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< SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

PENTAGONO PRANEŠIMAS
Pentagonas savo praneši

me nurodo keletą priežasčių, 
kodėl amerikiečių įkaitų gel
bėjimas Irane pasibaigė tra
giškai: a/ helikopterių prie
žiūra buvo nepakankama, b / 
neganėtinai apmokyti šiai 
misijai pilotai ir c/klaidi - 
nantis pranešimas apie me
teorologines sąlygas tuo 
metu.

Skaitytojui, jeigu tai yra 
tiesa ir nenuslepiamos svar
besnės priežastys, tik dar 
baisiau darosi dėl tokio vi
siško amerikonų vėją vaikiš
kumo. Ir dar mažiau įtikina, 
kad tai vienintėlės priežas
tys. ..

PAMINKLAS PRIEVARTA
grąžintiems

Pagal Jaltos susitarimą po 
karo /1945-1947/iš Vakarų 
kraštų buvo prievarta grą
žinta Sov. Sąjungai apie 3 mil 
jos piliečių, kurių vieni buvo 
sušaudyti , o kiti atsidūrė 
koncentracijos stovyklose. 
Toms Jaltos aukoms dabar 
Londone prieš Viktorijos 
ir Alberto muziejų, bus sta
tomas paminklas su tokiu į- 
rašu: "Šis paminklas pasta
tytas čia visų partijų parla
mento narių i r kitų p risi min
ti tūkstančiams Rusijos ir 
kitų Rytų Europos tautų ne
kaltiems vyrams ir mote
rims ir vaikams, kurie bai
giantis Antrajam pasauli - 
niam karui repatrijuoti buvo 
įkalinti ir mirė nuo komunis
tinių vyriausybių rankos".

Tą projektą "Pravda" iš
vadino papiktinančiu. Pa
minklą leido statyti min. 
pirm. M. Thatcher.

politiniai DIALOGAI

Vienoje buvo susitikę Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų 
min. Gromyko ir JAV vals
tybės sekr. Muskie, kuris 
viešai pasakė Sov. Sąjungą 
kritikuojančią kalbą.

Lenkijoje buvo susitikę 
Brežnevas; ir Prancūzijos 
prez. Giscard d’Estaing.

Pakistano sostinėje Isla- 
mabade įvyko 40 muzulme
niškų kraštų viršūnių kon
ferencija, kurioje buvo svars
tomas klausimas, kaip su
rasti būdus geriau susipras
ti su Afganistanu tiesiogiai^ 
aplenkiant didžiuosius -JAV 
ir Sov. Sąjungą.

JUGOSLAVIJOS y
PREZIDENTAS MIJATOVIC

Dar Tito gyvam esant, bu
vo sudaryta 8 asmenų prezi
dentūra / po vieną asmenį 
nuo 6 respublikų ir 2 auto

nominių sričių/, kuri turėjo 
valdyti kraštą, po jo mirties.

Tas kolektyvas prezideritu- 
pirmininku išsirinkoCvijetin 
Mijatovič, buvusį Jugolsavi- 
jos ambasadorių Maskvoje.

AUSTRIJA ATŠVENTĖ 
NEPRIKLAUSOMYMBĖS 
SUKAKTĮ

Austrija iškilmingai at
šventė 25 metų sukaktį, kai 
pagal 1955 m. sutartį ji at
gavo nepriklausomybę - kai 
išsikraustė okupacinės vokie
čių ir sovietinės pajėgos.

SOVIETINIAI PASIŪLYMAI 
A BE JINGAI PRIIMA MI

Vakarų kraštai nelinkę pri-
imti Sov.Sąjungos pasiūlymo 
sušaukti pasaulinę viršūnių 
konferenciją dabartiniam į- 
tempimui svarstyti.Taip pat 
abejingai žiūrima ir į Afga
nistano vyriausybės idėją, 
kad Iranas ir Pakistanas tu
rėtų pasirašyti su Afganis
tanu sutartį nesikišti, o JAV 
ir Sov. Sąjunga prisiimti ga- 
rantuotojų vaidmenį.

PAKELTA MARKĖS vertė, 
KAD LENKAI TIEK DAUG * 
NEIŠPIRKTU

Rytų Vokietija pakėlė savo 
markės vertę 14 procentų, 
kai ji keičiama į zlotus. Tas 
pakėlimas bus taikomas tik 
tiems lenkams, kurie turis
tais atvažiuoja apsipirkti, o 
šiaip jo vertė paliekama, ko
kia ligi šiol buvo.

Kasmet atvažiuoja iš Len
kijos tokių turistų kokie 6 
milijonai ir išperka kai ku
riuos gaminius taip, jog jų 
savo gyventojams nebelieka.

