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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

atsistatydino
IZRAELIO GYNYBOS
ministeris

Izraelio Gynybos Minis
teris Ezer Weizman netikė
tai atistatydino iš pareigų , 
nebegalėdamas toliau per
nešti pagrindinio skirtumo 
tarp vedamos Begin'o poli - 
tikos derybose dėl Palesti - 
niečių autonomijos. Jo nuo - 
nuomonės taip pat nesutiko 
ir dėl Gazos bei Vakarų 
Kranto .apgyvendinimo su lai
bai nelanksčių Begin'o atsi
neši mu. Ši vyriausybė ne - 
funkcionuoja, jo pareiškimu 
ir jis atsistatydina.

Weizman’as Kabinete pa
sižymėjo stipria, balansuo - 
jančia Įtaka .

KALIFORNIJA KENČIA
Gamtos nelaimės palietė 

JAV-bes: Kaliforniją sukrėtė 
pakartotini stiprūs žemės 
drebėjimai.

PABUDO VULKANAS

Virš šimtą metų "užmi- 
gęs"vulkanas Oregono vals - 
tijoje pakartotinai išsiveržė. 
Debesys nešė pelenus net 
kelis tūkstančius mylių. Dul
kės buvo pasiekusios ir kai 
kurias Kanados vietas.Net ir 
šiaurėje už Montrealio.

sovietai STIPRINA 
RAKETAS KUBOJE

Pabagėlis iš Kubos pasakė 
JAV tarnautojams,jog Sovie-

TRUDEAU KVIEČIA 
ministerius 
NEDELSDAMAS

Kanados Ministeris Pir
mininkas Trudeau nori su - 
kviesti savo ministeriusbir
želio mėnesio pradžioje ap
tarti planus naujai Kanados 
Konstitucijai.

Richard Hatfield, New 
Brunswick’o premjeras dis
kusijų metu su žurnalistais 
ir politinių mokslų specia
listu televizijos programoje 
labai aiškiai ir trumpai iš
reiškė visų kanadiečių nuo - 
jautą ir jausmus.

Laimėjus NO grupei 60% 
prieš 40%,YES,reikia veikti 
greitai ir rimtai dėl Kons
titucijos pakeitimo ir atnau
jinto federalizmo. Reikia tęs
ti dialogą tarp frankofonų ir 
anglofonų. Kitaip kvebekie - 
čiai teisingai galės kaltinti 
federalinę vyriausybę nesu
gebėjimu laikytis pažadų ar 
ir - apgaulingumu.

Reikia manyti, kad atsi - 
n aujins ir pati Parlamento 
procedūra,kuri tikrai atrodo 
kartais labai užsisenėjusi ir 
gaišinanti laiką.

LALONDE DERASI SU 
A L BE RT OS PRE MJE R U

Feder.Energijos Ministe
ris pasiruošęs derybomis su 
Albertos vyriausybe ir susi
tikęs su premjeru Peter 
Laugheed derėsis dėl alyvos 
kainų. Lalonde išreiškė dide
lį optimizmą dėl derybų.

MARC LALONDE

MEKSIKA SUMAŽINA 
ALYVOS PARDAVIMA 
KANADAI

Meksikos prezidentas Jose 
Portillo besilankydamas 
Ottawojo aiškiai pabrėžė, kad 
turtinga alyva Meksika ne
siruošia dalyvauti S.Ameri
kos bendrame alyvos pakte , 
kad išlaikytų ir toliau aukš
tą gyvenimo standartą Ame
rikoje ir Kanadoje.

Jo krašto alyvos ištekliai 
bus naudojami pirmiausia 
sustiprinimui Meksikos in - 
dustrinio ir agrikultūrinio 
gyvenimo.

Privačiose diskusijose su 
premjeru Trudeau, prezi - 
dentas Portillo pareiškė, kad 
Meksika ir Kanada galėtų 
rasti abiems kraštams nau
dingą būdą bendrauti.Dery - 
bos vyksta. Meksika kol kas 
sutiko parduoti Kanadai 50. 
OOO statinių alyvos, vietoje 
numatytų ankščiau 100.000.

CHRETIEN NESNAUDŽIA

Federalinis Teisingumo 
Ministeris Jean Chretien.

27-JT EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ. STUDIJŲ 
SAVAITĖ

1980 m. rugpjūčio 9-16 d.d.
Austrija , Tnnsbruckas, "Haus der Begegnung"
Tschūrtschenthalerstr. 2.
Šeštadienis, 
rugpjūčio 9 
Sekmadienis.
rugpjūčio 1C

JEAN CHRETIEN

vos spėjus pranešti balsavi- Pirmadienis, 
mo rezultatus, pasileido ko- rugpjūčio 11 
lionėn po provincijų sosti-- 
nes, išklausyti pasiūlymus 
Kanados Konstitucijos at
naujinimui. Nesusitiko ^jis
tik su Quebec'o premjeru Antradienis

20 vai. Susipažinimas

9 vai. Pamaldos
1G vai. Atidarymas
10.30 vai. Dr. Albertas GERUTIS 

/Bernas^'Lietuva Žlugimo Pavojaus Aki
vaizdoje" /Vilnius mūsų - Lietuva rusų/. 
15.00 vai. Tautinių Šokių Koncertas, at
liekamas Z’ūr i cho ansamblio "VILTIS" va~ 
dovė Joana STASIULIENĖ
19.30 vai TĖVYNĖS VALANDĖLĖ : K. Do- 
Donelaičio 200 m. nuo mirties minėjimas- 
Vincas NATKEVIČIUS /Viernheimas/: "Me 
tų" idealinės ir estetinės vertybės". "Me
tų" ištraukų skaitymas - Eglė JUODVALKĮ. 
Lr kt.
10.00 vai. prof. dr. Vytautas BIELIAUS
KAS /Cincinati/: "Kultūra, pažinimo sti - 
liūs ir asmenybės vystymasis".
20.00 vai. dr. Kajetonas J. ČEGINSKAS 
/MUnchenas/ "Lietuvos laisvės kovos" 
1940 - 1980 ".

Levesęuo, nė su jo Tarpvy - 
riausybių Ministeriu Claude 
Morin/ vis dėl (o susilaikė 
pekistai nuo jo pavadinimo 
"Užsienio Reikalų" Ministe
riu. .. nors laikėsi labai pa - 
našiai/.

Lcvesęue reikalauja, kad 
visos būsimos derybos būtų 
pravedamos, dalyvaujant ži
nių medi jai-spaudai, radio 
ir televizijai.;

Manoma, kad Levesųue vis 
dėl to dalyvaus sesijose, ku
rios lies Konstituciją, bus ar
nebus spaudos medijos.

Referendumas tikrai ir 
vertai išjudino / reikia rim
tai tikėtis/ ilgesniam laikui 
visus premjerus.

rugpjūčio 12 10.00 vai. kun. prof. dr. Povilas RABI -
KAUSKAS,' S. J./Roma/: "Konstantino Sir
vydo asmuo ir reikšmė".
20.00 vai. Valteris BANAITIS/FUrSten
berg/: "40 metų Lietuvos okupacijos".

Trečiadienis 10.00 vai. dr. Kęstutis GIRNIUS /MUnche- 
rugpjūčio 13 na s/: "Pagrindinės dabarties moralės sro

vės".
20.00 vai. Jaunimo simpoziumas: "Metai 
po Jaunimo Kongreso".

Ketvirtadienis 10.00 vai. kun. Alfonsas SAVICKAS
rugpjūčio 14 /Bad Wbrishofen/: "Simboliai C.G.Jung 

gelmių psichologijoje".
20.00 PLB pirmininkas inž. Vytautas 
KAMANTAS/Chicago/: "Dabartinė PB

Penktadienis 
rugpjūčio 15

veikla".
9.00 vai. Žolinė. Pamaldos - J.E. vysk, 
dr. Antanas DEKSNYS
10.00vai. Augustinas RUBIKAS /Memmin- 
gonas/: "Popiežiaus neklaidingumas/po H. 
Ktlngo bylos/.

tai perdirba Kuboje raketas v v
kad jos galėtų pasiekti toli- VASARA ARTĖJA -DOSNIOJI ŽEME .NEATSIŽVELGDAMA I ŽMONIŲ ŽIAURUMUS IR 
mesnius taikinius ir galėtų SUMIŠIMĄ - PRIMENA, KAD GYVENTI YRA GRAŽU.1 /Ministry of Agriculture, Ont./

20.00. vai. Koncertas: Elena BLANDYTĖ 
/Chicago/!'dailus žodis ir daina" ; fleitis- 
tas - Petras ODINIS /Bergisch Gladbach/,

šauti branduolinius šovinius.
Laikraštis Washington’e 

sako, kad JAV-bių Gynybos 
Departamentas mano, jog tos 
žinios yra klaidingos ir šio 
pabėgėlio patikimumas yra 
nieko nevertas.

"Oklahoman" - kitas laik
raštis Į tai atsako, kad žinių 
analizuotojas CIA/kurio pa
vardės nemini /pasakęs, kad 
"negali viešai daryti prane
šimus, apie Kuboje besiran - 
dančius branduolinius gink - 
lūs, nesukeliant tarptautinės 
krizės. Todėl nuduodama, 
nors ir priešingų žinių yra 
pakankamai surinkta,kad to
kio pavojaus nėra".

Pakeitimai raketose, žino
vai tvirtina, Įgalinantys pa
didinti 3 kartus skrydžio 
nuotolį, dar nepasiektų A- 
merikos žemės. Tačiau-bū- 
tų grėsmė JAV karo laivų 
bazei Guantanamo Bay, Ku
bos rytuose.

grįžta obote
Į UGANDĄ

Buvęs Ugandos preziden - 
tas Obote,kurį buvo nuvertęs 
Amin 1971 m.šiomis dieno
mis grįžta iš egzilio, tikėda
masis, kad jį vėl išrinks 
Į prezidentus.

Šeštadienis, 
rugpjūčio 16

St.' savaitės

palydint V. M.VASYLIŪNUl/GOtttingen,'At
sisveikinimo vakaronė.
9. 30 vai. Savaitės įvertinimas; kitų metų 
savaitė.
metu vyks A. Galdiko., A, Krivicko, J.

Tamošaičio ir kt. dailininkų darbų paroda filmai,
skaidrės, ekskursijos į apylinkes ir kt.

Posėdžiaus Europos Bendruomenių vadovybės, atskiros 
organizacijos.

Moderatoriai; dr. K. Girnius, V. Natkevičius, M.A., 
ir dr. J. Norkaitis;

Dvasinis vadovas: kun. dr. J. Jūraitis
Rengimo komisija: I. Joerg-Naudžiūnaitė, A. Grinie

nė, dr. A. Kušlys.
Maloniai kviesdami Jus dalyvauti studijų savaitėje, 

prašome regsitruotis pas ponią I. Joerg, A-6473 Wcjons, 
Geste rreich.

Registracijos mokestis: 35G šlg. /5C DM/, jaunimui- 
140 šlg. /2O DM./.

Pragyvenimas dienai kainuos 30 DM. arba 21C šlg. 
Kambariai dviem Norintieji gyventi po vieną, ga
lės nakvoti netolimame egzcrcicijų name, o valgyt - 
"Haus der Begegnung". Registruojantis prašom pažy
mėti, kas norėtų būtinai gyventi vienas kambary. Re
gistracija baigiasi birželio 30 d.

PASAULINĖ GĖLIŲ
PARODA MONTREALYJE

PERKELIAMA Į NOTRE 
DAME SALĄ/E Kpo vieta/

NUO GEGUŽĖS 31 d.
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For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canadaf
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P Rendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys nr- 
butinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankrašti ai erli 
būti trumpinami ir taisomi redakci jos nuoŠiura, prašinami 
tik ik anksto susitarus. U f skelbi mu turini re d ak ei ja crbo 
Leidykla neatsako.

YRA IR TOKS GYVENIMAS
/ Iš LKB KRONIKOS , Nr. 5 /

1978 m. liepos 14 d., 12 vai. Vilniuje prie centrinio 
turgaus uniformuotas milicininkas sulaikė Reginą Tere- 
siutę, gyvenančią Kelmėje. Milicininkas, nutvėręs už 
rankos, norėjo mergaitę nusivesti l mašiną, bet ji, ne- 
sileisdama Į kalbas, ėjo link turgaus vartų. Milicinin
kas žingsniavo greta, kalbindamas eiti į mašiną. Kai 
mergina geruoju nepasidavė, bandė tempti prievarta. 
Tuomet Regina pradėjo šaukti ir aiškintis esanti visiškai 
nekalta. Kilo triukšmas. Subėgo nemažas būrys žmo - 
nių. Milicininkas, norėdamas išvengti žmonių ir kilu
sio trukšmo, , pareiškė ne ant tos pataikęs ir pasitraukė, 
kartu išskirstydamas minią. Tačiau kiekvieną Teresiu- 
tės žingsnį turguje sekė kitas uniformuotas vyriškis.Iš
einant Reginai iš turgaus, prisistatė tas pats milicinin - 
kas ir vienas civiliai apsirengęs saugumietis. Milicinin
kas sustabdė pro šalį važiavusią "Volgą” ir bandė ' prie
varta pasodinti į ją mergaitę. Abu, nutvėrę suimtąją už 
rankų, įstūmė į mašiną, o patys atsisėdo iš šalių. Pir - 
miausia mašinoje pareikalavo Teresiutės dokumentų.Ka
dangi užpultoji eidama į turgų dokumentų neturėjo, sau - 
gumiečiai reikalavo važiuoti namo ir juos pasiimti. Jau
nuolė važiuoti namo atsisakė ir buvo nugabenta į Geležin
kelio stoties miliciją. Suimtąją išlaipino, o vairuotojui 
už atvežimą padėjo pusę litro. Milicijoje tardytojas sa
vo pavardės nepasisakė, kalbėjo rusiškai ir įsakė Regi
nai kalbėti rusų kalba. Mergaitė kalbėjo tik lietuviškai. 
Paklausus dėl ko ją čia atvežė, tardytojas paaiškino, kad 
dingusi vienos moters tašė/rankinukas/ ir ji esanti į- 
(.arta pavogusi šį daiktą. Teresiutė užprotestavo:"Ka - 
dangi jūs meluojate, aš visai neatsakinėsiu". Tardyto
jas nieko nepešęs išėjo. Su mergina pasiliko ją atve - 
žęs milicininkas. Jis grąsino sušaudymu ir kitomis 
bausmėmis. Į jo bauginimą Regina atsiliepė: "Jūs dides
ni nusikaltėliai, todėl jus reikia pirma sušaudyti". - 
” Mes tave pakarsime’." - šaukė milicininkas.

-Pakartumėte, bet neturite už ką, - ramiai atsakė 
suimtoji. Tuomet jis liepė sėstis merginai į elektros 
kėdę. Reginai atsisėdus, viršų kėdės uždarė taip, kad 
buvo matyti tik galva ir rankos. Tačiau ši kėdė jos vi
siškai nepurtė - matomai buvo naudojama tik gąsdinimui. 
Atėjęs tardytojas džiaugėsi, kad ten uždarė mergaitę, o 
ji nusijuokė:

- Manęs čia niekas nepurto. Labai patogu sėdėti, 
o prie gero noro galima ir pamiegoti.

Kadangi suimtoji jautėsi labai gerai, ji nusprendė ne
leisti veltui laiko - išsiėmė rožančių ir pasakė intenciją: 
"Dabar pasimelsiu už jus visus". Taip susikaupusi pra - 
simeldė visą pusvalandį. Atėjęs tardytojas bandė per - 
traukti maldą paklausdamas rusiškai: "Tai ką, į Dievą 
tiki? O gal jau apsigalvojai?". Regina paprašė netruk
dyti jai melstis. Po to ją išvedė į kitą kambarį, kur lau
kė kitas tardytojas, taip pat kalbantis rusiškai. 

---------Vėl reikalavo dokumentų.
Į jo reikalavimą jaunuolė tik tiek teatsakė: "Niekuo 

aš nenusikaltau, gatvę perėjau nurodytoje vietoje,degant 
žaliai šviesai, nieko neužkabinėjau, niekam neįspyriau, nc- 
įkandau. Už ką tada mane čia atvežėte?

Yra ir toks gyvenimas. Taip šantažuojami ir panieki - 
narni yra ir kiti lietuviai. Kad ir bažnyčiai nepriklausan
tys. Tokių irgi yra labai daug. Bet jie visi nusikaltę-jeigu 
ne dėl Dievo meilės, tai dėl savo Tėvynės meilės. Barba
rai sauvaliauja.

Šiemet sueina 40 metų 
nuo Maskvos įvykdytos Lie
tuvos okupacijos. Artėja ir 
didžiųjįj birželio trėmimų 
minėjimai. Okupantai bol- 

* ševikai Lietuvą tebelaiko 
žiaurioje priespaudoje, ką 
rodo ilgi sąrašai kalinamų 
ir psichiatrinėse ligoninėse 
laikomų politinių kalinių. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
šį reikalą seka ir dokumen
tuoja. Čia pateikiame sąrašą 
psichiatrinėse ligoninėse 
laikytų ar tebekankinamų 
lietuvių, kad prisimintume 
tuos mūsų tautos kankinius 
savo susirinkimuose ir kel- 
turhe jų kančią kitataučių 
spaudoje, radijuje.

