 me
tus prenumeratą,pridėjo $20 
auką mūsų laikraščiui pa - 
remti. Lena ir Kostas Lei - 
pai gyveno kadaise LaSalle , 
jau senokai apsigyvęno Chi - 
cagoje, bet montrealiečių ir 
laikračio nepamiršo. Savo 
laiku yra daug talkininkavę 
lankstyme ir išsiuntinėjime .

• PETRULIS Jonas buvo iš - 
vykęs keliom dienom į Bos - 
ton’ą, sutvarkė kaikuriuos 
"NL" reikalus, aplankė pa - 
žįsta mus.

FESTIVALIS ST.EUSTACHE 
Netoli nuo Montrealio į 

šiaurę randasi St.Eustache , 
kuriame vyksta 2-,jų savai - 
čių Festivalis. Jis buvo ati
darytas koncertu Notre 
Dante Mokyklos Auditorijoje.

Sol.Gina ČAPKAUSKIENĖ 
kartu su prancūzais solįs - 
tais jame koncertavo. Bu
vo susirinkę labai daug žmo
nių, atvyko ir miesto merag/ 
dar vad."burmistras", arba 
kokiu kitu svetimžodžiu. Ar 
kas jau yra nukalęs lietuviš-

amžiaus su- ką žodį? Jeigu taip- praneš
kite/.

• JOKUBAUSKAS Lester 
baigė McGiir Universitetą. 
" Bachelor of Commerce" 
laipsniu. Jis gavo darbą sa
vo profesijoje Montrealyje.

Lester yra sūnus Rozali
jos ir Jono Jokubauskų, anū
kas Kaži mie ros Jokubaus - 
kienės.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

14 4 0 
S uit e 
Tel :
Namu.:

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

e Dr. LUKOŠEVIČIUS Pet
ras ir dr.V.PAVILANIS at
šventė 60 m, 
kaktį artimųjų tarpe

DR. J. MA LI SKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Catharine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235

4 88-85 2 8

. P, Skrulbl*

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

MOKA UI: DUODA PASKOLAS:

Inveatacines nuo7o

N«mek«ma gyvybe*
iki $2,000 ui taup. I tM tuma*.

LEONAS
SALES

GURECKAS
MENAGER

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

16 %
12.7 5 %

1 8 %

D. N. 3A|_TRUK0NI S 
IMMEUBLES - CLASSIC INC. 
445 JeonTolon Suite 30 5 Montreal 
Tel. 273-9181 .............. Namu; 737-0844

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_p_r_o__v ®.ilsJ-P—J1—— — — —2.—

Nekilo. turto nuo

. —- — CTŪNTHERLIŪ LIETIMU 
u IZ1=> HREDITŪ UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2Ą8. Tdefon.i 766 5827

KASOS VALANDOS: '
1465 D« $«»• St., pirmadieniais, antradieniais ir irefio<J.c->c> nuo 9 .k. 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 ik' 6 v , 

^sekmadieniais nuo 10.45 ki 12 45 v. Sekmadieniais ncjnboma .csuiq rul 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
3907-A Reiemownt Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valanjo. vakaro •' 

penktadieniais nuo 12 iki 6 volonjos vakare

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA' 

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 7 2 7 - 3 12 0 N imi) 3 7 6 - 3 7 8 1

6 %
9.7 5 % 

10.50% 
11 . 2 5

ells posirinkimas gatavu paltų 
saros laiku saugojimas ( St o r 
isau ir r e mo d e Ii u o j u 
, v u ir parduodu

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Po i nte
F ortun«

Vietovė pasiekiama va
duojant i Ottawa. Prava
žiavus R! gaud iš'suktri Pointe Fortune . ---------- ,
o privažiavus 17 kelią tučtuojau išsuk- - 20 _ 40 
ti į dešinę link Pointe Fortune.

Nuo Ottawos važiuojant į M on treat j, — 
išsukti East Fortune ir paupiu pietų ų 
kryptimi važiuoti iki F. .SKRUI BID.

e VAIVORYKŠTĖ, pasibai - 
gus atostoginiam liepos mė
nesiui, vėl susirenka austi 
gobelenus,juostas.

New York’e spalio 18-19 
d.d. Tautodailės Instituto

norfTHSAL

^Bernet
y (turiste

AR KAI BT SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

DR. A.O. JAUGELIENE
DANTU gydytoja 

14 10 Guy S t . 
Suite 11-12 Montreal P. Q. 
Tel: 932-6662

Namų: 7 3 7-96 8 1

__ -rfC*

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA Į,VAI Rl Olįl S PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI
SPECI ALISTAS.
- 2eAVENUE, LASALLE

QUE. H8P 2G7

ŽINOMAS

365-0511

Htacczice 'KaftCaa
Kailių siuvėjas -

Dr.A.S. Popieraitis
, R A.. M.D., C.M., M.S*.. E.R.C.S.(C>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West 
Suite 215, Montreal Qu<

pharmaciens PHARMACISTS)

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open. 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
l.ivroi»on gratuite - Free delivery 
Skubus ir n«k o.nuoi anti * pristatymas 
7626, rue Central St.,Vide LoSalle _

366-9742

365-0505

VICTOR EvRUDINSKAS.
B. Engi M. Eng.. LL.B.. B.C.L 

4 701 8annantyne. 
Verdun. Ouėbec 
H4G 1E6 (kampas 2-nd Avė.)

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 500A H3A 2G6 TĖL. 288-9646

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
Not aire — Notary Title Attorney

5 94 7 Park Ave. Montreal, P. Q. H2 V 4 114 

Tel: 27 9-116 1 Res. 45 3 -9 142

Roman j. Išganaitiš, b.a., b.c.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

MDi TREAL, QUEBEC H2Y 1B7

'< Place Ville Marie, Suite 6 2 7 
Montreat, P. Q. H3B 2E3

Tel: < 5 I 4) 871—1430 MIC

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PAS (RINKIMAS VARTOTU. 
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MUSU FIRMA NUOŠI RūZl Al IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Me n ag et i U LEO GUREKAS

GM

ADVOKATAS

J. P. MILLER.bjl, BXX.
168 Notre D a me St.; E. ; Suite 20 5 
Montreal . P. Q. H2Y 3P6

Tel: 866 — 2063 , 866 -2064

mw /notarial watt automobili

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE 4 0 9 
MONTREAL. PJQ . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
|*i vesloci jos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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