Varžydama tokį apsipirki
mą, Rytų Vokietija iš pra
džių turistams buvo uždrau
dusi išsivežti paukštieną , 
dešras, tekstilės gaminius 
ir kai kurias drabužių rūšis, 
o vėliau prie tų draudimų 
pridėjo dar mėsą, daržoves 
ir kitokį maistą ir vaikų 
drabužius. Atsiliepdama į 
tuos varžymus, Lenkija bu
vo uždraudusi rytiniams vo
kiečiams išsivežti odos ga
minius, džinsus, visokias 
prabangines prekes, kaip 
kailinius paltus ir elektros 
srities gaminius..

MALOUF RAPORTAS
88 puslapių dokumentas, 

paruoštas teisėjo Malouf 
buvo sulaikytas nuo viešo 
paskelbimo, laukiant pra
einant referendumui .Ja me 
Montrealio meras Drapeau 
yra kaltinamas neatsakingu
mu ir nekompetentingumų 
tvarkant Olimpinių pastatų 
vykdymą. Išlaidos paaugo net 
11 kartų nuo skelbtos sumos. 
Struktūriniai trūkumai jau 
dabar pradeda rodytis.

/ LietuvosX 
I nacionalinė \ 
į M .Mažvydo I 
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/"The Montreal Gazette"/

NAUJA KRATŲ IR AREŠTU BANGA 
LIETUVOJE

Kunigų Alfonso SVARINS
KO ir Sigito TAMKEVIČIAUS 
butuose buvo padaryta krata 
balandžio 19 d. Bent dviejų 
kitų Tikinčiųjų Teisėms Gin
ti Komiteto narių kunigų bu
tuose irgi buvo padaryta 
krata, bet suėmimų nebuvo. 
Balandžio 15 d. jie buvo per
spėti, kad jeigu toliau veiks, 
tai gali būti suimti ir apkal
tinti platinimu medžiagos, 
kuri šmeižia sovietinę vals
tybę ir visuomenę.

Iš Vilniaus ateina žinios, 
kad balandžio 9 ir 17 dieno
mis ten buvo padarytos kra
tos Vito ABRUČIO bute. Pa
imtas rankraštis, kuriame 
kritiškai rašoma apie sovie
tus. Jis neturįs ryšio su ki
tais lietuviais aktyvistais, 

LIETUVIU TREMTINIŲ KAPAI NOVOSTROIKOJE .STO - 
VYKLOS ADMINISTRACIJA LEISDAVO KAIKURIAS LAI
DOTUVIŲ APEIGAS.

'ZVS

bet esąs kritiškas sovietų 
valdžios atžvilgiu. Jis turįs 
giminių JAV-se.

Vilniuje balandžio 25 ar 
25 d. buvo suimtas JAŠMAN- 
TAS, apie 50 m. amžiaus. 
Jis anksčiau buvęs "Komso- 
molskaja Pravda" korespon
dentas. Jo suėmimas sieja
mas su ryšiais su Skuodžiu.

Antanui TERLECKUI su
daryta byla, kuriai duotas 
numeris 86. Jis esąs kalti
namas antisovietine propa
ganda ir šmeižimu. Jam 
gręsia 15 metų bausmė.

Juliui SASNAUSKUI suda
ryta atskira nuo TERLECKO 
byla, kuriai duotas Nr. 82,. 
Atrodo, kad jam primetama 
mažesnė kaltė, negu TER
LECKUI. /Elta/

"LABDAROS" DRAUGIJOS 
VEIKLA

"Labdaros" Draugijos na
rių metinis susirinkimas 
įvyko 1980 ta. gegužės 3 d. 
Pirmininkavo inžinierius M. 
Strumila, sekretoriavo Z. 
Glemžienė.

IŠ pirmininko J. Glemžos 
praneši mo paaiškėjo, kad 
ryšium su 1979 metais vy
kusiu 'Europoje - Anglijoje 
ir V. Vokietijoje IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu, 
Draugijai teko atlikti papil
domų darbų, o ir eilinių dar
bų padaugėjo.

Pagal praėjusiais metais 
visuotiniame narių susirin
kime pareikštus pageidavi
mus siekti artimesnių ryšių 
su Brazilijos lietuvių moks
leivija, Draugijos valdyba 
sudarė artimą kontaktą su 
Brazilijos lietuvių Bendruo
menės valdyba, kuri rūpinasi 
moksleivija. Vasario 16 Gim
nazijoje yra iš Brazilijos ir 
Venecuelos mokinių, jas da
linai remia "Labdara".

Iš Lenkijos Suvalkų Tri
kampio lietuvių moksleivijos 
daugėja prašymų : tai rūbų, 
tai pinigų, tai knygų ir tė
vams vaistų. Iš ten kreipiasi 
vis didesnis skaičius stu
dentų, kuriems tenka gyven
ti toliau nuo namų.