1) . BGDONAS, suimtas 1945 m. 
ir kalintas įvairiose kone, 
stovyklose ir psich. ligoni
nėse, 1976 m. dar buvo ka
linamas : 215280 Smolens
kaya obl. g. Sychevka, učh 
Ya O 1OQ/5.
2) . BUTKUS Donatas, etno
grafinio muziejaus Lietuvoje 
tarnautojas, orientalistas, 
sovietinėje Azijoje, Ulan 
Udėje 1972. XI nuteistas ir 
išvežtas priverstiniam "gy
dymui" į nervų kliniką.
3) . CIDZIKAS Petras, gimęs 
1944 m. , Vilniaus universi
teto studentas, apkaltintas 
platinimu patriotinių eilė
raščių, LKB Kronikos, anti — 
sovietinių lapelių, skatinan
čių grąžinti demokratiją ir 
raginančių pastatyti pamink
lą stalinizmo aukoms. 1973 
metais uždarytas j Černia
chovskio (Įsručio) psich. 
ligoninę. Grįžo 1979. VIII. 23, 
dalyvavo demonstracijose 
Maskvoje ir pasirašė 45 pa- 
baltiečių memorandumą.
4) . ČECHANAVIČIUS Arvy
das, g. 1949. VI. 12, 1973 m. 
suimtas Kaune už pogrindi
nės spaudos platinimą, ka
lintas Černiachovskio (Įs
ručio ) psicho-kalėjime. Po 
dviejų metų perkeltas į Nau
josios Vilnios psich. ligoninę 
ir 1979.1.25. išleistas. 1979 
m. Vili. 24 d. dalyvavo de
monstracijose Maskvoje ir 
pasirašė 45 pabaltiečių me
morandumą , 1979. XI. 9 vėl
suimtas už "neteisėtą tele
fono įjungimą savo bute". 
Uždarytas N. Vilnios psich . 
ligoninėje, 1980 metų pra
džioje išvežtas į Černia
chovskio spec, psich. ligoni
nę.
5) . GALECKAITF Jūratė, 
kilusi nuo Biržų, 1972 m. 
suimta, kad vienoje de
monstracijoje pasirodė ap
sisiautusi lietuviška vėliava. 
Kalinama ir "gydoma" psich. 
ligoninėje Sibire.
G).* GRIGAS Romas, g. 1958 
metais, Vilniaus universite
to studentas, už Lenino ba
reljefo įmetimą į Nėries 
upę, suimtas 1977.1.23 ir

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

RŪPESTIS DĖL 
PUOŠMENOS

Šiomis dienomis mes, 
Montrealio lietuviai, susi
rūpinome daugiau negu pa - 
prastai kas ir kaip puoš A V 
bažnyčios viršų prie Įėjimo. 
Kur tik subuvus, vis išky
la apie tai kalba. Kalba tie , 
kurie dažnai eina į bažnyčią, 
ir tie, kurie retai jon užsu
ka. Rūpinasi ir lietuviai, ku
rie nėra katalikų bažnyčios 
nariai, bet nuoširdi dalis lie
2 psl. 

tuvių šeimos ir šią bažnyčią 
laiko labai svarbiu mūsų 
kultūros centru.

Grupės įvairios, bet visos 
sutinka: a/ nenori liuksusi
nės puošmenos, b/ nori lie
tuviško charakterio Madonos 
atvaizdo, 3/ nori, kad būtų 
išklausyta bent poros meni - 
ninku, profesionalų inžinie - 
rių nuomonės, kaip ir finan - 
sų žinovų prieš galutinai nu
tariant, ką daryti. P risi min
iu me, kad mūsų nėra daug ir, 
tikriausiai, dar sumažės. Di 

dėlių išlaidų nebegalime da - 
ryti. Kažkam prasitarus, kad 
reikėtų daryti vėl plytelėmis 
atvaizdą/kaip kad buvusios 
Madonos/, stipriai abejoja
ma ar jos tinkamai atlaikytų 
ateityje, nes požeminis trau
kinys nuolat sukels, kad ir 
lengvą vibraciją. Be to-visi 
klausia ką tos plytelės turi 
bendro su tikruoju Aušros 
Vartų atvaizdu? Gal galima 
būtų, pasitarus su dailinin - 
kais, rasti būdą padaryti at - 
vaizdą panašų į vilniškį? Til 

uždarytas į N. Vilnios psich. 
ligoninę, 6 - jį skyrių. Už
darytas už protesto veiks
mą, kur nėra nė krislo psi
chinio sutrikimo.
7). JAUGĖ LIS Braunas, apie 
40 metų amžiaus, gimęs 
JAV, inžinierius, po karo 
su tėvais išvežtas Į Sibirą, 
grįžęs du kartus buvo suim
tas ir uždarytas psich. ligo
ninėje, už prašymą, kaip 
JAV pilietis, emigruoti Į 
JAV, 1978. XI. 16 vėl išvež
tas į psich. ligoninę Kaune, 
Kuzmos gatvėje.
8. )JONAITIS Egidijus, moks
leivis Vilniuje, už tarybinių 
vėliavų nuplėšimą nuo Vil
niaus ebektrografijos insti
tuto 1977.X. uždarytas į 
psich. ligoninę.
9) . KARALIŪNAS Voldema
ras už pogrindinės spaudos 
platinimą, darbininkų ragi
nimą streikuoti ir atsisaky
mą soviet.pilietybės, 1975 m. 
suimtas, išvežtas į Černia
chovskio psich. ligoninę ir 
ten kalinamas bei "gydomas" 
specialiame psichokorpuse. 
Psichiatrai pasiskunė jo gi
minėms, jog jis nuolat mel
džiasi ir sakosi atliekąs 
Dievo valią. Ten 1979 m. 
vasarą buvo blogai paveik
tas dėl priverstinių injekci
jų-
10) . KIRSNAUSKAITĖ Zita, 
d. Stanislovo, g. 1950 m. , 
gyv. Rygoje, Latvijoje, ad
ventiste, buvo 9 mėnesiams 
uždaryta psich. ligoninėje, 
Antrąkartą suimta 1978. XII. 
I d. ir vėl ten uždaryta. Li
goninės adresas : Latvian 
SSR, Riga, Aptiekus iela 1.
11) . KLIMAŠAUSKAS Henri
kas, g. 1929. VII. Samtariškių; 
kaime, Musninkų vis. , Uk
mergės aps. , inžinierius, 
būdamas IV klasės gimnazi
joje mokiniu buvo 1945. V. 9 
suimtas, gruodžio mėn. ka
rinio NKVD tribunolo Uk
mergėje nuteistas 1O metų 
ir bausmę atliko Komi ATSR, 
Ižmos raj. (miško kirtimą), 
vėliau Intoje anglies kasyk
loje. 1965. VII. 21 išleistas. 
Irkutske baigė inžinerijos 
institutą 1961 metais, apgynė 
diplominį darbą. Grįžo į 
Lietuvą. Dirbo Kauno sta
tybos treste Nr. 2 kaip ga
mybos skyr. viršininkas. 
Apie pastebėtus sukčiavimus 
pranešė kontrolei. Nuken
tėjusiųjų apskųstas saugu
mui. 1976.11.13 suimtas, 
1976. IX. 29 išvežtas į Čer
niachovskio spec, psich. li
goninę priverstiniam "gy
dymui". Ten vadovauja sta
tybos darbams, o vakarais 
uždaromas ligoninėje. 1978. 
XII. 14 pervestas į 3-čią sky
rių audėju. Adresas : 238100 
Kaliningradskaja oblast, Go- 
rod Cherniakhovsk, psi- 
chiceskaja bolnica USSR.
12) . KRIŠČIŪNAS Pranas, g.

reikia rimtai pergalvoti ir 
pasitarti prieš vėl vykdant 
pinigų kėlimą.

Galima būtų ir visai be at
vaizdo palikti, -galvoja kita 
grupė. Arka nedidelė ir ne
būtinai turi būti joje pa - 
veikslas: užtenka parapijai 
Aušros Vartų vardo.Dar ki
ti sako, -tegu pastato ge - 
riau dar porą lietuviškų kry
žių lauke. Pavyzdžių įgalėtų 
gauti iš mūsų tautosakininkų, 
žinovų meistrų kaip gaminti, 
turime. O būtų gera proga , 
talkos būdu, įtraukti ir į vai - 
raus amžiaus vyrų ir vyrukų 
į tokią prasmingą talką.

Ausylas, 
Montreal, Que.

bus liepos 6 d2 v a I . p. p.

I NTERNATIONAL AMPHITHEATRE, CHI C AGO, I LL

Bilietai šaunami VAZNELIŲ GIFTS INTERNATIONAL krautuvėje, 
2501 W. 71 St.. Chicago, Ill. 60629. Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nos ložėje S20.00. mezzanine $14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00. Balkonas 
— $15.00, $12.00. $9.00, $8.00, $7.00 ir $4.00.

BANKETAS bus tą pačią dieną 7 vai, v.

CONDESA DEL MAR, 1 2220 S. Cicero Ave. Alsip, I LL

Bilieto kaina — $18.00. Stalai po 10 žmonių. (Šventės programos 
šokėjai bilietus užsisako per savo grupių vadovus). Bilietus užsisa
kant paštu, čekius rašyti: LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL.

V I TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ

1938 m. 1971-72 m. uždary
tas į psich. ligoninę ^Vilnius, 
MTP-4 P/D 12/11, Lith.SSR.
13) . KVEDARAITĖ Emilija 
(Vinco Mykolaičio - Putino 
žmona) Vilnius. Sugauta , 
atvežusi kryžių pastatyti ant 
Putino kapo. Kryžius atim
tas, ji suimta, paskelbta 
nervų ligone ir uždaryta li
goninėje, nors niekada ner
vais nebuvo sirgusi.
14) . LAŽINSKAS Vytautas , 
suimtas 1972.X.1O, inter
nuotas N. Vilnios psich. li
goninėje.
15) . MAJAUSKAS Vladas, g. 
1947 m. už tautinės vėliavos 
iškėlimą 1972 m. nuteistas 
ir uždarytas į psich. ligoni
nę.
16) . NAUDŽIŪNAS Bronius, 
s. Zigmo, 1948 m. dešimties 
metų išvežtas į Sibirą, po 
kiek laiko grįžo į okupuotą 
Lietuvą, 1972. VI. 4-1972. VU. 
29. buvo psich. ligoninėje 
N. 15 Maskvoje, Grįžo ,į 
Lietuvą, suimtas išbuvo 
Pravieniškių darbo stovyk
loje,

Nuo 1974. XI. 19 iki 1974. 
XII. 19 buvo psich. ligoninėje 
1-jahib Skyritijb' Vilniuje, 
Vasaros g. Nr. 5. 1975 m. at
vyko į Kanadą.
17) . PAŠKAUSKIENĖ Ange
lė, d. Antano iš Jurbarko, 
Raseinių aps.būdama moks
leivė 1962. XI. buvo tardo
ma ir teisiama už pagamini
mą ir platinimą atsišaukimų 
raginant kovoti už nepri
klausomą Lietuvą. Kaune 
psich. ligoninėje buvo "gy
doma "nuo antitarybinės pro
pagandos aminezinu, tezis- 
tinu ir kt. Po 2 mėn. ati
duota tėvų globai. 1974 m. 
pabaigoje suimta, kalinta 
Vilniaus saugume ir Lukiš
kių kalėjime. Ten jai vėl bu
vo leidžiamos aminezino in
jekcijos, kurios iššaukė šir
dies sutrikimus. 1975. IV 
Aukščiausias teismas, kaip 
nepakaltinamą, nuteisė spe
cialiam gydymui neribotam 
laikui. Perkelta į Kauno 
psich. ligoninę. 1976. VII. 
tėvų pastangomis grįžo na
mo. Jos vyras susirado ki
tos ideologijos moterį. Liko 
su 2 mažamečiais vaikais. 
Saugumiečių persekiojama 
vėl gydėsi Jurbarko ir Vil
niaus ligoninėse. 1979. Vii. 
23. dalyvavo demonstracijoje 
Maskvoje, pasirašė 45 pa
baltiečių memorandumą.rei- 
kalaujantj atšaukti 1939. 
VII. 23. pasirašytą Ribbent- 
ropo-Molotovo paktą.
18) . POŠKIENĖ Birutė, tri
jų vaikų motina, mokyklos 
kiemsargė, iš Kauno,Demo
kratų g. Nr.36-1. Už religi
nius įsitikinimus atleista iš 
darbo ir, nors prokuroro ir 
buvo pabrėžta jos gera svei
kata, 1974.X. 29, uždaryta į 
psich. ligoninę Kaune, Kuz
mos g. 75. Čia ji gavo dide
les dozes stiprių vaistų, ku
rie paveikė jos regėjimą ir 
sukėlė smarkų raumenų 
skausmą.
19). STATKEVIČIUS Algir
das, g. 1923 m. gydytojas. 

1951 m. nuteistas 25 m. , iš
leistas anksčiau. 1970 m. 
suimtas už parašymą kny
gos "Visuomenės gyvenimo 
abėcėlė" ir laikytas psich. 
ligoninėje. 1979. Vili. 23. 
dalyvavo demonstracijoje 
Maskvoje ir pasirašė pabal
tiečių memorandumą. Nuo
1979 m. rudens Lietuvos 
Helsinkio grupės narys.
1980 m. suimtas.
20) . ŠUMAUSKAITĖ, suim
ta 1979 m. kalinta N. Vil
nios nsich. ligoninėje, sk. 1.
21) . TAMONIS Mindaugas, 
g. 1940. Vili. 28 Vilniuje, jnž. 
chemikas technologas, tech, 
mokslų kandidatas, nuo 1969 
metų Paminklų restauravimo 
instituto chemijos laborato
rijos Katedros vedėjas, po
etas, vedęs, 2 vaikų tėvas, 
Už savo įsitikinimus, už at
sisakymą kry.žkalnyje res
tauruoti paminklą tarybinei 
armijai ir reikalavimą pa
statyti paminklą nukentėju
slėms Stalino kulto laikais
1974. VI. 17 uždarytas Vil
niaus psich. ligoninėje Va
saros Nr. 5. Chemikalai jam 
atnešė 18 komos būklių. Gyd. 
Vaičiūnienė (rusė) Mindaugui 
leido tokias dideles insulino 
dozes, kad jos iššaukdavo 
šoką. Netekęs sąmonės, su-' 
leidus gliukozę, pradėdavo 
ją atgauti, blaškytis, dėl to 
kelioms valandoms pririša
mas prie lovos. Po 3 mėn. 
nežmąniško "gydymo", pa
laužta sveikata paleistas 
namo.

1975. VI. 27. vėl buvo už
darytas į psich. ligoninę. Po 
mėnesio paleistas. Nepakė
lusi ^sūnaus nelaimės, 1975. 
VI. 29 . širdies priepuo - 
liu mirė jo motina. 1975. XI. 
5. Mindaugas paslaptingomis 
aplinkybėmis žuvo po trau
kiniu.
22) . ZUBAVIČIUS, išvežtas 
į SRPSK PSYCH, institutą.
23) . ŽYPRĖ Algirdas, s. 
Prano, g. 1927. VII. 7. Pakal
niškių k. , Skuodo vis., Kre
tingos aps. , gimnazijos mo
kinys, nuo 1944 m. rusų oku
pacijos, motiną išvežus į 
Sibirą, slapstėsi,vėliau vei
kė partizanuose, 1956 m. pa
sinaudojęs amnestija, dirbo 
Kaune prie statybos darbų. 
1958. 1. 4. suimtas, IV. 23. 
Vilniuje nuteistas 25metams 
ir kalintas Mordovijos kone, 
stovykloje. 1973. X. 13. užda
rytas į psich. ligoninę Mor- 
dovijoje, Baraševo lag. 
385 3 12. Ten pakartotinai 
muštas, injekcijomis ban
dyta sunaikinti jo mentali
tetą, palaužti jo tvirtą cha
rakterį. Laikytas ir Maskvos 
Butyrkų kalėjime. Žalojan- 
tys chemikalai sugadino 
širdį, nusilpo, pablogėjo re
gėjimas, atsirado smarkūs 
kepenų skausmai.

1979 m. perkeltas į spec, 
psich. ligoninę Kazanėje 
nors psichiškai sveikas. 
Prievarta "gydomas" pavo
jingais vaistais. Adresas: 
420082 Tatorskaya ASSR, 
Kazan,UI. Ęrshova 49,uche. 
UE-148, St. 6.
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: DONELAIČIO ŠALIES •
• LIKIMAS :
• / K.DONELAIČIO 200 METU MIRTIES PROGA / •

Jau taip žiauraus ir negai
lestingo lietuvių tautai liki
mo buvo lemta, kad ši aisčių 
gentis per amžius Prūsų ar 
Mažaja Lietuva vadinta.net 7 
šimtmečius po svetimųjų 
jungu išgyvenus, vienok sa
vo lietuviškumą išlaikius ir 
savo misiją Didžiajai Lietu
vai atlikus, šiandieną nebe- 

( egzistuoja. . .
Ar ne šėtoniška likimo 

ironija, kad ši mažesnioji 
lietuvių tautos gentis dar 
prieš 3-jetą amžių išugdžiu
si lietuviškosios literatūros 
klasiką KRISTIJONĄ DO
NELAITĮ, o dar anksčiau 
MARTYNO MAŽVYDO as
menyje davusi spausdintą 
lietuvišką knygą 1547 metais, 
dabar turėjo pati numirti.. .

Juk vos prieš šimtąmetų, 
kai Didžioji Lietuva 60 me
tų merdėjo visiškoje kultū
rinėje tamsoje, iš šios Prū
sų Lietuvos slapta, įvairiais 
būdais^pro caro žandarų sau
gomą sieną, veržėsi lietu
viškojo spausdinto žodžio 
spinduliai, nešdami kovo
jantiems broliams anapus 
vilties ir dvasinės stiprybės.