"Labdara" rūpinasi viso
kia parama. Rūbų siuntomis 
moksleivijai pagal "Labda
ros" suteikiamus adresus 
labai dosniai prisidėjo Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės Šalpos Fondo Hamiltono 
skyrius, vaistams įsigyti 
"Labdarą" paremia Lietuvių 
Raudonasis Kryžius (trem
tyje).

Padidėjusi veikla padidino 
pinigines apyvartas.

1979 m. pajamos sudarė 
DM. 16.232.68 (nario mo
kesčio - DM. 1. 569.95 ; aukų 
šalpai ir stipendijoms -DM. 
13.889.28; kitų -: DM. 773. 
45). Aukos šalpai ir stipen
dijoms išleidžiamos tik tam 
tikslui. Kitos išlaidos : rūbų 
į Lenkiją persiuntimas -DM. 
819.40; raštinės, pašto ir 
kitos išlaidos - DM. 853. 44. 
Likutis (perteklius) - DM. 
669.86.

Susirinkimas pareiškė 
nuoširdžią padėką visiems 
rėmėjams ir talkininkams, 
o ypač talkininkėms, tiek 
pavieniams, tiek organiza
cijoms ir kviečia toliau 
remti "Labdarą".

Mūsų išeivijos visuomenei 
veikiant sutartinai, neabe
jotinai plėsis "Labdaros" 
veikla ir daugės mums labai 
reikalnigos akademinės 
šviesuomenės gretos.

Susirinkimas perrinko 
Valdybą ir Revizijos Komi
siją : Valdybą sudaro : J. 
Glemža, Dr. J. Norkaitis, 
Dr. M. Stankuvienė-Saulaity- 
tė, Ch. Šereikienė, kandida
tai -. Z. Glemžienė ir E. Lu- 
cienė. Revizijos Komisija 
sudaro - P. Gudelis, L. Dir
sė ir M. Šiušelis.

Draugijos Valdybos adre
sas kaip ligšiol :Jonas Glem- 

ža, Conventrain 33, 7260 
Calw - Hirsau, W. Deitch- 
land. Banko sąskaita - Lab
dara e. V. Konto Nr. 1185168 
(BLZ 60050101) Landesgir- 
okasse Stuttgart 1.

Su tikra pagarba
J.Glemža

JAV KONGRESAS 
STENGIASI PRAPLĖSTI 
RADIO LAIDAS

Kongresm.E. Derwinski, 
respublikonas, Ill apylinkė , 
tagina JAV atstovų Rūmus , 
kad jie praplėstų ir pagerin
tų radio laidas į Rytų Europą,

Jeigu Kongresas tą rezo
liuciją priims, gali būti pa - 
gerintas transliacijų girdė
jimas irPabaltijo kraštuose.

Baltų kilmes amerikiečiai 
kviečiami rašyti laiškus sa
vo kongresmanams ir ra
ginti juos paremti šią rezo - 
liuciją. Laiškų kopijas pata
riama siųsti senatoriams su 
prašymu, kad jie įvestų pa - 
našią rezoliuciją Senate.

/Elta /

POGRINDŽIO "AUŠRA" 19 nr. 
JAU PASIEKĖ VAKARUS

Areštai ir kratos, po Afga - 
nistano užpuolimo sugriež 
tintos kontrolės sulėtino lie - 
tuvių pogrindžio spaudos 
gaminimą ir siuntimą, bet 
jos neužgniaužė. Pasirodė 
ir "Aušros" 19 nr.

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
Susitaręs su diplomatine 

tarnyba, VLIKas šaukia veiks
nių konferenciją birželio 21 d. 
šeštadienį, Brooklyne, Kul
tūros Židinyje.

GIEDRAITIS-SPALIS

MIRĖ RAŠYTOJAS
ROMUALDAS GIEDRAITIS
- SPALIS

Rašytojas R. Spalis, g.1915 
m. spalio 31 d., mirė Ham - 
burge, V.Vokietijoje, kur dar 
bandė ieškoti medicinos pa - 
galbos prieš vėžio ligą.

Britanijon, į Halifax’ą at
vyko 1947 m. Pradžioje dir 
bo tekstilėje, vėliau mokyto
javo.

Parašė 7 romanų ciklą, jį 
pradėdamas "Gatvės berniu
ko nuotykiai". Paskutinioji , 
baigta jau sunkiai sergant , 
yra atiduota leidyklai Viltis 
Amerikoje,pavadinta "Auk - 
sinio saulėlydžio gundymai".

Be to yra Išleidęs dvi fel - 
jetonų knygas ir du novelių 
rinkinius.
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UI Lietuvos ill ai s vinim <į! UI Hti.Umybf Kanadai! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute- au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Tikruosius
Tremtinius 
Prisimenant

Stovyklų laikais vadinome save tremtiniais. Beveik 
sentimentalaus tragizmo apimti, tarėmės esą didžiosios 
pasaulio nelaimės scenoje pagrindiniai veikėjai,kenčią 
klaikią, neužtarnautą t r e m t į. Tarėmės esą tremti - 
niai, nors didžiausia dalis mūsų buvome pabėgėliai. Ne - 
sakbme tai todėl, kad manytume pabėgėlių likimą esant 
neskaudu, netragišką. Visiems visada skaudu palikti sa
vo žemę, ypač, kai tai daroma okupanto persekiojimų ir 
katorgų vengiant.

O tačiau - tikrieji tremtiniai buvome ne mes. 
Tikroji maskoliškoji ir bolševikinė tremtis prasidėjo 
prieš 4 O metų birželio mėnesį mūsų Tėvynėje, kai Rau
donoji Armija įžygiavo Lietuvon ir sovietinė valdžia pra
dėjo tremti pirmuosius lietuvius į savo nesuskaitomas 
vergų stovyklas. Lietuviai pakalikai /tokie,kaip Palec
kis, Sniečkus, Venclova, Liudas Gira,etc./, pataikaudami 
Maskvos viešpačiams ir jų bijodami/ypač ’’tėvo ir mo - 
kytojo" Stalino NKVD botago/, sudarinėjo "liaudies prie
šų" sąrašus . Padėjo juos įkalinti ir likviduoti. Kai po 
metų /194O m.birželio mėn./ prasidėjo masiniai trė - 
mimai - Maskvos budelių ir jų pagelbininkų mašina jau 
veikė neblogiau už Hitlerio "naikinimo lagerius. Pagaliau 
naciai tebuvo rusiškųjų koncentracijos stovyklų i m i t a- 
toriai.

Šiandieną verta atsiminti visa tai, nes jau dažnėja bal
sai, ypač krašte, kad , girdi, pamirškime trėmimus, Sibi- 
rus, kamčatkas, nes tai buvę tik Stalino nedori dar
bai. Dabar esą geriau. Bet argi sovietiniai koncentraci
jų lageriai išnyko? Kalėjimai tušti? Žmogus 
nebežudomas už tai, kad yra įtik lietuvis, latvis , 
estas? Arba tikintis? Arba pasiilgęs laisvės ?Kur dar 
ir patys vargšai rusai? Paskutiniu laiku- pridėkime 
dar ir naujausias aukas - afganistaniečius.

Kol nors vienas kalėjimas Sovietijoje tebėra 
turime šaukti. Kol nors viena vergų stovykla 
tebėra- šaukime. Nepamirškime priminti s a u ir pa
sauliui, kad sovietinė vergija nepa
naikinta, kad žmonijos gėda tebegyvuoja. Ir kad 
daugelis, kurie ją vykdė, tebėra gyvi ir ne- 
n ubaus t i, ir pavojingi. Jų tarpe daugelis to
kių, kurie šaukia apie nacių žudynes, bet patogiai pamirš
ta tas, kurias jie patys vykdė arba padėjo vykdyti 
sovietiniams budeliams. Tokie,prieš pradėdami kaltin
ti kitus ir kalbėti apie kolektyvines kitų kaltes, teprisi - 
mena savo budeliškus nuopelnus raudonajai imperijai.. 
Ir tie švelnūs humanistai, taip greitai ir mikliai ir aša
rodami, randą visokių nedorybių rąstus kitų akyse, tepa- 
ieško savo pačių ir savo artimųjų bei bendrakeleivių pra
eities knygose pasilikusių labai nešvarių puslapių. Tegul 
šiandien n us įlenkia kartu su mumis 
ties tikrųjų tremtinių ir XX-o jo am
žiaus kankinių kapais visuose tebe
viešpataujančios sovietinės impe
rijos kraštuose. Tegul nusilenkia ir 
prieš tuos nužemintuosius kalėji - 
muose, psichiatrinėse ligoninėse 
ir gulaguose.

Gal gi po 4O-ies metų ir mūsų kankiniai 
verti prisiminimo? Gal nukankinto lietuvio 
reikia, galima ir būtina gailėtis, bent vieną kartą me 
tuose ? U. NAGYS

Kazys Bradūnas

MANO KAULAI NUBALO

2 psl.

MANO KAULAI NUBALO KAIP SNIEGAS 
MANO ŽIRGAS PRIE ŠONO RAMUS, 
MANO VARDO NEATMENA NIEKAS 
MEDINIUOSE ŠIAURĖS KAIMUOS.