Mes šiandien esame tie 
abejingi liudininkai, kurių 
akyvaizdoje ši Mažoji 
Lietuva tapo prieš 35 metus 
fiziniai sunaikinta, jos sen- 
prūsių vietovardžiai nušluo
ti nuo tūkstančių metų že
mėlapio - Prūsų Lietuva, 
kaipo tokia, nustojo egzis
tuoti ... Ko germaniškas 
atėjūnas, neįstengė ar net 
drovėjosi padaryti pėr7 am
žius, dabartinis barbaras 
tai įvykdė per keletą mėne
sių.

Iš tikrųjų, prie vokiškųjų 
valdovų Prūsų Lietuva ne 
tik egzistavo, bet iki hitle
rinių laikų netgi kultūriniai 
žydėjo. Lietuviškieji vie
tovardžiai, nors ir su vokiš
kom galūnėm, bet savo šak
nis išlaikė. Tik kur-ne-kur , 
ypač po XVII-me amžiuje 
siautusio maro, smarkiai 
išretinusio senprūsių so
džius ir į jų vietas atkeldi
nus vokiškuosius kolonistus,

Marijuana Tikrai Pavojinga
iš "RD" žurnalo, anglų k. laisvai vertė b. n./

Per paskutinį dešimtmetį 
surinkti duomenys rodė, kad 
marijuanos rūkymas gali 
rimtai pakenkti sveikatai. 
Per paskutinius 5 metus su
krečiantys nauji tyrinėjimai 
parodė ir išmatuojamą jos 
kenksmingumą įvairioms 
žmogaus kūno dalims, ypač 
smegenims ir lytiniam funk
cionavimui. Šiandien iškyla 
prieš mokslininkų-tyrinėto- 
jų ir klinikose dirbančiųjų 
akis šio dešimtmečio baisus 
vaizdas apgadintos jaunų 
žmonių kartos.

1978 m. liepos mėn. Pran
cūzijoje Reims mieste vyko 
Tarptautinis Marijuanos 
Simpoziumas. Jame dalyva
vo apie 50 mokslininkų-ty
rinėtojų iš vienuolikos kraš
tų. Jie patiekė naujausių 
studijų davinius apie mari
juanos kenksmingas pasek
mes gimimams, plaučiams, 
medžiagų apykaitai celėse- 
ląstelėse ir smegenims.

.1979 metais kovo mėn. 
konferencijoje, kurią rėmė 
Valstybinis Vaistų Pervarto- 
jimo ^Institutas Virginijoje, 
tyrinėtojai atidengė dar dau
giau duomenų apie marijua
nos kenksmingas pasekmes 
ir lytinei sistemai.

Po trijų mėnesių konfe
rencijoje, New Yorko Uni
versiteto Medicinos Mokyk
loje, mokslininkai ir psi- 
V.3O 

atsirado grynai vokiškų 
vietovardžių. Tačiau dar iki 
paskutiniojo karo pabaigos, 
nors ir po aršios hitlėrinio 
germanizavimo akcijos, ke
liaudamas nuo Tilžės iki 
Darkiemio ir nuo Eitkūnų 
iki Karaliaučiaus, GALĖJAI 
UŽTIKTI SALELES LIETU
VIU PRŪSŲ TARME KAL
BANČIŲ GYVENTOJŲ.

Deja, visa tai buvo pra
eito karo pasėkoje nušluota. 
Pirmiausia , besitraukianti 
hitlerinė Karinė valdžia dau
gumą gyventojų iševakuavo 
į Vakarus, o likusieji tapo 
jėga naujųjų slaviškų užka
riautojų išvežti į Rytus.

Pirmą kartą civilizuotos 
Europos istorijoje, TŪKS
TANTMEČIUS EGZISTAVĘ 
VIETOVARDŽIAI TAPO MA
SINIAI STAIGA,BE IŠIMTIES, 
VISIŠKAI SVETIMOS TAU
TOS VARDAIS PAKEISTI.

Karaliaučius, šimtmečiais 
buvęs lietuviškosios kultū
ros i židinys, kur 1547 m. 
buvo išspausdinta pirmoji 
lietuviška knyga ir kurio 
universitete mokėsi daugelis 
lietuviškosios visuomenės, 
jų tarpe ir K.Donelaitis -pa
vadintas Kaliningradu! Til
žė, kurią net vokiečiai "Til- 
set” vadino, virto "Soviets- 
ku" vokiškai "Gumbinnen", 
dabr "Gusev" ir 1.1.

Nepaliko ramybėje nau
jasis okupantas nė K. Done
laičio gyvenvietės Tolmin
kiemio, kur gimė pirmoji 
lietuviškosios literatūros 
klasikinė poema "METAI", 
ją kažkokiu "Čystyje Prudy" 
pavadindamas.

Ant Įsros upės kranto sto
vėjęs senas aisčių miestas 
Įsrutis, pavadintas jį nuka
riavusio,. vėliau jo apylin^ 
kėse žuvusio gen, Černia
chovskio vardu. Visi tūks
tančio metų senumo vieto
vių, kaimų bei upių vardai 
staiga pranyko. Drauge buvo 
sunaikinti ir neįkainuojamos 
vertės lietuviškosios kultū
ros lobiai - architektūros 
paminklai, archyvai... Tik 
nepaprastomis Didžiosios 

chiatrai dar papildė sąrašą 
pavojų, kuriuos sukelia chro
niškas marijuanos rūkymas.

Atsižvelgiantį šiuos įspū
dingus davinius. Atstovų Rū
mų rinktas Komitetas Nar
kotikų Pervartoj!mo ir Kont
rolės, pradėjo apklausinėji
mus liepos mėnesį.

Atstovas Lester Wolff, 
Komiteto pirmininkas, pa
reiškė : "JAV istorijoje pa
sižymi kaip kraštas, kuria
me daugiausia yra paplitęs 
pervartojimas ir labiausiai 
paplitęs nelegalus pervarto
jimas yra - marijuana". Ci
tuodamas 1978 m. vaistų 
pervartojimo statistiką, 
Wolff pažymėjo, kad l iš 9 
gimnazijos vyresniųjų mo
kinių rūkė žolę kasdieną ar
ba beveik kasdieną, t. y. 80 
procentų daugi aus per pasku 
tinius 3 metus. "Žolės" rū
kymas dabar yra pasidaręs 
visąi natūralus ir jaunesnių 
gimnazistų tarpe. Duome
nys rodo, kad marijuanos 
rūkymas pradeda plėstis ir 
10-12 metų vaikų tarpe".

Didžiausią pavojų, šalia 
kitų pasekmių, — marijuana 
sukelia susilpninimą smege
nų veikimo ir pakenkimą ly
tinei sistemai, nes'"žolė" 
pritampa prie smegenų ir 
lyties organų ląstelių. Ma
rijuanos 61 specifinė dalelė, 
randama tik "Cannabis" rū

Lietuvos sūnų bei dukterų 
pastangom!s,kai kurie mūsų 
tautai brangiausi paminklai 
buvo išgelbėti. Vislab, - tai 
mūsų lietuviškosios kultū
ros šventovė - Didžiojo 
Būrų dainiaus Kristijono Do
nelaičio bažnytėlė Tolmin
kiemyje. Praeito karo eigo
je sudegintos bažnytėlės 
griuvėsiai su jos požemiuo
se gulinčiais Didžiojo lie
tuviškosios literatūros kla
siko palaikais tapo rūpestin
gai atkasti,jo kaulai,- pagar
biai pergabenti į Vilnių, kur 
universiteto klinikose jie 
buvo moksliškai ištirti ir jų 
tapatybė patvirtinta.

Pati pastoriaus K. Ųone- 
laičio bažnytėlė , pagal Rytų 
Vakarų Vokietijiį arvhyvuo- 
se rastus planus, piešinius 
bei nuotraukas tapo pasi
šventėlių lietuvių sistema- 
tiškai atstatyta. Toje pačio
je vietoje, jos požemiuose 
po didžiuoju altoriumi, kur 
mūsų Didysis Tautos Dainius 
buvo rastas palaidotas, 
įrengta kripta. Vilniuje jo 
palaikai buvo rūpestingai 
sudėti Į nerūdijančio plieno 
karstą ir hermetiškai užda
ryti. Kuomet kripta Tolmin
kiemio atstatytos bažnytėlės 
požemiuose jau buvo galuti
nai paruošta priimti jo pa
laikus, iš Vilniaus per žy
dinčius ir žaliuojančius Dzū
kijos kalnelius ir Suvalkijos 
lygumas Donelaitis grįžo at
gal į savo numylėtosios bu
vusios Prūsų Lietuvos kam
pelį.

Guli jis ten Tolminkie
myje. Jį saugo ne lietuviai, 
sūnūs ar dukros, bet sveti
mos tautos atėjūnai. Tik lai
kas nuo laiko iš Didžiosios 
Lietuvos atvyksta būreliai 
pasišventėlių tautiečių. Jų 
rūpesčiu ir pasišventimu 
bažnytėlė ir jos šventorius 
yra nuolat atnaujinama ir 
nuo piktžolių apvaloma.

Tikriiaža dalelė tos Done
laičio Lietuvos,esančios de
šinėje Islemuho pusėje, te- 
prisiglaudė prie Didžiosios 
Lietuvos. Broliai ir sesės 
tėvynėje bando ir stengiasi, 
kiek sąlygos leidžia, atkur
ti senosios Prūsų genties 
istorinius palikimus, jų se
nąją kalbą ir kitą kultūrinį 
lobį. Vyksta tyli ir atkakli 

šies augale, tirpsta rieba
luose ir pasirenka kūno rie- 
balingus organus, kuriuose 
pasilieka ilgesnį laiką ir tik 
palaipsniui iš kūno pasišali
na. Vienas tyrinėtojų išsi
reiškė : "When the high is 
gone, the pot is not"(palai- 
mingas apsvaigimas iš
blėsta, "žolė" pasilieka).

Pagrindinė psicho-aktyvi 
dalelė, kuri pakeičia gal
vojimą, chemiškai vadinasi 
delta - 9 -THC. Ją galima 
atsekti radioaktyviu metodu 
ir užtrunka nuo 5-8 dienų 
pusei tos dalelės ir vieną 
dieną paprastai ciga
retei pasišalinti iš kūno.

Smegenys yra vienas or
ganų žmogaus kūne, kurie 
turi nemažą kiekį riebalų. 
Vyriškosios ir moteriško
sios liaukos taip pat turi di
delį kiekį riebalų. Kas pa
sidaro, kai šiuose organuo
se susikloja marijuana ?

Psichiatras dr. Robert C. 
Gilkeson iš Clevelando, Ohio 
pasakoja, kaip 1976 metais 
į jo kabinetą įėjo' aukštas, 
gerai atrodantis jaunuolis 
vardu Steven. Pirma geras 
studentas, jis skundėsi, kad 
jo pažymiai sumenkėjo, su
menko jo |atmintis ir kon
centracija. |"Viskas, kuo aš 
pirmu domėjausi, pasirodė 
labai nuobodu. Net merginos 
nebeįdomios. Jaučiuosi visą 

kova už lietuvybės išlaikymą 
bei atkūrimą bent tose da
lyse, kurios randasi dabar
tinės Lietuvos Respublikos 
ribose (o kur dar sritys, Ii - 
kusios po Lenkijos ir Balta
rusijos valdomis...Suvalkų, 
Gardino.Ašmenos, Gervėčių, 
Svyrių, Kamajų ir kitų isto
rinių lietuviškų apylinkių 
gyventojai nuolat žvelgia į 
Vilnių, į Didžiąją Lietuvą 
pagalbos ir paramos savo 
desperatiškoje kovoje dėl 
senolių kalbos bei papročių 
išlaikymo. . .),

Iš šios Prūsų Mažosios 
Lietuvos kilo ir vėliausia 
lietuviškos literatūros kla
sikė - Ieva Simonaitytė. Ji
nai savo romane "Aukštųjų 
Šimonių likimas "labai vaiz - 
dingai perdavė tragišką vie
nos lietuviškos giminės iš
nykimą germanizmo jūroje, 
kur simboliškai atsispindėjo 
likimas ir visos Prūsų Lie
tuvos. Ta Mažoji Prūsų Lie
tuva davė mūsų tautai -Maž
vydą, Sirvydą, Bretkūną, 
vėliau Donelaitį, Rėzą ir 
vėliausiai Storastą-Vydūną, 
M. Jankų, E- Simonaitį, bei 
daugelį kitų lietuviškosios 
kultūros veikėjų. Šiandieną 
jos nebėra...

Kas išugdys kitus Donelai
čius, 'Mažvydus, Sirvydus 
ir Simonaitytės ? Anksčiau 
Lietuva, kai pavojus buvo iš 
Rytų, ieškojo pagalbos Va
karuose -Mažojoje Lietuvo
je. Dabar tie patys slavai ir 
Vakaruose įsitvirtinę - sen
prūsių krauju ir prakaitu 
persunktose žemėse.

Padėtis labai ir labai kri
tiška. Vienok tauta, šimt
mečiais išėjusi didžiuosius 
bandymus, išsilaikys. Jei 
jos sūnūs ir dukros tėvynėje 
ir plačiame pasaulyje ištau
sos jos švenčiausią paliki
mą - savą lietuvišką kalbą, 
dvasiąirjos papročius. Tau
ta išsilaikys, jei jos sūnūs 
ir dukros prisimins savo 
garbingą istoriją, bei didin
gą praeitį.

Tėvynėje gyvenantis poe
tas V. Bložė labai giliai ir 
prasmingai pasakė savo po
emoje : "Tėvyne, Lietuva, 
brangi šalie prie Nemuno 
krantų. Mūs meile tu gyva 
ir mūs krauju. . . "

DAINAVOS SŪNUS

laiką išsekęs "-skundėsi jis 
Dr. Gilkeson pastebėjo, 

kad jaunuolio rašysenoje rai
dės d ir b buvo atvirkščios - 
klasiškas pavyzdys tų, kurie 
turi mokymosi defektus- Po 
padarytos elektro - encefa- 
logramos (EEG) - smegenų 
bangų tyrimo raporte buvo 
pažymėta "Nenormali EEG. 
Pasklidęs encefalopatiškas 
procesas. Pastebimai ne- 
subrendusios bangos pagal 
amžių"- Steven smegenų ban
gų brėžinys buvo tipingas - 
6-8 metų amžiaus vaikui.

Šis studentas prisipažino, 
chroniškai ( kas dieną, arba 
beveik kas dieną) rūkė ma- 
rijuaną. Psichiatras patarė 
jam mesti rūkyti. Du mėne
sius Steven buvo taip su
krėstas tyrimų rezultatų, 
kad su tuo sutiko.

Po 8 savaičių jo EEG buvo 
žymiai geresnė, bet dar ne 
visai normali. Dr. Gilkeson 
pastebėjo, kad Steven mokslo 
pažymiai pagerėjo, taip pat 
nuotaika, atmintis ir kalbos 
būdas pasitaisė. Padrąsintas 
Steven sutiko dar 2 mėne
sius nerūkyti marijuanos. 
Po to EEG raporte buvo pa
žymėta ; "Smegenų bangų 
brėžinys normalus, atitinka 
amžių".

fb šio įvykio dr. Gilkeson 
pradėjo studijas, kurių dvi 
yra ęsiamos. Jis yra jau 
tyrinėjęs 43 "tipingus" stu
dentus, kurie bent du kartus

algimanto skiltis
PRADŽIOJE BUVO LIETUVIŠKAS ŽODIS
Teko pastebėti vedamuosiuose ir Šiaip straipsniuo

se vis didėjantį sisurūpinimą mūsų jaunimo skaitybos 
reikalais. Čia turima galvoje paprasčiausias faktas, 
kad išeiviškojo jaunimo 'absoliutinė dauguma (tarp, 
dauguma ) neskaito periodinės spaudos ir dar dau
giau - grožinės literatūros leidinių. Žinoma, būtų 
negražu nepaminėti pasitaikančių visai šviesių iš
imčių, tačiau, tos puikios išimtys, visumoje žvelgiant, 
ir telieka tegu ir gaiviomis, bet vistiek išimtimis.

Dabar, dažniausia, pasidžiaugiame matydami savo 
jaunuosius peržvelgiančius laikraščių paskutinio 
puslapio kronikas, sustojančių trumpai prie vienų ar 
kitų nuotraukų ar permetančių akimis sporto, skautų 
ar ateitininkų skyrelius. Tačiau, visiškai kita padėtis 
gaunasi, kai tam pačiam jaunimui pasiūlai prisėsti prie lie 
tuviškos knygos. Šioje vietoje susiduriame lyg su 
kokia aukšta, tikrai sunkiai perkopiama siena. Tiesa, 
siūlomi visokeriopi receptai ir būdai, kaip sudominti, 
paprastai, labai užimtą ir visad skubantį, mūsiškį jau
nimą, lietuvišku spausdintu žodžiu. Greičiausia, tie 
visi patarimai, tegu ir labai gražūs^, balsingi ar net 
įtikinami praktiniame gyvenime nėra paveikūs ir tiek. 
Tarp visų kitų jaunųjų nesidomėjimo lietuviška bal et ris - 
tika priežasčių gali būti irtoji, kad jų lietuvių kalbos 
žodynas yra ribotas, neretai tesiekiąs tik "virtuvinį" 
horizontą. Jei taip, aišku, kaip toks domėsis ar jaus 
patraukimą įsitraukti į poros šimtų puslapių, gal net ir 
labai įdomų ir intriguojantį turinį, jei jis nesupras ir 
nepagaus visų lietuvių kalbos plonybių,, grožio ir žo
dinio turtingumo.

Net jei kalbėtume apie sekmadienio pamaldų pa
mokslus, neretai pastebėsime ne vieno jaunuolio "ap
snūdusią" laikyseną, nes jis nesupranta, nepagauna 
smarkiai beriamų pamokslininkų žodžių, nors tasis bū
tų tikrai iškalbus, įdomus ir visapusiškai patrauklus 
kalbėtojas. Ar žymiai kitokia, geresnė padėtis visokių 
susirinkimų metu ? Ir čia jaunieji, dėl savo riboto lie
tuvių kalbos žinojimo, varžosi dalyvauti diskusijoje , 
reikšti savo nuomonę ir aktyviau įsijungti į vyks
tančias svarstybas. Ir vėliai valia minėti iškilias jaunimo 
asmenybes, ar kitus vardus, bet ar tai peržengia iš
imčių ribas ?

Nori ar ne, bet jau pats laikas sutikti ir susitai
kyti su mintimi, kad tikrai daugiau negu pusė lietuviš
kojo jaunimo, neskaito, nesidomi nei liėtuviška perio
dika, nei, lietuviška knyga-proea, poezija ar drama. 
Ir šitas teigimas nėra jokių naujų amerikų atradi
mas. Būtiį kurkas naudingiau, jei pilna drąsa ir su 
realizmo pajautimu bandytume atakuoti egzistuojančią 
problemą, kuri turėtų būti laikoma Viena pačių 
svarbiausių visame lietuviškos veiklos užsiangažavi
me ir visuose bendrinės veiklos planuose. Jau matome 
(savo pačių ir kaimynų aplinkoje), kad' nfesidomėjimas 
skaityba, proporcingai mažina ir visą praktišką lie
tuvių kalbos kasdienį naudojimą. Kaip visa tai apsukti 
360 1. kampu, kai ja pakeisti žiaurėjančią ir nieko gero 
nežadančią padėtį, turėtų būti visų mūsų rūpesčiu. 
Ne vięnu atveju net ir pačios šeimos čia lieka bejėgės, 
tad, kaip pasiekti, kaip paveikti tuos, kurie nepri
klauso jokiems organizaciniams junginiams ? Pagaliau, 
ar ir organizacinis autoritetas yra pakankamas sulaiky
ti tą, beveik tradicinį riedėj imą pakalnėn ? Kokios 
kitos priemonės ar būdai čia dar galėtų ateiti talkon ?

savaitėje rūkė marijuaną 4 
mėnesių laikotarpyje, bet 
prieš darant ĘEG buvo ne
rūkę 48 valandas. Visų 43-jų, 
kaip ir Steven raportai, 
sakė : "Pažymėtinai neišsi- 
vysčiusios bangos" - reiškė 
išsiplėtusi smegenų pablo
gėjimą.

Tulane Medicinos Mokyk
los Neurologijos ir Psicho
logijos Departamento direk
torius dr. Robert Heath rpdė 
skaidres Reimso simpoziu
me Rhesus beždžionių celių 
smegenų dalies, kuri kont
roliuoja lytinį potraukį, bend
rą apetitą, jausmus. (Ta 
sijnegenų dalis žmogaus ir 
Rheso beždžionių yra labai 
panaši). Šios rūšies beždžio
nėms buvo duodamos atitin
kamos proporcijos marijua
nos cigaretės kasdien 3 % 
THC sudėties ("gera žolė" 
gatvės rinkoje turi nuo 3 iki 
6 % THC). Rezultatai : bež
džionių smegenų celės struk
tūriniai žymiai pasikeitė, 
atsirado nenormalios nuo
sėdos nepermatomos me
džiagos į synaptinius plyšius 
tarp neuronų, ir tų plyšių 
padidėjimai.

"Tai, - aiškino dr. Robert 
Heath - gali sulėtinti arba 
pertraukti smegenų žinių 
perdavimo slinktį". Taip pat 
buvo surastos nenormalios 
mažų pūslelių koncentraci jos 
celėse nervų galuose, ku
riuose randasi cheminiai 

smegenų varikliai'. Be to. 
žymus padaugėjimas sveti
mos medžiagos nervų celių 
branduoliuose. Visa tai reiš
kia pašlijus) smegenų veiki
mą.

Dr. R. Heath pabrėžė, kad 
tie smegenų pakitimai vyks
ta greitai. Klinikose stebė
jimai parodo, kad žmonės 
gali gerti eilę metų, kol pa
sidaro rimtas smegenų pa
žeidimas. Bet bestudijuojant 
beždžiones atrodo, kad pa
lyginant trumpą laiką varto
jant marijuaną vidutiniško
mis arba didelėmis dozėmis 
pradeda vystytis smegenų 
sumenkėjimas

Vienas simptomų, kurį, 
pastebėjo visi chroniškai rū
kantys marijuaną,yra trum
palaikės atminties menkėji
mas. Neurologas W. H. Stu
art iš Atlanta, Ga. pasakojo 
apie atvejį 28 metų statybos 
subkontraktoriaus, kuris 
rūkė kasdieną "žolę" (jokių 
kitokių vaistų nevartojo ir 
gėrė tiktai alų). Po penkių 
metų, jis pažiūrėdavo į 
planą, nueidavo iki darbi
ninko ir užmiršdavo ką no
rėjo pasakyti. Jis nustojo 
rūkęs "žolę" prieš du me
tus, bet jo trumpalaikė at
mintis neatsitaisė. Jis pra
rado savo verslą ir dabar 
dirba kitam subkontrakto- 
riui, kaldamas vinis.

/ bus daugiau /
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
19G7 m. Vilniuje buvo iš

leista knyga apie St. ŠIMKŲ, 
kuri tik dabar pasiekė mano 
pastogę Kanadoje. Knygą 
sudarė ir paaiškinimus pa
rašė D. Palionytė, nurody
dama. jog tai : straipsniai, 
dokumentai,laiškai ir amži
ninkų atsiminimai. Knygos 
sudapytoja St. Šimkų ir jo 
kūrybą šitaip aptaria. Sta
sys Šimkus -kompozitorius, 
chorų organizatorius ir di
rigentas, muzikos publicis
tas, folkloristas, pedagogas 
ir muzikos visuomeninin
kas - beveik pusę šimtme
čio rašė į lietuvių muziki
nės kultūros istoriją vis 
naujus, vienas už kitą reikš
mingesnius puslapius. Sklai
dant juos šiandieną ir verti
nant iš kelių dešimtmečių 
perspektyvos, aiškiai maty
ti, jog daugelis dalykų, dėl 
kurių St. Šimkus kovojo, te
bėra svarbūs ne tik kaip 
praeities kultūrinio paliki
mo faktai, bet ir kaip reikš
mingos gairės mūsų muziki
nės kultūros rūmo statybai".

St.Šimkus buvo gimęs 1887 
metais sausio 23 d. Motiškių 
km. netoli Seredžiaus, mirė 
1943 m. spalio 15 d. Kaune.

Pagal tos knygos turinį,čia 
norisi mesti žvilgsnį tik į 
kai kurias St. Šimkaus am
žininkų mįntis, išreikštas 
jų prisiminimuose. Buvusi 
choristė Olimpija Gadliaus- 
kaitė savo rašinėlyje "Aš 
dainavau Šimkaus chore", 
tarp kita ko šitaip rašo : "į 
Skirsnemunę Stasys Šimkus 
atvažiavo 1903 m. birželio 
mėnesį ir išbuvo čia apie 
trejus metus. Atmenu, jau 
rugsėjo mėn. mūsų choras 
buvo tiek pamokytas, kad ga
lėjome viešai dainuoti. Nedi
delis jis buvo, ale stiprus, 
mat, Šimkus labai žiūrėjo, 
kad visų giedoriųbalsai de
rėtų, kad visi ii' aukštieji, 
žemieji, lygiai stipriai 
skambėtų. Būdavo, sulig 

stubos didumu ir balsus su
stato ir perstato, kad tik 
vienybė rastųs.

Dainuodavom tris dienas 
per savaitę nuo ryto iki va
karo. Dainuodavom, prakti- 
kuodavomės taip, kad net 
prakaitas upeliais tekėdavo 
Ne tik mes, bet ir pats mū
sų mokytoj as (jam tuomet 
buvo šešiolika metų)pavarg- 
davo. Būdavo pabūna užsi
merkęs dešimt minučių, at
meta plaukus nuo kaktos ir 
vėl sėda prie fortepijono ir 
vėl jėgų kupinas naują dainą 
mokina. . . "

Aleksandras J. Aleksis 
(g. 1886), gyvenantis JAV, 
apie pažintį su muziku St. 
Šimkumi rašo : "1907 me
tais, apie rugsėjo 15 dieną, 
užsiregistravęs Varšuvos 
muzikos institute, sutikau 
šauniai uniformuotą, ener
gingos išvaizdos studentą 
Stasį Šimkų ir švelnutį "po
niškai" nusiteikusį, vos 
pradėjusį studijas, Julių 
Štarką. Užmezgus pažintį, 
Šimkus patarė garsiai lie
tuviškai kalbėti, kad daugiau 
mums panašių suradus. Na, 
taip ir įvyko, nes netrukus 
prisistatė Jonas Bendorius, 
Stanislovas Kazūra ir Ka
zėnas. Po tos malonios pa
žinties, dažnai mano kam
barėlyje susirinkdavom ir iš 
"Raudonos" L. Eremino dai
nų knygelės gana sutartinai 
padainuodavome".

Balys Dvarionas rašinėly - 
je "Pirmas susitikimas su 
Šimkumi" šitaip rašė : "Sta
sį Šimkų prisimenu nuo tų 
laikų,' kada jis it Palangos 
Juzė, su savo dainos lyra 
per miestus miestelius ke
liavo ir užmigusią tautinę 
sąmonę budino. Man buvo 
septyneri metai, kai jis taip 
atkeliavo į Liepoją. Greitai 
apsi klausi nėjęs, ėmė orga
nizuoti koncertą. Laisvu nuo 
repeticijų metu dažnai lan
kydavosi mūsų šeimoje, ii-

Stasys Šimkus Amžininku, 
Atsiminimuose

Pranys A 1 š ė n a s 
gai kalbėdavosi su vyres
niais broliais ir seserim:
mat, jįe padėjo jam ruošti 
tą koncertą. Tada Šimkus 
buvo laibas, gražios išvaiz
dos, greitas ir iškalbingas. 
Toks įstrigo jis man atmin
tyje. Vėliau, sakyčiau, ma
žai jis bepasikeitė, nebent, 
amžiui įpusėjus, kiek pilnes
nis pasidarė... "

Jadvyga Čiurlionytė apie 
St.Šimkų rašo : "įdomių Šim
kaus, kaip žmogaus ir me
nininko, bruožų išryškėjo ii 
liko atmintyje iš Klaipėdos 
muzikos mokyklos laikų. 
Nors ten dirbau neilgai, tik 
vienerius 1924 - 1926 metus, 
bet mačiau šį energingą 
žmogų pilname jo kūrybinių 
jėgų subrendime, paskendu
sį darbų ir konfliktų chao
se: . . -

Stasio Šimkaus asmeninis 
gyvenimas, jo žygiai, nuo
tykiai, užmojai ir jų žlugi
mai būtų gera medžiaga ro
manui. Jo charakterio bruo
žai, nerami dvasia, smar
kus temperamentas, fantas
tiškas įsitikinimas savo tie
sa, veržlumas ir nepastovu
mas iš dalies atsispindėjo 
ir jo asmeniškame gyveni
me. O šis buvo itin spalvin
gas. Tačiau, pirmiausia - 
tebūnie pagerbti jo nuopel
nai mūsų kultūrai".

Ilgametis redaktorius An
tanas Bružas rašinyje "Iš 
Motiškių bakūžės samano
tos", tarp kita ko, rašo: 
"Stasys Šimkus ir aš esame 
gimę ir vaikystę praleidę 
tame pačiame Seredžiaus 
valsčiaus Motiškių kaime 
Kadangi jis buvo aštuone- 
riais metais vyresnis už 
mane, o likimas nuvedė mus 
visai skirtingais gyvenimo 
keliais, tad per pirmuosius 

trisdešimt metų vos porą 
kartų buvome susitikę.

Tiktai 1924 metų pavasarį, 
dainų dienos ruošimo pro
ga, galiu sakyti, su St. Šim
kumi susipažinau. Tada mu
du net gerai ir ilgam susi
artinome : abudu buvome 
motiškiečiai ir, anot jo, 
mudviejų šaknys buvo bend
ros, nors šakos kai kada ir 
pasitaršydavo.. . .

1906 metų vasarą pasklido 
žinia, kad konservatorijos 
studentas motiškietis Sta
sys Šimkus Seredžiuje ruo
šia lietuvišką vakarą. Ši ži
nia sukėlė visų susidėmėji- 
mą ir daug kalbų, nes tai 
buvo kažkas visai nauja, nie
kad dar čia negirdėta ir ne
regėta. i Apie vakarą kalbėjo 
net gretimų Veliuonos, Vil
kijos, Kriūkų, Juodaičių 
vaisei ų gyventojai.

St. Šimkus jaunatvės me
tais (ir vėliau) buvo ener
gingas, iškalbus ir gabus 
organizatorius. Jis greitai 
surasdavo reikalingus žmo
nes, mokėjo juos padrąsinti, 
užkrėsti savo ryžtingumu. Ir 
tada, Seredžiuje, jis per 
tris mėnesius "iš nieko" su
ruošė aniems laikams šaunų, 
iškilmingą vakarą. . .

Važiavau (1926 metais) su 
St. Šimkumi automobiliu iš 
Kauno į Klaipėdą, pro Jur
barką ir Smalininkus (pri
simintina, kad tuo metu Šim
kus buvo Klaipėdos Lietuvių 
Konservatorijos direktoriu
mi. o Bružas -Konservato
rijos bei internato reikalų 
vedėjas - Pr. Alš). Ties Se
redžiumi pasukome į kalną, 
j Motiškius : jis norėjo dar 
kartą pamatyti savo gimtinę. 
Sunkiai suradome ir nusta
tėme tikrą vietą, kur kadaise 
kaimo viduryje, skersai gat

vę, spoksojo savo mažais 
langeliais viena į kitą mūsų 
gimtosios gryčios. Čia ty
liai, susimąstę, pastovėjo
me. Šimkus nusisukęs nosine 
nusišluostė ašaromis su
žvilgusias akis . . . Toliau 
keliavome ilgokai žodžio ne
pratarę, pagaliau, jis pasa
kė :

-Kai komponavau dainą 
"Kur bakūžė samanota", 
prieš akis turėjau šitą mielą 
gimtąjį kampelį ; gal dėl to 
ir ta daina išėjo tokia jaus
minga. . .

Apie ano meto didįjį mūsų 
kompozitorių, didįjį liau
dies dainų populiarizatorių, 
didįjį muzikos kultūros vei
kėją Stasį Šimkų yra ir dar 
bus daug prirašyta ir pri
kalbėta. Džiaugiuosi, kad ir 
man teko proga čia papasa
koti bent vieną- kitą epi - 
zodą iš šaunaus, talentingo, 
garbingo mano kaimyno gy
venimo".

Motiejus Buivydas savo 
rašinyje "Klaipėdos muzikos 
mokyklos direktorius" tei
gia :"Su didele meile i r pa
garba visuomet prisimenu 
savo mokytoją Stasį Ši mitų. 
Nepaprastą įspūdį kompozi
torius mums paliko dar ta
da, kai pirmą kartą jį pama
čiau Šiauliuose. Jis buvo at
važiavęs tikrinti ęhorų pir
majai Lietuvos dainų dienai 
Kaune. Tada mes, jauni 
gimnazistai ir miesto visuo
menės chorų kolektyvai su
ėjome į salę bendrai repeti
cijai. Iš karto man buvo ne
suprantama, kodėl, pamatę 
St. Šimkų, visi pradėjo plo
ti, o vyresnieji net šaukti : 
"Valio Šimkus".’Tačiau, kai 
jis, paėmęs lazdelę, prie
šais visus atsistojo ant ta
buretės ir be jokių, prakalbų 
paprašė taip pat gerai dai
nuoti, kaip buvo gerai plo
ta, visi nutilome, kiek su
glumę dėl savo išsišokimo 
ir tyliai laukėme jo pirmojo 

mosto. Visi pakluso dirigen
to rankai. Ir ne tik rankai, 
visas jo kurias lanksčiai dai
lino kiekvieną muzikinę fra
zę. Daina atgijo, plaukė., 
ryškėjo. Gerokai palamdęs, 
staiga sustabdęs, sušuko: 
"Ot taip reikia dainuoti".