BĖGA ŽMONĖS, IEŠKODAMI PELNO. 
AŠ BE LOBIU GENTIES VIENTURYS, 
tiktai VARPUTI LAIKANČIAM DELNE 
SUKA UŽDĄ LAUKU VYTURYS.

PANORAMA

lietuvių rankomis statyta tremtinių stovykla
VALENTINOVKA, Krasnojarsko rajone, SIBIRE.

Barbora ARMONIENĖ

PALIK AŠARAS MASKVOJE
1948 metų gegužės mėnesį prasidėjo didžiausi masi

niai išvežimai, kokių iki to laiko dar nebuvo buvę. Visi 
ūkininkai, kurie ankščiau yra turėję daugiau žemės ir 
buvo laikomi pasiturinčiais ar kurie turėjo geresnius tro
besius ar baldus , - visi buvo tremiami į Sibirą. Niekas 
neatsižvelgė į išpildytas prievoles, nebuvo jokio skirtu
mo, ar kas buvo sumokėjęs tik pusę mokesčių ar kas iš 
viso nebuvo mokėjęs.

Dar prieš pat likiminę 1948 metų gegužės 22 dieną 
buvau besiruošianti Rygon su savo gerais bičiuliais 
Aukštuoliais. Latvijos sostinė buvo tik apie 50 mylių 
nuo mūsų, pasiekiam pro mūsų sodybas einančiu vieške
liu. Sulaikinėjant pravažiuojančius sunkvežimius, būda
vo nesunku ten nuvykti ir sugrįžti.

Buvome patyrę, Kad Rygos juodoji rinka buvo ge
resnė vieta drabužiams, batams ir kitoms būtinoms pre
kėms pirktis ir ten buvo mokamos geresnės kainos už 
mūsų žemės ūkio produktus.

Abi Aukštuolių moterys išvyko gegužės 20 dieną, aš 
savo kelionę atidėjau porai dienų, kad iškepčiau duonos 
savo nedidelei šeimai.

, Gegužės 22 dieną, apie 4 valandą ryto, išgirdau bel
džiantis į duris. Kaimynas Jonas Vaiginas prašė, kad 
atidaryčiau duris - jis turįs man kažką labai svarbaus 
pranešti. Pravėriau duris ir apstulbau iš išgąsčio. Už 
jo nugaros buvo visas būrys ginkluotų kareivių, koks tris
dešimt. Kieme- paruoštas kulkosvydis. Būrio karinin
kas, pastūmęs mane į šalį, įsiveržė vidun ir pareikala
vo mano paso ir pieno pristatymo kortelės. Pažiūrėjęs 
į tuos popierius, išsitraukė iš kišenės raštą ir monoto - 
nišku balsu perskaitė, kad vyriausybė yra nutarusi iš 
tremti mane iš Lietuvos į kitą sovietinę valstybę už ken
kimą Sovietų Sąjungai. Paklausus, kuo aš galėjau pakenk
ti, atsakė, jog į tai bus atsakyta vėliau.

Po oficialaus pareiškimo, jis liepė man paskubėti , 
nes esą teduota tik pusvalandis pasiruošti kelionei.Triukš
mo pažadintas sūnus ėmė verkti. Nuraminau jį ir liepaiu 
skubiai rengtis pačiam, nes man dviejų rankų bus per 
maža, kad atsirinkčiau pačius reikalinguosius daiktus ke
lionei. Jis stengėsi, kiek išmanydamas, pats apsirengti, 
lyg ruošdamasis mokyklon. Po kiek laiko atėjo į kamba - 
rį su knygomis rankutėse, su apsiaustu, net kaklaraištį 
ant apatinių marškinių pasirišęs, tik viršutinius marški
nius pamiršęs užsivilkti. Taip ir liko jis visą pirmąją 
sunkios kelionės dieną be viršutinių marškinių.

Pamačius sūnų sustiprėjau ir puoliau visu įnirti - 
mu rankioti daiktus. Buvo pasakyta, kad lagaminų imtis 
negalima, o visa turiu susidėti į bulviamaišius. Duonos 
dar nebuvau išsikepusi, šaukiaus pro duris kaimynus, kad 
padėtų man ruoštis ir atneštų nors porą kepalų duonos. 
Kaimynai prisibijojo patys rodytis ir delsdami atsiuntė 
17 metų merginą man padėti. Pradžioje mergina ir pati 
bijojo, kad nebūtų ištremta kartu su manim, bet karinin
kas patikrino jos pasą ir, jos pavardės nesuradęs turima
me sąraše pasakė, kad ji būsianti paleista mums išvykus. 
Rusų karininką lydėjo du lietuviai - vyras ir moteris, ku
rių uždavinys buvo sudaryti mano paliktų daiktų sąrašą.