Jo pastaboms netrūko hu
moro, tačiau jis kalbėjo 
trumpai ir visiems buvo aiš
ku, ko dirigentas nori. . . "

Rašinyje "Mano bičiulis 
Stasys Šimkus" Antanas So
deika šitaip porina: "Su 
kompozitorium Stasiu Šim
kum susipažinau 1906 me
tais- Tada Jurbarke sa
viveiklos scenoje buvo sta
toma Juozo Vilkutaičio-Ke- 
turakio 3 veiksmų komedija 
"Amerika pirtyje", Siuvėją 
Vincą vaidino S. Šimkus, o 
aš į sceną žengiau pirmuo
sius žingsnius - turėjau toje 
komedijoje piemenuko rolę 
(be teksto). Režisavo tuomet 
Jurbarke gyvenusi gabi ad
vokatė Skirgailienė. Dar 
šiandien matau Šimkų - be 
švarko, vien su liemene, 
rankoves pasiraičiusi, pas 
Bekampį siuvantį. Rankose 
senoviškas lygintuvas, jis tą 
lygintuvą tai mosuoja, tai 
pučia. Net žarijos žybsi. 
Vikriai lygina švarką arba, 
atsisėdęs ant stalo, siuva.. . 
Visa tai jam išeidavo kaip 
tikram kaimo siuvėjui. At
rodė, jog jis ne vaidina, o 
scenoje gyvena tikrą gyve
nimą. S. Šimkus turėjo ne
ginčijamų aktoriaus gabumų.

Po vaidinimo buvo koncer
tinė dalis : S. Šimkaus har
monizuotas liaudies dainas 
padainavo Jurbarko apylin
kėje pagarsėjęs A, Pociaus 
vadovaujamas choras, .pasi
žiūrėti buvo suėjusios ji' vi
sos Jurbarko miesto įžymy
bės, net tuomet Jurbarke 
gyvenęs kunigaikštis Vasil- 
čikovas (senasis).

/ bus daugiau /

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

/iš anglų kalbos laisvai vertė B.E./

"Laisvėje gyvenant, yra nemaža sunkumų 
Nėra tobula ir demokratija. bet mums niekada 
nereikėjo apsitverti mūro siena, kad išlaikytumėm 
žmones savo krašte

( JAV Prezidentas John F. KENNEDY 1963 m. 
birželio men 26 d prie 3erlyito Sienos).

1.
Meyer’is, užsukęs kampą savo senu laidojimo veži

mu, sumažino greit). Jo rankos, suspaudusios vairo 
ratą, prakaitavo, skilvis susitraukė artėjant prie patikri
nimo posto, kuris naktį aiškiai matėsi, šviečiant arkoje 
aštrioms, baltoms šviesoms.

-Turbūt, esu beprotis- sumurmėjo jis. -Sukvailėjęs 
Prisiekiu, tai paskutinis kartas...

Du "liaudies milicininkai"- traumpai vadinami "vo- 
pai"- prie raudonai balto barjero dėvėjo senoviškus 
"Wehrmacht'o" lietpalčius, su šautuvu per pečius. Kari
ninkas stovėjo būdelės tarpduryje, rūkydamas ciagertę.

Meyer’is paspaudė stabdžius ir išlipo. Tuo tarpu vie
nas iš sargybinių atidarė užtvarą. Gatvė tęsėsi pro vie - 
tovę, kur kiekvienas namas buvo sugriautas iki pat šie - 
nos. Už jos, apšviestame ploto, buvo Vakarų Zonos tik - 
rini mo punktas.

Jis vartaliojo savo dokumentus,ir karininkas prisi - 
artino: "Vėl Jūs, pone Meyer’i? Ir ką čia turime šį kar
tą? Daugiau lavonų?"

Meyer’is padavė dokumentus: "Tik vieną, pone lei - 
tenante". Jis baimingai pažvelgė į karininką pro metali- 
riais rėmais apvedžiotus akinius. Susivėlusių , žilų plau
kų kuokštas, nutrintas kalnierius, apšepęs apsiaustas 
darė jį labiau panašų į nepavykusį muzikantą, negu į ką 
kitą .

-Anna Schultz -, skaitė leitenantas. -Amžius- 19 me
tų. Per jauna, net ir šiais sunkiais laikais,mirti -.

“Savižudybė - .paaiškino Meyer’is.- Jos vienintėliai 
'giminės-r dėdė ir teta Vakarų Zonoje. Jie pareikalavo jos 
palaikų .

Vienas iš vopų atidarė laidotuvių vežimo duris ir jau 
ruošėsi atsukti karsto dangčio sraigtus. Meyer’is skubiai ’ 
sulaikė jo ranką.

Leitenantas prabilo: "Hm, nenorite,kad mes pasi -
4 psl.

žiūrėtume į karstą? Darosi įdomu, - o kodėl gi ne?"
Meyer’is, šluostydamas nosine prakaitą nuo veido, 

atrodė, neberanda žodžių. Tuo momentu, mažas sunkve
žimis sustojo už jo. Vairuotojas išsilenkė pro langą, lai
kydamas rankoje dokumentus. Leitenantas nekantriai 
žvilgterėjo pro petį ir pasakė: "Susitvarkykit su juo".

Milicininkas pribėgo prie sunkvežimio ir greitai per
žvelgė popierius. "Kas čia?"

- Diezelio motoras pataisymui Greifswalder’io dirbtu 
vei - atsakė.

Motoras buvo aiškiai matomas, pritvirtintas virvė - 
mis prie sunkvežimio plokštumos. Vopas sugrąžino do - 
kumentus: "Tvarkoj,-važiuok toliau*.". Jis pakėlė raudo
ją - baltą užtvarą; vairuotojas pasuko pro laidojimo ve
žimą ir patraukė pro angą sienoje.

Leitenantas linktelėjo galva savo vyrams:"Atidaryki- 
te karstą"*.

-Jūs nesuprantate - , kreipėsi į leitenantą Meyer’is. 
“Ji išbuvo jau visą parą Spree upėje .

- Pažiūrėsim, pažiūrėsim, -atsakė šis.
Milicininkai pakėlė dangtį. Dvokimas buvo toks stai

gus ir stiprus, kad vienas jų tuojau pradėjo vemti šalia 
vežimo. Kitas švystelėjo sayo lempa, kad leitenantas ga
lėtų žvilgtelėti. Šis skubiai atsitraukė. "Užvožk,dėl Die
vo meilės*, ".atsisukęs į Meyer’į, šūktelėjo. "Važiuok 
sau iš čia’...."

Sunkvežimis pravažiavo pro atkeltas užtvaras į kitą 
pusę ir pasiekė kitų sargybinių būdelę. Vairuotojas išli - 
po. Tai buvo aukštas vyras, juodu odiniu švarku ir plokš
čia kepure su snapeliu. Išsiėmė sumaigytą cigarečių pa
kelį, išsiėmęs vieną .įsikišo į burną ir pasilenkęs prisi
degė nuo V.Vokietijos policijos seržanto. Degtuko švie - 
soje pasimatė stiprių bruožų veidas .aukštai iškilusiais 
skruostų kaulais, šviesūs plaukai .pilkos akys.

- Ar jūs, anglai, neturite posakio, majore Vaughan, - 
kalbėjo seržantas vokiškai, - apie ąsotį, kurį perdažnai 
nešate prie šulinio?

- Kaip ten viskas atrodo? - paklausė Vaughan’as.
Seržantas , nežymiai pasisukęs, žvilgterėjo:"Atrodo, 

lyg kažkoks sujudimas. A...jau pajudėjo*."
Vaughan’as nusišypsojo: "Pasakyk Juliui, kad susi - 

tiksime dirbtuvėje’." įlipęs į sunkvežimį, važiavo tolyn. 
Po kiek laiko pabeldė kulnimi į priekinės sędynės apačią. 
"Visi tvarkoje tenai?" Atsakymui pasigirdo duslus bils
telėjimas, ir jis šyptelėjo.

Važiavo senoviškų sandėli ų gatve. Vietomis matėsi 

griuvėsių liekanos nuo karo bombardavimų. Po kiek laiko 
įsuko į apytamsę Rehdenstrasse, pasižymėjusią griūvan
čiais sandėliais, Spree upės pakraštyje. Vidurkelyje Vie- 
vienintėlė elektros lemputė apšvietė iškabą:"J.ilius Mey
er ir Co, Laidotojai". Vaughan išlipo, atrakino plačius 
vartus ir uždegė šviesą. įlipęs atgal į sunkvežimį, įva - 
žiavo kieman.

Ši vieta kadaise buvo naudojama arbatos pirklio. Bal
tai dažytų plytų sienos, girgždantys mediniai laiptai ve - 
dė į stiklinėm sienom biurą. Tušti karstai buvo sukrauti 
viename kampe.

Jis stabtelėjo užsidegti cigaretės. Laidojimo vežimas 
irgi įvažiavo kieman. Vaughan’as greitai praėjo pro jį ir 
uždarė vartus. Meyer’is išjungė motorą ir išlipo. Jis bu
vo nepaprastai susijaudinęs ir nuolat braukė prakaitą nuo 
savo veido purvinoka nosine.

-Niekad daugiau, Simonai, prisiekiu. Ir už dvigubą 
kainą'ne. Jau maniau šiąnąkt mane sugriebs .bjaurybės ’.

Vaughan’as smagiai atsakė: "Tu perdaug rūpiniesi’." 
Jis pasisuko į sunkvežimio priekį, susirado paslėptą kab
lį ir atidarė sėdynės priekį. "Viskas tvarkoje,galite da
bar išlipti", pasakė vokiškai,

-Tai tokį gyvenimą mes vedam? Kodėl mes turime 
taip gyventi ? Kodėl mes visa tai darome? - vis kalbėjo 
Meyer’is.

- Du tūkstančiai markių už kiekvieną žmogų ,-Vaug
han’as atšakė. -Sumokama iš anksto Heini Schmidt’o, ku
ris turi tiek daug vargšų bastūnų, laukiančių savo eilės, 
kad mes galėtume kas naktį taip darbuotis, jeigu norėtu - 
me.

-Turi būti lengvesnis kelias,-atsakė Meyer’is, man 
dabar reikia gurkšnelio’.- ir pradėjo lipti laiptais, vedan
čiais j biurą.

Pirmas pakeleivis, jaunas vyras odiniu apsiaustu, 
išrėpliojo iš slėptosios vietos ir stovėjo mirkčiodamas 
šviesoje, sugniaužęs rankoje mažą ryšulį.Po jo sekė vi - 
dutinio amžiaus vyras apšepusiu rudu kostiumu. Jo laga
minas buvo suraišiotas virve. Paskutinioji išlipo mergi
na, kokių 25 metų amžiaus, išblyškusi ir tamsiomis, įdu
busiomis, akimis. Ji buvo užsimetusi vyrišką lietpaltį ir 
skarelė gaubė jos plaukus. Vaughan’as juos visus matė 
pirmą kartą. Kaip paprastai, sunkvežimis buvo "pakrau
tas" prieš jam sėdant už vairo.

- Jūs esate dabar Vakarų Berlyne ir galite laisvai 
keliauti, kur norite. Gale gatvės rasite tiltą per Spree 
upę. Eikite nosies tiesumu ir pasieksite požeminio gele
žinkelio stotį. Labanakt ir laimingai *.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Skelbiami rašiniai pri- 
klauso socialinių santykių 

IS PADANGĖS MIELOS istoriu‘ Sv?bes,nleii kT ■ ’ gos skyriai turi tokias ant
raštes : XVI a. , belaisviai 

/Išspaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/ Parinko J. P -lis kaimynai Lietuvoje; Lietu
vos valstiečių priešinima
sis valdytojams ; Ar Mažo-GANDRAI TVARTE

GrĮžtanįčius iš Vištyčio 
ežero žvejus visada pasitin
ka kas nors iš Labačiauskų 
šeimynos. Valtyse iškrovus 
sidabražvynį laimikį, lieka 
smulkmės - pugžliokai, vie
nas kitas plakis. Labačiaus- 
kai tą smulkmę susirenka: 
tai vis jų Įnamiams.Įnamiai- 
du raudonsnapiai gandrai , 
gyveną sodyboje santarvėje 
su gaidžiais ir šunimis.Ru
deniop, abu gandriukus leis - 
gyvius, išbadėjusius, laukuo - 
se užtikoLabačiauskų vaikai.

. Medžiotojo J. Labačiausko 
sodyboje jie rado išsigelbėji
mą nuo neišvengiamos pra - 
žūties.

TVENKINIU DERLIUS
Alytaus rajono,Daugų žu

vininkystės mašinos Į Vilnių 
išvežė eilinę siuntą karpių. 
Tvenkinių žuvis taip pat iš - 
keliavo Į Kauno, Alytaus,Laz
dijų Varėnos , Druskininkų 
parduotuves.

Ūkio tvenkiniuose planuo
jama sugauti 2.700 centne-r 
rių prekinių karpių.

* Įdomu būtų žinoti,kaip tas 
žuvis gaudo. Atrodo, toks jų 
auginimo būdas- praktiškas .

GARDU GARGŽDU, 
"BULVĖJE"

Gargžduose lietuviškų pa - 
tiekalų valgykla "Bulvė" ga
mina labai skanius cepelinus, 
žemaitiškus didžkukulius , 
bulvninius plokštainius ir vė
darus.

Daug pravažiuojančių pa - 
sigardžiuoja tais skaniais 
patiekalais.

LIETUVOS NACIONALINIS 
PARKAS

Tai vadinamoji Lietuvos 
Šveicarija Ignalinos rajone, 
turinti 30. OOO ha. ploto, su 
50 ežerų, 106 gyvenvietėm, 
3100 gyventojų. Parko te
ritorijoje yra keli kolchozai, 
žuvininkystės ūkis. Parkas 
būsiąs dar praplėstas 
50.000 ha., įjungiant į jį 
ir dalį Švenčionių ir Utenos 
rajonų. Rašoma, kad parke 
senieji kaimeliai būsią res
tauruojami ir paliekami kaip 
liaudies architektūros pa
minklai. Taip pat būsiančios 
saugomos giraitės, tarpu- 
dirvių pievutės, mažos pel
kės, net ne visos pavienės 
sodybos būsiančios išnaikin
tos. Tik nereikalingi laukų 
keliukai būsią panaikinti, 
iškeltos netvarkingos sody
bos, o mechanizuotai žem
dirbystei netinkamos vietos 
būsiančios užželdintos miš
ku.
JAUTIENOS GAMYKLA

2400 veršelių auga Bal
bieriškio tarpūkinėje gyvu
lininkystės įmonėje. Iš es
mės visi darbai mechani
zuoti, bandą prižiūri dešimt 
gyvulininkystės operatorių. 
Vienas žmogus šeria 180 
mažų veršelių, o didesnių- 
per 600.

Prienų rajono "Naujo gy
venimo' 
ša, kad 

’ mėsos 
buliukų

laikraštis prane- 
kompleksas ruošia 
kombinatui pirmąją 
siuntą.

PLUNGES

sios Lietuvos lietuviai auch- 
totonai ? ; Lietuvos valsty
bės ir teisės istorija iki 
XVI a. vi sūri o ; Lietuvos 
rusiškųjų aktų diplotnatika; 
16 - 17 amž. Lietuvos dvarų 
fnventoridi kaip istorijos 
šaltinis

ČIGONAS IR PIRKTOS 
KIAULĖS

-Kam arklį pavogei ? — 
klausia teisme čigoną.

-Ponuli, aš visai jo nevo
giau. Tai jis mane pavogė- 
atsako teisėjui čigonas. -Ei
nu keliu. O jis vidury kelio 
guli. Peržengti norėjau. Iš
sigando. Kad šoks, kad ims 
nešti. Taip aš ir išlikau be
sėdįs ant nugaros.

Panašiai atsitiko\ir Jur
barko ^rajono "Gegužės pir
mosios" kolūkyje.

-Kam kiaulę pavogei ? - 
klausia traktorininką Bronių 
Kapačinską.

-Aš nekaltas. Tik gyniau
si - aiškina - Ji mane už
puolė. Važiuoju vėlai vaka
re pro Mantvilių fermą. Lie
tus užėjo . Ką daryti ? Nu
bėgau į fermą - durys nera
kintos. Ūktelėjau, sakau, su 
sargu pasišnekėsiu. O čia 
viena riestasnukė kad stvers 
už kiškų. Ir nepaleidžia, ne
laboji. Iltim kojon kimba. 
Gerai, kad peilį turėjau. . .

Piktos kiaulės šiame ūky
je. Matyt, todėl šios fermos 
darbuotojai neria iš tvarto 
durų nerakindami. Net sar
gai ir tie bijo pasirodyti.

NUSISKUNDŽIA BALDAIS 
"Tiesoje" išspausdintas 

toks E-Jonušienės nusiskun
dimas . "Rugsėjo pradžioje 
nusipirkau Kauno Baldų kom
binato gamybos komplektą 
'’Rūta" ir • labai nusivyliau’. 
Jeigu parduotuvėje šie bal-4 
dai būtų išpakuoti, vargiai 
ar atsirastų pirkėjų. Skydų / 
kampai neužlyginti. Sofos- 
lovos apatinis rėmas lūžęs. 
Norint pritvirtinti lankstus, 
reikėjo apatinę rėmo dalį 
sutrumpinti. Be to, nugarė
lės kampai skyrėsi, vienas SJ 
kampas žemas, kitas daug 
aukštesnis. Gal tas komp
lektas buvo išbrokuotas ir’ 
per klaidą papuolė į preky
bą ?

Plungės parkas buvo įkur
tas dar XVIII a. Specialistų 
nuomone, jis esąs puikiau
sias pavyzdys, kaip reikia 
parkus kurti. Čia sėkmingai 
išnaudoti Babrungo . upės* 
vingiai ir slėnis su smulkiai 
banguotu reljefu. M. Oginsw 
kis, tapęs Plungės dvaro, 
taip pat ir parko šeimininku, 
nepasitenkino tuo, kas buvo 
ankstyvesniųjų šeimininkų 
padaryta. Jis ėmėsi re
konstruoti parką ir statydin
tis naują sodybą.

Atvežtinių dekoratyvinių 
medžių i r krūmų parke labai 
maža. Vyrauja vietinės veis
lės : eglės, klevai, ąžuo
lai, liepos, gluosniai, ievos. 
Medžiai labai įvairaus am
žiaus. Tas rodo, kad parkas 
sodintas pamažu. Landšaf
tinėje parko dalyje medžių 
giraitės harmoningai kaita
liojasi su saulės apšviesto - 
mis pievų aikštelėmis. Per 
parką teka j Babrungą upe
liūkščiai, jungiantys septy
nis dirbtinius tvenkinius. 
Tvenkiniai gražiai suderinti 
su dekoratyvine augalija ir 
labai praturtina peizažą, o 
upokšnių tilteliai daro par
ką romantiškesnį.

Neatskiriama parko dalis- 
dvaro sodybos kompleksas : 
rezidenciniai rūmai, žirgy
no pastatas, muzikos mo
kyklos, bendrojo lavinimo 
mokyklos ir tarnybinių pa-’ 
talpų pastatai.. Jie išdėstyti 
prie statmenai susikertan-r 
čių alėjų, išplanuotų parką 
rekonstruojant. Puošnūs j 
pseudorfenesansinio stiliaus^ 
rū-moii i stovi4 want* dirbtinai

Gal taip. C gal ir gerieji 
baldai pakliūva pirmiausia?;- 
visokiems "nusipelnusiems

"ISTORIJA IR JOS 
ŠALTINIAI"

Tai yra prof. Konstantino 
Jablonskio (1892-19CO), žino
mo mūsų istoriko, raštų 
rinkinys, 328 psl. neseniai 
išleistas "Mokslo" leidyklos 
Vilniuje atskiru leidiniu. 
Raštus iš archynų ir mokslo 
žurnalų surinko ir spaudai 
paruošė istorikas Vytautas 
Merkys, platų 12 puslapių 
įvadą parašė ir skelbiamus 
dalykus paaiškinokitas isto
rikas - dr. Juozas Jurginis.

VE/oRoDž/ąi

i PARKAS r *,
paaukštinto kalnelio. Rūmų 
centrinė dalis ir abu spar
nai paryškinti antikiniais 
fragmentais, stogas papuoš
tas aptvarėliais ir skulptū
romis. Kairėje ir dešinėje 
nuo rūmų esantys pastatai 
panašaus stiliaus kaip rū
mai, o žirgynas - jau pseu- 
■dogotinio stiliaus. Pietinėje 
parko dalyje netoli Babrungo 
stovi raudonij plytų neogoti- 
nuo stiliaus pilaitė šukuotu 
ir laikrodžiu bokšte. Plun
giškiai ją vadina "dziegori — 
ne". Seni žmonės teigia, kad 
tas pastatas statytas 1863 m. 
pagal itališką projektą. Gal 
būt, ir yra . tiesos, nes 
"dziegorinė" tikrai šiek tiek 
panaši į Florenci jos Palazzo 
Vecchio rūmus.

Rytinėje parko dalyje yra 
dviejų pasyvių ir puošnių 
stulpų vartai, to paties sti
liaus kaip ir pagrindiniai 
rūmai. Vartai papuošti 
briaunuotais, kolonas pri
menančiais, iškyšuliais.Tarp 
jų - nišos, kuriose stovi 
skulptūros su XVI a. ka
rių apranga.

Plungės parkas užima 
daugiau kaip 60 ha. Kadangi 
parkas vertingas estetiniu 
ir architektūriniu požiūriu, 
tai jį numatoma rekosntruo- 
ti. Bus atkurti tvenkiniai ir 

; kai kurios kitos puošmenos, 
buvusios parko jaunystėje.

Specialistų nuomone,Plun
gės parko medžių išdėsty
mas panašus į senovės že
maičių alką, atkūrus parką 
jis taptų ne tik 
kūnipėHu, bet ir 
HWbttjeltfM1?'10™

estetiniu 
etnografi-

"Stabdžių sutvarkymas man perbrangiai kainuoja... 
Ar galėtumėte tik pastiprinti signalo garsą?"
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Parinko
J.Šiauftiulis

1 9 8 C ME TAIS SUKANKA -
kai 193G m.Kudirkos Naumiestyje buvo pasta - 
tytas VYTAUTO DIDŽIOJO PAMINKLAS 
kai 1900 m. BROOKLYNĖ , ĮSISTEIGĖ LIETU
VIU PARAPIJA
kai mirė Žemaičių vyskiųMotiejus VALANČIUS; 
ir gimė Mikalojus Konstantinas ČIURLIONIS 
kai JAV-se,New York’c įsikūrė LIETUVIU ŠV. 
KAZIMIERO PARAPIJA
kai rusai Vilniuje nugriovė KARMELITU. VIE - 
NLTOLYNĄ. Centrinėje Europoje ir LIETUVOJE 
SIAUTĖJO CHOLEROS EPIDEMIJA
kai MARIJAMPOLĖJE buvo pastatyti GIMNAZI
JOS RŪMAI
kai KAUNE, prie Nemuno buvo įrengtas laivų 
UOSTAS
kai 1865 m. ANGLIJOJE apsigyveno PIRMIEJI
IIETUVIAI kaip Krymo BELAISVIAI; I KRA-

. ŽIUOSE tuo metu buvo 1450 gyventojų. ;
kai ŠKOTIJOJE buvo įsteigtas ABERDEEN UNI
VERSITETAS; P. AFRIKOJE TRANSVALIJA iš
sikovojo NEPRIKLAUSOMYBĘ; TURKAI LIBA - 
NE NUŽUDĖ 30.000 KRIKŠČIONIŲ 
kai LIETUVOJE siautė DIDYSIS MARAS, BA - 
DAS /171O-11 m./.
kai VILNIUJE , kilęs didelis GAISRAS SUNAI
KINO ŽEMUTINĘ PILĮ. Mieste sudegė apie < 
4700 namų, 7 katalikų, 3 evangelikų bažnyčios, 
katedra
kai buvo nužudytas RUSIJOS CARAS TEODORAS 
II-asis,mirė Popiežius LEONAS I -asis 
kai ESTIJOJE, T ARTU mieste buvo įsteigta JĖ
ZUITŲ KOLEGIJA; SIBIRE rusai prie'TŪROS 
upės pastatė I-ąjį FORTĄ
kai 1565 m.prie MALTOS, VENECIJOS IR POR
TUGALIJOS laivynas SUMUŠĖ TURKŲ LAIVY
NĄ
kai gimė DANŲ REFORMATORIUS TEOLOGAS 
Jacob ARMINIUS; mirė karalius GUSTAVAS 
VAZA 1*SUOMIJOJE įkurtas HELSINKIO mies
tas

kai SUDEGĖ VILNIAUS KATEDRA
kai GIMĖ PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 
AUTORIUS Martynas MAŽVYDAS
kai MASKVA atsikratė TOTORIŲ JUNGO; MIRĖ 
istorikas Jan DLUGASZ

m. kai PE RE KOPD /Kryme/ TOTORIAI titsimetė 
puo Lietuvos ir, Maskvos kurstomi, ėmė ją pul
dinėti

m. kai panaikinta KIJEVO KUNIGAIKŠTIJA.Lietu - 
vos vietininku paskirtas Martynas GOŠTAUTAS 
kai siautė MARAS LIETUVOJE

1980, v. 30

C F MB
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI *U0 H,30 iki l 2 vol. nokti**, 

PROGRAMOS VIOtjAS

ARBA SKAMBINK KIMS:

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

JLIGU GIRI IR GALI GERTI - ♦* TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NUSTOTI -

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 

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

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMIN1JAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA, GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

ony s f-^kolo Studio
26*0 FRONTENAC ST. - MONTREAL. F.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
TIL 525-S971 SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis____________ ĮVAIRIOS PROGOS____________

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

510

515 m.

INC.

Marce! C o u l o m b c

Ml ELI LI ETUVI Al I 
Jeigu norite pirkti ar 
parduoti nuosavybę ,

Mr . MARCEL COULOMBE, 
GOULET REALTI ES I NC . 
4113 Jean Talon East, 
Montreal P.O HIS 1 J 5

Tai . Bus. : 374 >5744
Ros. ; 351 -2683 

Mes turimo 2Q metų, 
patyrimą s i o i o srityje.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
13l/j% ui 6 mėn. form indėliu* 
13 % ui 1 m. term indėliu*
12 % ui 3 m: term, indėliu*
12 G ui pensijų ir nomu plana 
12 ' % speciali taup. <ų*k.

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

KASOS VALANDOS: |iiriiiu<licni:iis, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 va), po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų 
MOKA UŽ:KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais uždaryta E 

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

term, indėlius 6 mėn. 13’/i%
term, indėlius 1 metų 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 %
pensijų s-tų 12 %
taupomųjų s-tų ”) 103/4%
spec. taup. s-tų ”) 12’/2%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS IS:
asmenines 
mortgičius

15 % 
14’/2%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
') Nuo gegužės 1 d.

Nemokoma visų norių gyvybė* drauda pagal santaupų dydi Iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirtie* ir Invalidumo atvejai* ---- iki $10,000.
Porduodomc "American E«pre*<" kelionių Čekiu* Ir pinigine* ,perleido*. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimo*. • M0*ų tikslas — nX 

PELNAS, bet ląiinlnga* PATARNAVIMAS lietuviam*.

1 980 m. LAISVOJI OLIMPIADA

Kai Amerika paskelbė boi
kotą prieš Maskvos Olimpi
adą, pasigirdo daug nepaten
kintų balsų. Esą,toks boi
kotas yra bereikšmis; jis 
netik neprivers Sovietų Są
jungos pasitraukti iš Afga - 
nistano, bet ir sunaikins tą 
draugystės ir taikos idealą, 
kuriuo Olimpinės Žaidynės 
yra pagrįstos. Tačiau politi
ka, deja, jau seniai yra įsi - 
vėlusi į kiekvieną gyvenimo 
šakelę, taipgi ir į sportą, o 
didžiausias liudininkas to 
kaip tik ir yra Sovietų Sąjun
ga.

Nesutrukdyta Olimpiada 
būtų tarnavusi Maskvai kaip 
milžiniškas propagandos į- 
rankis. Sąjungoje išleistas 
olimpinis leidinėlis, pavyz
džiui teigia, kad pasaulio 
kraštų sutikimas laikyti O- 
limpiadą Maskvoje parodytų 
kraštų pripažinimą Sovietų 
Sąjungos politikos ir jos tai
kingo nusiteikimo.Tos "tai - 
kos" pa^zdžiui pasirodžius 
Afganistane, Vakarų Iraštai 
pradėjo pergalvoti siuntimą 
savo sportininkų į Maskvą.

4 Toks veiksmas gal ir ne
ištrauks Sovietų kariuome
nės iš Afganistano, bet jis 
žymiai sumažins Sovietų 
propagandos įtaką ir taip pat 
labai stipriai išreikš laisvo
jo pasaulio opiniją, į kurią 
Sovietų Sąjunga jau nebegali 
nereaguoti.

Pasitaikius šiai progai iš
kelti bendrai visų pavergtų

TAVO REIKALAS”, 
"MŪSŲ”-

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

ttxxxxw

ĮTEIK Į LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIM 4. SUSI RENKAM E KIEKVIENA* 
TREČIADIENI . Z 1 9 MIMICO AVENUE < Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 3 0 v. v.

SKAMBINKIT : 487-559 1

6 psl.-

PARAMA
11 !4% ui taupymo *-ta*
6 et ui čekių s-tas'dcp.)

IMA:
15 % už asm. paskolas
I 4 Vi % už mortgičius

toronto

a

A. LUKOŠIUS

namuose
UZ KLAIDAS

Tur būt visi sutiksime su 
tuo, kad gyvename labai ne
ramius, nors ir įdomius lai
kus. Daugelis dar prisime
name, kaip nevykusiai buvo 
vedamas II - sis Pasaulinis 
Karas, kurio ypač gėdinga - 
o daugeliui ir pražūtinga- 
pabaiga, milijonams nekaltų 
žmonių atnešė ne taikingą 
gyvenimą, bet dar didesnę 
vergiją ir pražūtį. Padary
tos didžiulės nedovanotinos 
klaidos, kurios jau šiandieną 
jas padariusiems prinokino 
ir pažėrė labai nemalonių 
ir karčių vaisių. Tuometi
nis, taip vadinamų galingųjų 
valstybių, o ypač Amerikos, 
visiškas nesi sugaudomas, 
neatsižvelgimas į tautų is
torinę raidą, nekreipimas 
reikiamo dėmesio, nepra- 
matymas ir nesugebėjimas 
tamsiais nevilties šešėliais 
apraizgęs, paliko didesnę 
šios žemės rutulio dalį. Tie
siog, lyg ir sąmoningai, ka
torgai ir tikrai mirčiai buvo 
išduotos kadaise ramiai, 
gražiai klestėjusios taikin
gos tautos, jų tarpe ir mūsų 
šalis Lietuva.

Dabar, kad ir po daugelio 
metų, mums vis dar kyla 
klausimas : ar visą tai pa
dariusieji tikėjosi" sau ra
maus palaimingo gyvenimo? 
Ar jų tuometiniai planuoto
jai tikėjosi visą tai nustum
ti tyliosios užmaršties pra
eitin ? Kokios galvos visa 
tam vadovavo, jeigu nežino
jo, nenujautė ir nepramatė, 
kad dž visas tas, perdaug 
jau ryškias klaidas, vieną 
dieną reikės duoti ataskai
tą ? Nejaugi nežinota, kad 
tai šimtmečiais nusistovė
jusi taisyklė, ne vien tik tarp 
paskirų žmonių, bet ir tautų 
gyvenime. Kad visa tai nėra 
tik fantazija ar tušti svai
čiojimai, mes ryškiai tai 
matome iš dabartinių įvykių 
raidos. Bene didžiausias 
anuometinis kaltininkas - tai 

■mūsų visų išgarbintoji šlo
vingoji Amerika. Jau tada 
turėdama visokeriopą pra
našumą tiek jėgos, tiek ir 
išteklių susikoncentravime, 
ji taip beprotiškai sujauktą 
pasaulį apleido. Tikriausia, 
tai buvo sąmoningas leidi
mas pasilikti ir nusistovėti 
tokiai padėčiai.

Visiškai bereikalingas 
sandėris su tautų žudikais, 
ne tik pad pražūčiai pa
smerkia ir pačias demokra
tijas, bet ir istorijon įeina 
kaipo pati juodžiaųsioji šių

tautų padėtį,Siaurės Ameri
kos baltiečiai/lietuviai, lat
viai, estai / ir ukrainiečiai 
susitarę nusprendė suruošti 
"Laisvąją Olimpiadą"/Free 
Olympics/, demonstruojan
čią išeivijos palaikymą boi
koto ir iškeliančią Žmogaus 
Teisių pažeidimus tiek Af
ganistane, tiek pačioj Sovietų 
Sąjungoj. Pagrindiniai rė
mėjai yra baltiečių ir ukrai
niečių sporto organizacijos 
ir tų tautų bendruomenės .

Žaidynės vyks LIEPOS 4-6 
d. d.prie TORONTO/Cente - 
nnial Park Sports Complex , 
Etobicoke, Ont./.

Liepos 4 d. vakare bus ofi
cialus atidarymas su Olrm - 
pinės liepsnos nešimu ir kul
tūrine programa.

Šeštadienį ir sekmadienį 
LIEPOS 5-6 d.d., vyks šių 
sportų varžybos: TINKLINIQ 
KREPŠINIO, FUTBOLO , 
LENGVOSIOS ATLETIKOS . 
Šaudymas vyks anksščiau, 
birželio mėnesį.

Sekmadienio .vakare - IŠ 
KILMINGAS UŽDARYMAS, 
lietuvių tarpo žais rinktinės S 
Amerikos jaunimo komandos 
kurios dalyvaus po savo tau-' 
tos vėliava.

Laisvoji Olimpiada pasi
taiko tą patį savaitgalį, kaip 
Taut.Šokių Šventė Chicagoje. 
Tai apgailėtina, bet neišven
giama. Rengėjai turėjo atsi
žvelgti į galimybę gauti pa
talpas, į kitų dalyvaujančių 
tatitų nutarimus, o taip pat

ir į laiko stoką/Maskvos O- 
limpiada jau artinasi, reikia 
tinkamu laiku patraukti vie
tinės spaudos dėmesį/.

Prieš Olimpiadą bus iš- 
leistas leidinys,kuria me ap
rašyta dalyvaujančių tautų 
sporto istorija i r įžymybės. 
Žaidynių išlaidoms padengti 
yra sudaryta loterija, bilie
tai jau pardavinėjami. Be ki-

• tų premijų, galima laimėgi 
kelionę d Asmenį m į Nassau. 
Šios Olimpiados pajamos 
skiriamos Sovietų Sąjungos 
politinių kalinių bei jų šelmi 
politinių kalinių ir jų šeimų 
bei Afganistano pabėgėlių

MALONUS LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAU. 
NEUŽMIRŠK SAVO TESTAMENTE 

KANADOS LIETUVIU FONDO!