Žvilgterėjau į spintoje stovinčias puikias stiklines 
vazas ir pasakiau karininkui, jog šukės, anot mūaų patar
lės neša laimę. Jis šyptelėjo, ir aš nuo lentynos pagrie - 
būs trenkiau vieną vazą į grindis. Siekiau ir antrosios, 
bet jis mane sulaikė ir griežtai įsakė nenaikinti socialis
tinės nuosavybės.

Turėjome gerą patefoną ir nemaža plokštelių. Aš juo 
ypatingai didžiavausi, nes jį buvome parsigabenę iš A - 
merikos ir visa apylinkė juo žavėjosi. Staiga šovė mintią 
jog gal esu tik todėl tremiama,kad kas nors iš vieti
nių komunistų bus jo įsigeidęs. Pasitaikius akimirkai, 
kada niekas nematė, numoviau patefono galvutę ir įme - 
čiau į vieną prikrautų maišų. Vėliau sužinojau, kad dėl 
tos patefono galvutės buvo daug kalbų. Komunistai įtarė, 
kad kas nors kaimynų bus ją pavogęs. Po trijų mėnesių 
Sibire gavau laišką klausiant, kur ta galvutė paslėpta. At
sakiau, kad jeigu atsiųstų man penkis svarus taukų, gal ir 
išduočiau paslaptį. Pasirodo vėliau tinkama galvutė buvo 
surasta Rygoje, o patefonas dar ir šiandien tebenaudoja
mas N.Radviliškio komjaunimo raudonajame kampelyje.

Suskubau susikrauti į maišus visa, kas man tuo metu 
atrodė būtiniausia. Vėliau tik paaiškėjė, kad palikau daug 
vertingų daiktų, pavyzdžiui,laikrodį, bet pirmoje eilėje 
prisiminiau įsidėti apie šešis svarus sūdyto sviesto ir a- 
pie dešimt svarų taukų.

Praėjus pusvalandžiui, mano sūnus, aš pati ir mūsų 
daiktai buvome jau vežime ir, griežtai saugojant, nuvežti 
Į Suosto bažnytkaimį. Ten suvarė mus į L.Vaigino darži
nę. Pats Vaiginas su visa šeima taip pat buvo tremiami 
ir veik visą naktį uždaryti kartu su mumis daržinėje.Iš
laikė ten apie tris valandas, kol surinko apie dvidešimt 
penkias šeimas, po to tais vežimais nuvežė muš į Maldi- 
kius, apie penkias mylias nuo Suosto, kur vėl keturias var
ia ndas išbuvome kitoje daržinėje. Visi keliai buvo užpil
dyti panašiais, griežtos apsaugos lydimais, vežimais.

Surinkus apie 200 šeimų, ketvirtą valandą po pietų 
mus suvarė į sunkvežimius, kiekvieną jų saugant ketu - 
riems ginkluotiems'kareiviams. Beveik visi sunkveži - 
mial buvo amerikiečių gamybos. Mus vežė į Panevėžį . 
Kelias vedė pro mano gimtąjį kaimą. Pažvelgus į mielą
jį, senąjį namą, kur praleidau laimingą savo jaunystę, 
vėl apsiašarojau. Galvojau, ar beteks vėl kada pamatyti 
savo gimtąjį kaimą, kaip ilgai iš viso beteks gyventi, ko
kia sūnaus ateitis.. .Pasvalyje gyveno mano sesuo.Susto
jome kaip tik netoli nuo jos namo. Pamačiau ją, ji mane 
taip pat pastebėjo. Mačiau, kaip ji kažką padavė savo 
dešimties metų sūnui, kad atneštų man. Bet sunkveži - 
miams pajudėjus, jis mūsų nebepasiekė.

Matant tremiamus gerus bičiulius ir pažįstamus , 
mums ne kartą skaudėjo širdį, bet dabar mūsų skausmas 
buvo kitoks, nes trėmė jau mus pačius.

Pravažiuojant žvyrduobes Vaiginienė neišlaikė ir pra
dėjo garsiai raudoti, nes ten buvo palaidotas jos sūnus 
partizanas. Žinojau jos susijaudinimo priežastį, bet kiti 
ne, ir jiems pradėjus klausinėti, kas atsitiko, ji bijojo 
pasakyti.

Iš pradžių man atrodė, jog ištremiami visi lietuviai. 
Mūsų gana pasiturinčioje apylinkėje buvo ištremta gal 
kas aštunta šeima. Tačiau už trijų mylių esąs Aukštuo
lių kaimas buvo visiškai ištuštintas.