REIKIA SUMOKĖTI
moderniųjų laikų dėmė. Sa
vo neapgalvotą nusikaltimą 
Amerika daug kartų dar po 
to pakartotinai įrodė, susi- 
bičiuliuodama su trečdalį
pasaulio pavergusiais tire
niais, niekada ir niekur jų 
nesmerkdama, dargi visaip 
juos remdama, maitindama, 
jiems pataikaudama ir jų 
draugystės beatodairiškai 
siekdama. Pagaliau su tokiu 
pataikavimu nueita taįp toli, 
kad ir tautų žudikas, pačios 
Amerikos aprūpintas, gerai 
pamaitintas, jau atsirado 
čia pat, prie jos durų, žvan
gindamas ne vien vergijąne- 
šančiais pančiais,bet ir mi
lijonų nekaltųjų kraujuje ge
rai išmirkytu ir išbandytu . 
kalaviju.

Pabudę iš miego "demo
kratijos apaštalai" šiandieną 
nesusigaudo kas darosi, žiū
ri į sparčiai atriedančius 
pavojus ir vis dar nenori tuo 
tikėti. Jiems dar vis nesu
prantama, kaip tas buvęs jų 
"sąjungininkas", tiek šelptas 
nekartą ir nuo pražūties iš
gelbėtas, galėtų šitaip pa
daryti. Neliko kitos išeities, 
kaip šauktis kaimynų pagal
bos bei užtarimo. Bandoma 
užimti ir griežtesnė linija. 
Žadoma nepasiduoti. Atsako 
tiems buvusiems "sąjungi
ninkams", kad esant tokiai 
padėčiai, jie nevyksiu į pas 
juos rengiamą Olimpijadą, 
kurią bendrai ir iškilmingai 
su jais planavo. Visa tai būtų 
kaip ir geri, sveikintini 
reiškiniai, jei tik to pakak
tų. Negi ir dar vis tikima, 
kad šis rafinuotas tautžudys 
tuomi jau bus užbaigtas ?

Mes, kurie jį pažįstame, 
užtikriname, kad ne, to dar 
neužteks. Reikės dar jam 
kur kas daugiau ne tik pasa
kyti, bet ir darbais parody
ti. Kitaip nieko nebus.

Amerikai daugiausia 
trūksta ryžto, noro, sugebė-, 
jimo, pasiaukojimo; Šito 
svarbaus meno jie iš viso 
nepažįsta ir dėl to sau galvos 
nekvaršina. Šioje srityje, 
mūsų akimis žiūrint, jie te
bėra tikri dvasios skurdžiai. 
Tėvynės meilė, patriotiz
mas, aukojimasis, idealiz
mas - čia nepraktikuojami 
ir net slopinami bei smer
kiami. Kad ir moderniam 
šių laikų žmogui be šių kelių 
dorybių, deja, neįmanoma 
nieko didingesnio atsiekti, 
nei laimėti, juo labiau prieš 
rafinuotus melo ir teroro 
Kremliaus valdovus.

šalpai. Prieš Olimpiadą yra 
numatyti įvairūs priėmimai 
ir banketas, į kuriuos kvie
čiami žymesnieji politikai ir 
vietinės spaudos atstovai.

Norinty’s dalyvauti,plačiau 
pasiinformuoti ar paremti šį 
sporto ir kultūros spektaklį, 
prašomi kreiptis į informa
cijos .ccntrą:1613 Bloor St. W. 
Toronto, Ont., M6P 1A6, tel: 
/416/ 534-1444.

Šiuo metu pasaulio akys 
nukreiptos į Maskvą, tad ne- 
praleiski me progos dalyvauti 
masinėje demonstracijoje 
prieš Sovietų imperializmą 
ir Žmogaus Teisių pažeidi
mą. K.Parėštytė

........... . 1’

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 RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

_______ __________________
Dre$her-Barau$kaS]N5uRANct agency ltd.

Visų rūiių drauda * VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tol. 233-3334 231 2661 231 6226-

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

♦ Namų — Gyvybė*

/ O A A/ /* X * A“tor"obi'^Į į* * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-5434)
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel. 3.0.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO 
M6P IA5

st. Catharines
RAMOVĖNAI VEIKIA

Niagaros Pusiasalio LKVS 
RAMOVĖ tradicinę geguži
nę rengia š. m.birželio mėn. 
22 d. Vinco BIELIŪNO Sody
boje, R.R.2, Welland,Ont .

Mūsų mažoje lietuvių ko
lonijoje RAMOVĖS skyrius 
kol kas veikia labai gerai.Iš 
suruoštų renginių gauto pel
no, paskiria dalį kultūri
niams ir tautiniams reika
lą ms.

Šiais metais Tautos Fon
dui paskyrė $1OO, knygos 
"Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės" išleidimui 
$ 50. Jau daugelį metų už - 
sako LITHUANUS žurnalą 
miesto ir Brock Universi
teto bibliotekoms, ir 1.1.

Visa tai yra atsiekiama , 
susilaukiant gausios para

JAMES BOND 007 
’’MOONRAKER”

/Lietuvio aki mis- 
Al<rii-dflg flu 

Geras rašytojas, be kit
ko, privalo turėti daug fan
tazijos. Juo įdomesnė fan
tazija, juo keistesni veikė
jai, situacijos - tuo patrauk
liau. Skaitytojas, žiūrovas 
ar klausytojas laukia neti
kėtumų, nepramatomų situ
acijų, netikėto vyksmo, ne
lauktos pabaigos.

To nepakanka veikalui bū
ti geru, patraukliu, nepa
mirštamu ar nemirtingu. 
Reikia daugirlabai jau įvai
rių "literatūrinių" priesko
nių, iki puslapiai taip su- 
dėstomi, kad skaitai norė
damas, net artimą asmenį 
pasušauki iš kito kambario 
pasiklausyti. Ar patari tokią 
knygą nusipirkti, nueiti pa
s'žiūrėti filmo ar vaidinimo.

Fantazijų gali būti visiš
kai neįtikėtinų, truputį įti
kėtinų, visai galimų ir 1.1. 
Kiekvienai fantazijos rūšiai 
reikia atitinkamo minčių 
dėstymo, kad neprašautų į 
visiškai kitos rūšies žanro 
rašybą.

Fantastinių rašinių skaiti
niai visada buvo mėgiami, 
nes žmonės nori naujienų, 
neįtikėtinumų, kiek šiurpo 
ar baimės bei žingeidumo.

Šiais laikais labai popu
liarus ir nuostabiai mėgia
mas fantastinių knygų auto
rius yra anglas lan L. Fle
ming (1908-1964) .Jo veikalų

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyj-- skernhiall

__ tel. 533-J531

mos ne tik iš ramovėnų na - 
rių, bet ir iš kitų patriotų 
lietuvių.

Gegužinėje bus lotcrija- 
Laimės Šulinys, prizinis 
šaudymas ir kitos staigme
nos.

Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti į gegužinę. Nuo
širdžiai kviečiame ir iš 
Welland’o lietuvius, nes į jų 
ruošiamą gegužinę ir mes , 
iš St.Catharines atsilanky - 
sime.

Gegužinės pradžia 1:30 po 
pietųi AX

Iki malonaus pasimatymo 
RAMOVĖS gegužinėje, bir
želio 22 d., Vinco Bieliūno 
Sodyboje.

RAMOVĖS VALDYBA

iš filjnųjjasaulio/
a t. a .1

išversta į daugybę kalbų ir 
parduota milijonai egzemp
liorių. lan L. Fleming veika
lai mėgiami filmų gaminto
jų ir sutraukia daugiamili
jonines žiūrovų mases. Fil
mų pasaulyje ‘jo veikalus 
įspūdingai perteikė aktorius 
Sean Connery. Jis buvo ne
pamainomai. tinkantis pa
vaizduoti slaptam agentui. 
Tvirtas, p a s 1 a pt i n go s ir 
drauge patrauklios, viliojan
čios išvaizdos, santūrus, ge
ro balso, buvo, tarsi, gyvai 
vaikščiojantis viso pa
saulio nusikaltėlis įveikian
tis, išprūstantis net iš pa
čių gudriausių žabangų, pa
salų ir, atrody-tų, tikros 
mirties.

Neseniai Sean Connery' at
sisakė daugiau vaidinti to
liau James Bond 007 agen
tą. Filmų pramonė, vykusiai 
išgarsinusi milijoninėse žiū
rovų masėse beveik legen- 
darinj James Bond 007, su - 
rado kitą aktorių Roger 
Moor. Tai irgi tvirtas, gra
žus, paslaptingai besišyp
santis ir priimtinas pakai- • 
talas. Mūsų kalbamame 
"Moonraker" aktorius Roger 
Moor, jau ne pirmą kartą 
vaidina James Bond 007. Su 
kiekvienu filmu jisai atrodo 
vis įtikinamesnis, kiek "įti
kinamas" gali būti neįtikė- 
tumas. /tęsinys 7 psl./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis Kanadoje

įsikūręs nuosovuose namuose — 

Hamiltono Lietuvių 
į Kredito Kooperatyvas

* “TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

sukaupę* viri 14 mil, dol. kapitale 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamai* patarnavimai*.
IMAMI UŽ:

MOKAMI Ui:

santeapa*
term. depozitus 1 'm.
form, dopoiitiii 3 m. 
penelfa fondo

Dorbo valondoi:
penktadieniais nuo
Liepos ■ rugptūiio men ir prie! ilgus sovaitgobus leltodieniais uždaryto

PRANEŠIMAS
Metinis Žūklautojų ir Medžiotojų Klubo GIEDRAITIS 

narių susirinkimas šaukiamas BIRŽELIO mėn. 8 d., 15 v. 
savos šaudyklos patalpose /už Kaledonijos/.

Bus svarstomi Įvairūs Klubo einamieji reikalai.Taip 
pat renkama nauja valdyba. Prieš susirinkimą galimi 
šaudymai, po susirinkimo - kuklios vaišės.

VALDYBA

' K. L. B. HA MILTON O A-KĖS ŠALPOS FONDO
AUKOTOJAI ŠALPOS REIKALAMS

/ 1979 metų Rudens Vajaus metu ir 198G metų pradžioje/

$ 144, - V.Damijonaitis, V. 
Vokietija;
$ 11O, - V. Bernotas, V. Vo
kietija ;
$ 1OO, - H.L. K. K.' TALKA ;
Po $ 50 , -
D. L. K. A. Hamilton o Šaulių 
Kuopa, dr. V. Kvedaras, J . 
Inkratas;
Po$ 25, -
B.Kronas, J.Pleinys.
Po $ 20, - J.Tomkevičius, 
K. Milleris, Mr. Williams, V. 
Butkus, A. Kerutytė, p. p. 
Rakščiai, E. Z.Didžbalis, O . 
Ščiukienė, E. Apanavičius, 
P. Grunąkis.
Po $ 15,- A. Mingėla, J . 
Steiblys, Eug.Kronas.
$ 13, - Mr. X
$ 12, - E.Mažulaitis.
Po $ 1O, -
P. Sakalas, J.Tarvydas, J. 
Juozaitis, S. Kalvaitis, B. 
Kaminskas, J. Bersėnas, A. 
Jankūnas, P. Bružas, B. 
Venslovas, L.Kriaučiūnas , 
B. Pakalniškis, J.Svilas,V. 
Kazlauskas, G. Melnykas, p. 
Jankus, J.Astas, J.Liaug- 
minas, J.Mažulaitis, A. E ns- 
kaitis, J. Kšivickis, L. Gu
tauskas, V. Morkūnas, B. 
Steponavičius, J. Naujokas, 
K.Skrebutėnas, L. Bacevi - 
čius, P. Kanopa,P.Pleinys,
J. Valaitis, A. Obearskis, B . 
Grajauskas, V. Leparskas, 
V.Kežinaitis, A. Zbarauskas, 
A. Aisbergas, J.Vaičius,A. 
Verbickas, J. Didžbalis, L. 
Baltakys, P. Vaitonis, K. L.
K. Moterų Draugija Hamil- 
ton’e, J. Miltenis, L. Pliūra, 
K. H. Norkus, J.Krištolaitis , 
J. Žemaitis, J.Kažemėkas, 
V. Kybartas, F. Rimkus, K. 
Gudinskas, J.Dubinskas,P . 
Latauskas,V. Pranckevičius, 
J. V. Merkevičius, P. Bružas,
E. Lengnikas.,A.Šilinskis,A . 
Kamaitis, V.Sakas.P.Stan - 
kus, V.Kairys," The Moose 
Head Tavern", V. Norkevi - 
čius, M.Pikė,A.Pauliukas , 
P. Labuckas.
$8, - K. Bungarda.
Po 7, -
M. Jonikas,S.Dramantas, W. 
A gurki s.
Po $ 6, - S.Dalius, V.Per - 
kauskas.
Po $ 5, -
P. Armonas, L.Skripkutė,S . 
Aleksa, P.Kovelis, A. Repčys,
P. Bulkė, P.Ročys, V. Bilevi - J. Kazickas, 
čius, P. Girnius, S. Verbickas,
R. Repšys, A. Elvikis, B .
Vengris, A.Povilauskas,A .
1980. V. 30.

1114% 

12%
11 ’/> % 
1114%

15%

Nemokamai pHnai teki* patarnavimai. 
Kapitalai — virt S14,000,000.

pirmadieniais • ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
10 iki 7 vai , Seltodieniois nuo 9 iki 12 vol.

kauskas, J. Blekaitis, A. Ru
ginis, V. Norkevičius, V. 
Bagdonas, P. Rimkus, J. 
Raguckas, F. Vizbaras, C. 
Palmer, V. Jasinavičius, T. 
Voronovienė, P. Babinas, 
G. Banaitis, K. Mikšys, O. 
Mikšytė, V. Kezys, A. Go
delis, J. Sakalauskas, A. 
Sarpalius, P. Lukavičius, P. 
Žulis, S. Karalėnas, A. Pin- 
tulis, J. Sadauskas, Mrs. K. 
Stankus, I. Varnas, Mr. Gu
zas, V. Liškauskas.

$. 1.00 - J. Petrauskas.
1979 m. lapkričio 3 dienos 

parengime Laimės Stalių - 
k.ams aukojo:
$ 50.00 - Marlatt Funeral 
home.
$ 30.00 - E. Apanavičius.
$ 30.00 - P. Bosas.

KLB Šalpos Fondo Hamil
tono Skyriaus Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir talkininkams, 
renkant aukas tautiečių šel
pimui Suvalkų Trikampyje, 
tikėdamiesi, kad ir ateityje 
visi parems šį artimo mei
lės darbą.

KLB Šalpos Fondo Ha -

Patamsis, Z. Gedminas, A . 
Paresti s, A.Grajauskas. 
B.Šopys, J.Stungevičius, E. 
Boguslauskas,P. Juškevičius, 
p.p. Šukaičiai, J. Povilaus- 
kas, K.Milaševičius,A.Sta- 
sevičius, M.Šniuolis, A. Bū- 
dininkas, B. Vidugiris, A.Tu- 
maitis, A. Garkūnas, P. 
Breichmanas, V. Pilkauskas, 
A. Muliolis, M. Žilvytis,P. 
Balyta,P.Kažemėkas, Mrs . 
P. Williams, J.Deksnys, P. 
Lesevičius, A. Petkevičius, 
P.Sakalauskas,V.Svilas, Z. 
Stankus, P. Zabarauskas, V. 
Triponas, S.Urbonas, B. Ma
čys, K. Zbarauskas, Mrs. 
Gelžinis, V.Lūcas, J.Reme- 
zaitis, P. Šiulys.P. Lukošius, 
P. Ciparis, W.Tauškėla, J. 
J. Jokubynas, V. Bartininkas, 
S. Bikinas, Z. Žilinskas, F. 
Urbaitis, V. Beniušis, O. 
Kačinskienė, S. Žvirblis, A. 
Juozapavičius, A. Lukas, V. 
Kvedaras, J, Deveikis, A. 
Dudonis, R. Rožanskas, A. 
K rakai ti s, A. Prunskus, D. 
Alderdise, J. Stanius, A. 
Matulich, A. Keliačius, P. 
Karėčkas, K. Meškauskas, 
A. Šilgalis, P. Šeirys, A. 
Lukas, S. Pilipavičius, B. 
Orvidas, F. Krivinskas, A. 
Povilauskas, A. Kybartas, 
Z. Vainauskas, P. Giedraitis, 
P. Čečkauskas, A. Paulius, 
D. Jonikaitė, O. V. Kudžma, 
V. Stabingis, A. Sakalauskas 
S. Urbonavičius, V. Skve - 
rėčkas, E. Galinis, S. Vyš
niauskas, K. Simaitis, D. 
Švažas, A. Renkys, G. Šarū- 
nienė, J. Klypas, J. Kažu- 
kauskas, O. Stasiulis, P. 
Gužas, A. Gedrimas, J. Ka- 
neva, A. Mikalauskas, K. 
Karaška, S. Samus, J. Jur- 
kaulionis, E. Vembrė, T. 
Zaranka, J. Mikšys, P. Zu- 
bas, S. Stankus, Mrs. Per
kūnas, Mrs. Petraitis, L. 
Borusas.

Po$4.OO-A. Jankauskas, 
A.Pusdešris, F. Pajarskas.

Po $ 3.00 - J. Kamaitis, 
A. Bugailiškis, S. Žioba, A. 
A. Ju raiti s, J. Kažemėkas, 
V. Vitkevičius, K. Žukaus
kas, E. Kudaba, S. Senkus, 
A. Kaušpėdą, J. Blekaitis, 
V. Rusinavičius, P. Eiman
tas.