Panevėžio stotyje suvarė mus į gyvulinius vagonus, 
nuo keturiasdešimt iki šešiasdešimt žmonių į vagoną. Va
gonuose buvo sukalta po dvi eiles narų, bet nebuvo nei 
čiužinių, nei išviečių. Žmonės savo daiktų maišais užė
mė tiek vietos, kad vos galėjome ir pasisukti, nekalbant jau 
apie vietą išsimiegoti - buvome sugrūsti,kaip silkės sta
tinėje. Net dabar šiurpas krečia tatai prisiminus.

Mūsų ešalone kartu vyko ir kaimynė Petrauskienė iš 
Užušilių kaimo, esančio dvi mylios nuo mano namų. Jos 
vyras buvo kalėjime dėl politinės veiklos, ji buvo pasili
kusi viena su dviem vaikučiais - dukra aštuonerių metų ir 
sūnus penkerių metų. Trėmimo metu ji bandė šokdama 
į šulinį nusižudyti, bet buvo išgriebta vos tesusibraižiu- 
si. Visą šlapią, su verkiančiais vaikučiais, ją atvarė į 
tą pačią daržinę, kaip ir mes, tik nieko nepasiėmusią su 
savimi, nes ji neišnaudojo to pusvalandžio, kuris buvo 
duotas kelionei pasiruošti.

Mano vagone buvo Tamošiūnų šeima. Ją išvežant , 
namuose tebuvo tik vyras su šešerių metų vaiku. Zmo - 
na tuo metu buvo ligoninėje- gimdė antrąjį kūdikį. Karei
viai ištraukė ją iš ligoninės su kūdikiu vos keturias va - 
landas po gimdymo. Šešiasdešimt penkerių metų naš
lė gyveno su savo 83 metų paliegusią motina,kuri jau ket~ 
veri metai nesikėlė iš lovos. Jos sūnus buvo kalėjime. 
Tos abi moterys taip pat buvo mūsų vagone.

Čia buvo ir mano geras bičiulis Petras Dravinskas 
su žmona ir dviem vaikučiais, 7 metų ir 5 mėnesių am
žiaus. Kitą kaimyną Vaiginą jau esu minėjusi. Be jo ir 
žmonos, vyko jo motina, 83 metų, dvi dukros 14 ir 21 me
tų ir sūnus.

Panevėžyje traukinys išstovėjo dvi dienas. Maisto 
visai negavome, davė tik vandens atsigerti. Galėjome iš
eiti tik ant savo reikalo, bet ir tai tik sargybinių lydimi. 
Taip belaukiant, gretimame vagone pasigirdo moters 
klyksmas. Sužinojome, jog tai motina verkė savo duk
ters, kuri bandė pabėgti, kai atėjo jų išvežti iš namų, bet 
buvo automatu peršauta ir nugabenta ligoninėn. Dabar 
motina, vežama kartu su savo 6 metų sūnumi, verkė, ne
žinodama dukters likimo. Vyras mirė kalėjime, neatlai
kęs kankinimų tardymo metu.

Mūsų ešalonas buvo sudarytas iš šešiasdešimt vago
nų, taigi, galima apskaičiuoti, jame buvo apie 2400 žmo
nių. Pagaliau, traukinys pradėjo 1 ėtai judėti. Traukinyje 
esantieji tremtiniai ir stotyje susirinkę giminės ėmė 
verkdami klykti. Kai kurie jau drąsiai užvedė žinomas 
partizanų dainas, nes nebebuvo ko bijoti. Kas gi jiems 
blogesnio begalėjo atsitikti.

IRKUTSKO JURTA,kurioje B. ARMONIENĖ su sūnum bu
vo apgyvendinta. Prie durų sėdi asmuo, kurio šeima už
ėmė didžiąją tų "rūmų" dalį.

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

/pabaiga/

Klinikose dirbantieji, ku
rie dažnai mato tokius rū
kymo rezultatus, kaip ir ty
rinėtojai mokslininkai, yra 
labai susirūpinę. Dr.Mitchell 
dirba vaistų pervartojimo 
programoje, pasakė visų 
specialistų nuomonęDaž
niausiai, kai jaunimas nu
stoja rūkęs marijuaną, at
gauna prarastą trumpalaikę 
atmintį. Bet aš taip pat esu 
matęs jaunuolių, chroniškai 
rūkančių, arba tokių, ku
rie maišydavo marijuaną ir 
kitokius vaistus. Ir ji) atmin
tis jau nebeatsitaisė ir nu
stojus vartoti marijuaną ir 
kitus vaistus".

Marijuanos rūkymas, kaip 
minėta, pakeičia pituitarinę 
liauką smegenyse. Pastaroji 
reguliuoja kitų liaukų funk
cijas ir hormonus, kontro
liuojančias lytines funkcijas 
ir vaisingumą.