Po $ 2.00 - S. Raupėnas, 
J. Banevičius,

M. Trumpickas, L. Kopers- 
kis, Mr. Enskaitis, M. Laz- 
dutis, V. Grikietis, L. Meš-

miltono Skyriaus Valdyba

/tęsinys iš 6 psl.
... .JAMES BOND /
"Moonraker" filme, bega

liniai turtingas asmuo turi 
įmones Moonraker vardu. 
Jo tarnautojai, be įvairių 
mokslinių tyrinėjimų, • vyk
do didžiausius nusikaltimus 
ir James Bond 007 paski
riamas paslaptingai galybei 
išaiškinti. Dar nepradėjus 
aiškinimų, vos beskrendan- 
tį, jį išmeta iš aukštybėse 
dūzgiančio lėktuvo be para
šiuto. Nebūtų James Bond 
007. jei neišsigelbėtų. Ore 
jis pasiveja nusikaltėlį, be
sileidžiantį su parašiutu, 
atima jį ir gražiai nusilei
džia, kai tuo tarpu nusikal-
tėlis nukrenta užsi mušda
mas.

Keisčiausi nuotykiai, pa
vojingiausios situacijos, ža
vingiausios moterys, pui
kiausi rūmai, gražiausi gam
tovaizdžiai, įskaitytinai Rio 
do Janeiro, lekia pro akis. 
Filmo pasisekimas, plačiose 
kino teatro lankytojų masė? 
se įvairiose valstybėse, yra 
neabejotinai užtikrintas.

Pagalvoju, kaip lietuviai 
priimtų rašytoją, kokiu yra 
lan L. Fleming ? Greičiau
siai pajuokiančiai ir tuojau 
labai jau mandrūs kritikai 
recenzentai pasigęstų kokio 
nors tęstinumo, gal skelbtų 
"nepriimtinai" pasimetėliš- 
ku, tetinkančiu silpno lite- 
teratūrinio skonio skaityto
jams, jokiu būdu netinkančiu 
filmams.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais populiarus nuotykinių 
knygų, romanų rašytojas bu
vo Justas Piliponis. Kiek ži
nau, jo knygas tuojau iš
pirkdavo ir skaitydavo jauni 
ir seni. Kurgi : spaudoje 
vengdavo skelbti geresnį sa
kinį apie Justą Piliponį, jo 
niekinimo neatleidžia ir da
bar.

GUY RSCHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė,-. .. darbo 8t"k<»8 t< to* adantis a 

GUY RICHARD, kuris Jau senai lietuviams patarnauja. Dar b*, 
atlieka) sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Skambinkite

ŠIEMET BAIGUSIEJI HAMILTON’O VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
lO-ąjį SKYRIŲ, SU SAVO MOKYTOJA ANT. MIKŠIENE. Sėdi iš kairės: Rūta KAMAI - 
TYTĖ, Elena BUDININKAITĖ, Elena RUKŠĖNĄ IT Ė, mokytoja A. MIKŠIENĖ. Rita 
VAITIEKŪNAITĖ ir Ramona RAGUCKAITĖ. Stovi: Jonas KARECKAS, Rimas ŠIŲ - 
LYS. Ramona CIPARYTĖ, Rolandas BARTNINKAS, Tomas STANAITIS ir Edvardas 
KAIRYS. Nuotrauka: .J. Milteni o

PADĖKA
X

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie mane 
prisiminė toje netikėtoje nelaimėje, 
būnant ligoninėje lankymu ir dovanomis.

Visuomet liksiu visiems Jums dekingo-

Viktorija STANKEVI Čl ENE

Arba JAV -ėse yra nuoty
kinių ar mokslinės fantazi
jos knygų autorius Algirdas 
Jonas Budrys (knygose pa
sirašo Algis Budrys). Ame
rikiečiai mielai jį skaito ir 
jo knygų jau yra išspausdin
ta vokiečių kalba. Manau, 
pagal jo raštus bus gamina
mi filmai. Autorius gal iš
drįs į savo knygas įvesti ir 
lietuvius veikėjus, ne vien 
įvairiausius svetimtaučius. 
Kodėl lietuviai netinka ? Bet 
lietuvių raštijoje Algis Bud
rys beveik neegzistuoja.

Imkime anglų rašytoje H. 
G. Wells (1866-1946). Jis pa-
rašė "Pasaulių karą", "Ne
matomą žmogų" ir daug ki- 
tokių nuotykinių ir fantasti
nių knygų. Aha - pasakys 
lietuviškos raštijos išmin
čiai - kalbi apie pasaulinę 
garsenybę. Jo pavardė vi
siems žinoma, kaip ir jo 
veikalai, esą įdomūs, lite
ratūriški ir 1.1.

O kas būtų, jei H. G. Well- 
būtų lietuvis ? Ar jis nebūtų 
buvęs lietuviškų literatūros 
išminčių suniekintas?

Čia tiktai užuomina. Jei 
lietuvis būtų parašęs "Moon
raker", to dalyko niekas ne
verstų) anglų kalbą. O ir iš
vertus, negi svetimieji ga
mintų milžiniškus pinigus 
kainuojantį filmą ? Kas eitų 
žiūrėti, nežinomo autoriaus 
kūrinio ?

"Moonraker"filmą išleido 
United Artists filmų studija 
Hollywoode- Produseris Al
bert R. Broccoli, direkto
rius Levis Gilbert, muzika 
John Barry. Vaidina : Roger 
Moore, gražioji Lois Chiles 
ir nemažiau puiki Corinne 
Clery. Richard Kiel vaiz
duoja nepaprastų dantų stip
rumo "Jaws" (jam perkąsti 
plieno lyną tėra vieni nie-

kai). Michael Lonsdale vai
dina turtuolį Drax, pasta
čius) Moonraker įmones ir 
atskirą miestą erdvėje, į 
kurį, sunaikinus žemę, jis 
persikeltų su parinktais pa
sekėjais, kurdamas naują 
sveiką žmonijos rasę, nes 
žemėje esnčioji yra visiš

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲJŲ LIAUDIES 
PASAKŲ? AR PADAINUOJI SU JUO DAINELIŲ?

r

SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIAI DŽIAUGSIS GAVŲ
IŠ TAVgS RŪBŲ.’ KREIPKIS į ŠALPOS SKYRIŲ

LAIKRAŠTIS, KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS ĮTINKA KIEKVIENA 
PROGA - KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ’

kelnėms
pristatant

ir atsiimant 
365-7146M. PHILIPPE IZZI 

PrAeident

SKAMBI NKIT-
NETTOYEURS CLEANERS 

h 7661-A-CENTRALE
\ S» AVENUE, LaSalle 365-7146 

r \ 495-90e AVENUE,
. J coin! BAYNE, LaSalle 365-1 143 

2955 ALLARD, 
Ville Emard 766-2667

PAMINKI!) GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & B1GRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255*4076

kai sugadinta.
/

Tiktai keista, kokiu būdu, 
bekūriani naują žmoni ją,tarp 
visų baltų merginų ir vyrų 
pakliuvo viena negrė ? Ga
mintojų neapsižiūrėjimas ar 
laikinas spalvų ncatskiri
mas ?
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NL REIKALAI
NL SPAUDOS VAJAUS METU PARĖMĖ LAIKRAŠTI:

/ tęsinys /

TORONTO, Ont.:
$ 125, - J.STRAZDAS;
$ ICO, -P.BARBATAVIČIUS;
$50,- C.DELKUS;

' $ 43, -P. JANKAUSKAS;
Po $ 30, -V.DAGILIS, P. 

JAUNIUS, S.DARGIS, M. RAČYS;
Po $ 25, -P. BREICHMANAS,

L. ADOMAVIČIUS;
Po$ 20,-A.PETRYLA.M . 

REGINA, B. SAPLYS, K. BAL
TRĄ MAITIS, V. GRAŽULIS,S. 
ČEPONIS, L. NOVOG, C. 
PR A NC KŪ NAS, P. RE ME IKA, I. 
BUDNIKIENĖ, S. JAGĖLA.L. 
CIPLIJAUSKAS, E. DAVIDONIS, 
F. STIRBYS, A. SMAILYS , 
J. KARKA, J.ŠARŪNAS, B. BA
RANAUSKAS, J.KRALIKAUS- 
KAS;

Po $15,- B. SAVICKAS, P . 
LELIS, K. BATURA, J. VITKŪ- 

i NAS, S. BUBULIS, G. ADOMAI
TIS;

Po $1O, -J. RIAUBA, K.DA- 
NYS, B. LAUČYS, dr.K. LIUT
KUS, J. PILIPAVIČIUS, V. BUT
RIMAS, J. BALTADUONIS, P , 
GULBINSKAS, J. ASTRAUSKAS, 
E.SMILGIS, J. STROPUS, M. 
ŠENFERAS, A.KUOLAS.

IŠ MONTREALIO - per Šėrininkų Susirinkimą NL 
reikalams aukojo J. GEDMINAS $ 20.

Visiems nuoširdus AČIŪ *.

e JONYNAI, Vytautas ir Mo
nika išvyksta atostogų į Eu
ropą. Praleis 9 dienas Pa-

ryžiuje ir 12 dienų važinėda
mi po pietų Prancūziją.

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

1440 St. Catharine W, 
Suite 6 0 0, Montreal P Q. 
Tel: 866-8235

Namu: 488-8528

' DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A 

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

Namu.: 73 7-96 8 1

NOTARE

Or.A.S. Popieraitis
H A . M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C , F.R.C.S.IO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, .Tel
Suite 215, Montreal Que.

■13.1-4024

pharmaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Sun.edi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dinar,che: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
l.ivraiton grafaite - Free delivery
Skubus ir nek oinuo, onl, 1 pristatymas

7626, rue Central St.,Vii|e LaSalle

364- 9742

365- 0505

advokatas

VICTOR E. RUČINSKAS
B Eng.. M Eng., LL.B.. B.C.L.

4 701 Bnr'ir,;iniyne.
Verdun. O.rebec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G .’£6 (kampus 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE NOTARY 

TITLE .ATTORNEY 
< 

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

Tel: 279-/16 IRes.453-9/42

advokatas

Roman J. IŠganaitis, b.a.. b.c.l.

4 NOTRE-CAME E. SUITE SD4

VCj. .'F?£ai_, QUEBEC H2Y 107 TEL.: 870-OS34

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
1 Place Ville liar ie, Suite 6 2 7.

Hon I re al. P.Q. H 3 U 2 E3
Tel: 'SID 871—1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.CX.
I 6 8\ i) i r e I)a me St. E. Suite 205
Hani re al. P.Q. II2 Y 3P6

Tel: 866—2063, 866-2064
8 p s I.

BAISUSIS BIRŽELIS
BUS MINIMAS BIRŽELIO 12 
d. /ketvirtadienį/, 7 vai. v. 
DOMINION SQUARE.- Padė
jus vainiką, KONCERTAS 
Mary Queen of the World 
Katedroje / tradicinėje vie
toje/.
Minėjimą ruošia BALTŲ 
FEDERACIJA. Šiais metais 
minėjimą organizuoti išpuo
la latviams.Koncerte daly - 
vauja visos trys Baltijos 
valstybės. ATVYKIME KUO 
SKAITLINGIAUSIAI’.

PAGERBTAS VISUOMENĖS 
VEIKĖJAS JUOZAS 
ŠIAUČIULIS

Š.m.gegužės d., buvo 
pagerbtas Juozas Šiaučiulis 
65 m. amžiaus sukakties 
proga. Buvo susirinkę apie 
1OO svečių, matėsi atvykti- 
šių ir iš Toronto.

Pagrindinę sveikinimo 
kalbą pasakė Augustinas My- 

’1 ė,pagerbimo programą pra
vedė J. Sušinskas. Buvo ne
maža įvairių sveikinimų. Į- 
teikta graži dovana.

GIMĖ:
Nijolė/Jungmeisterytė/ ir 

Joseph ABOUD susilaukė sū
naus.

MIRĖ MARIJA 
LEKNICKIENĖ

Žinoma geradarė Marija 
Leknickienė, 81 m. amžiaus, 
mirė nuo širdies negalavimų 
General Hospital ligoninėje , 
gegužės 26 d. vakare.

Kilimo iš Anykščių, 1927m- 
atvyko į Kanadą. Buvo nuo - 
širdi lietuvė Kartu su savo 
vyru Jonu Leknicku labai rū
pinosi NL laikraščiu ir pa - 
gelbėjo nesuskaitomą kartą 
naujai atvykusiems lietu - 
viams emigrantams. Jos 
gerą širdį minės ne vie
nas montrealietis.

A. a. Marija Leknickienė 
buvo ir Lietuvių Kat. Moterų 
D-jos Valdybose, Garbės Na
rė ir prisidėjo daug prie AV 
parapijos gyvavimo.

I iko vyras , duktė Juli
ja su šeima, pusseserė Fi
lomena Maldė nė, brolis Lie
tuvoje.

Pageidaujama vietoje gėlių 
aukoti Širdies Ligų Tyrinė - 
jimo Fondui.

o STANIULIENE Ona parkri
tusi susilaužė koją. Gydosi 
namie.
o RASIMAVIČIUS Antanas 
serga ir buvo operuotas 
Montreal General ligoninėje.

o Vytautas PUKtERIS, nuola
tinis NL skaitytojas ir rėmė 
jas, buvo apsilankęs redakci
joje su sūnum Audriu, kuris 
š.m. birželio mėn. baigia 
Political Science ir Economi- 
jos mokslus. Taip pat, tobu
linasi "Business Administra
tion" Concdrdia U-te.

Jo antras sūnus Patrice - 
taip pat nenusileidžia, jis 
studijuoja geologijos moks
lus, kuriuos žada baigti se
kančiais metais.

e ALINSKAI. Vilimas ir Al - 
dona išvažiavo įVancouver’į 
aplankyti savo dukters Judy .

o NIDA KLUBO žvejotojai, 
kartu su nemaža grupe pri
jaučiančių, išvyko keletos 
dienų žūklėn į Baskatoong e- 
žerą.

o MONTREALIO "GINTA
RAS" grįžo iš labai gerai 
pavykusių dviejų koncertų 
T oronte.

Malonu girdėti, kad jauni 
lietuviai siekia mokslų. Ne
mažiau didžiuojamės ir tė
vais, kurie savo vaikams to
kias galimybes suteikia.

o DREŠERIENĖ Alma buvo 
pagerbta lauktuvėmis Regi - 
nos Piečaitienės namuose « 
Dalyvavo irprisidėjo arti 30 
moterų.
®

MALONI Al , SREI TAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJ A ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI ALI S TAS.

365-0511285 - 2e AVENUE, LASALLE 
QUE. H8P 2G7

Kailių siuvėjas -
JUOZAS GRAŽYS Tol. 767 -6183

©Didelis pasirinkimus gatavų paltų 
o Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
o Taisau ir remodeliuoj u 
o Siuvu ir parduodu

S
s

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL. QUEBEC 
SUITE 6O0A H3A 2G6 TEL 288-9646

GMMIC

Gt KECK \S
MENAGER

LEON \S 
SALES

automobile
PONTIAC a BUICK o ASTRE
NERIBOTAS PAS IRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU

* NEĮTIKĖTINAI geros sąlygos 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MUSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS ! 
UŽEIKITE1 ĮSITIKINKITE! 
PAS INAUDOKITE!

PASIKALBČKrTE SU
rienaueriu LEO GtREKAS

mm moatraal watt automobila

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

t Mirus MARIJAI LEKNICKIENEI , vienai pi rmuj u. 
” NL” laikraščio steigėju ir rėmėju,, jos vyra. 
Joną. LEKNICKA,, duktė r l JULIJAsu šeima ir 
visus gimines bei artimuosius skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučia

" NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
SPAUDOS BENDROVES VALDYBA 
REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 
IR VI £1 DARBUOTOJAI

A+A 
ZELMAI KEMEŽIENEI 

m irus Lietuvoje,'

jos dukrai Irenai LUKOŠEVIČIENEI, žentui 
PETRUI ir anūkėms RASAI ir INAI reiškiu 
nuoširdžiausia, užuojauta. —

Elzbieta KARDELI ENE

ATITAISYMAS:
RUOŠIASI VEDYBOMS pra- JanetTeresa ZAVADSKAIT Ė 
eitame NL nr.turėjo būti: su Wayne McCLEAN.

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

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 117, R.R. 2 
Maniwaki. Oue. 

________________________________Tel. (819)449-4355.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

.^£2^ Tcl Bus: 722 3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. I 

3907 A ROSEMONT BLVD . MONTREAL QUE

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 7 2 7 - 3 1 20 N-jmiy 3 7 6 - 3 7 8 1 I
Albertas N O R K E L i Ū N A S , BA C.S.Q., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūra__v e j__k J_a__r._u_o. _l_945_[n._

. —— BIOMTHEflUa UETUUflį ’

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

LJIZX3 HREDITŪ UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766 5827

Einamąsias s-tos 
Taupomosios s-tos 
Pensijų pianos 
Term. ind. 1 m. 
Trumpai, term ind. iki

4% 
12% 

12.23% 
12 .75% 
12.5%

Asmenines 
Nekiln. turto 
čekių kredito

16.5%
15.25 %
18.5%

Duoda nemokamą gyvybės draudg Nemokoma gyvybes drauda iki
iki $2,000 ui tau)». s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumq.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antrOdiemois ir trečiadieniais nuo iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vcsaiq nuo 
gegužes 15 iki spolio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
3907-A Rosemount Blvd.; Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandom vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 Jean Talon d. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 ............ Namu; 737—0344

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

DAN PAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE 4 09 
MONTREAL. P.Q . CANADA 
113 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimo* Montrealyje
Investoci jos J.A.V. ir kt. Kanadosprovincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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