1978 m. St. Louis mieste 
daktarai J. Bauman ir R. 
Kolodnysavo raportuose pa
brėžė, kad moterų, rūkan
čių 3 kartus savaitėje arba 
kasdieną marijuaną, mėne
sinio ciklo fazės pasikeitė 
taip, kad dėl to būsimas ge
malas negalėtų būti tinkamai 
išmaitintas nėštumo metu. 
Taip pat buvo paveikta hor
monų gamyba, kuri sumažina 
pieną.

Dr. Kolodny tyrinėjo 500 
vyrų 18-30 m. amžiaus, ku
rie rūkė 6 ar 7 metus mari
juaną. Jie , pagal statistiką; 
pasižymėjo sumažintu lytiniu 
gyvenimu ir tie, kurie rūkė 
5 ar daugiau metų, skundėsi 
impotencija.

Tyrinėjimai su ^gyvuliais 
parodė, kad bendras spermų 
kiekis sumažėja ir atsiranda 
nenormalios formos sper
mos. Tie patys simptomai 
pasirodė ir žmonių atvejais. 
Columbia Universiteto prof, 
dr. Hembree taip pat rado, 
kad rūkančiųjų marijuaną 
spermų judėjimas žymiai 
sumenkėja.

GENETIŠKĄ RULETĖ
Kadangi vyrų organizmas 

pagamina milijonus spermų, 
jų formavimasis tampa vėl 
normalus nustojus rūkyti. 
Moterų organizmams tačiau 
marijuanos rūkymo žala ga
li būti nuolatinė. Dr.Akira 
Miroshima iš Columbia uni
versiteto , tvirtina, kad mo
ters organizmas turi apie 
400. 0OO kiaušinėlių. Jeigu 
jie yra pažeisti - nėra jo
kių priemonių juos atitaisy
ti. Yra įrodyta, vartojant 
radioaktyvinius THC ženkli
nimus, kad ši medžiaga, be 
kitų vietų, susikloja kiauši
dėje ("ovaries").

Autorės dr. A. Miroshima 
tyrimai su pelių patelėmis 
parodė, kad gavusioms ati
tinkamas do^es THC, beveik 
pusė apvaisintų kiaušinėlių 
nunyko, 20, - 30 % likusiųjų 
buvo nesveiki.

California universitete 
Rhesus beždžionės, kurių 
dauginimosi sistema labai 
panaši į žmones, rūkė 3 me
tus kasdieną 1 ar 2 marijua
nos cigaretes, 44% nėščių 
beždžionių pagimdė negyvus 
arba mirštančius bezdžio- 
niukus, palyginant su 12 % 
negyvų gimimų normalių 
beždžionių tarpe. Pirmoje 
grupėje gimusių padaryti 
skrodimai parodė įvairius 
vystymosi audinių ir siste
mose pakitimus, kurių nėra 
rūkiusių marijuaną beždžio
nių naujagimiuose.

Išlikę gyvi bezdžioniukai 
rodė subtiliu^ elgesio ir 
kontrolės bei dėmesio trū
kumus. Jie yra panašūs į 
ankstyvojo periodo smegenų 
1980. VI. 6 

vystymosi fazės įvykių pa
žeidimams.

Dr. Gabriel Nahas mari
juanos tyrinėjimų Columbia 
kolegijos pionierius sura - 
do, kad THC sumenkina 
atskirų celių galią 
sutvarkyti gyvybę 
pagal genetišką pla
ną, kuris randasi ce
lių molekulėse. THC 
slopina celėse DNA forma
vimąsi (genetišką medžiaga 
būtina tiksliam celių funk
cionavimui ir dalinimuisi). 
Celės nunyksta arba tampa 
nenormalios. Dr. Nahas ty
rimus patvirtino dar 12 
mokslininkų grupių įvairiuo
se kraštuose. Dr. Nahas 
įspėja : "Šiajidienos 
"žolės " rūkytojas ga
li žaloti ne tik savo 
kūną ir protą, bet 
žaidžia genetišką ru
le t ę , m e s da m as šešė
lį ant savo dar negi
musių vaikų ir anū
kų".

Dr. Robert Peterson iš 
Valstybinio Vaistų Pervar
tojimo Insti tuto nurodo, kad : 
"Nežiūrint tūkstančius metų 
alkoholio vartojimo, tik ne
seniai gydytojai atidengė, 
kad ir ^nelabai didelis alko
holio kiekis gali sukelti ge
malo nenormalumus ir taip 
gimsta nenormalūs kūdikiai. 
Todėl ir nėščios moterys, 
rūkančios marijuaną, turėtų 
būti labai atsargios ir at
kreipti' dėmesį į šiuos pa
vojaus ženklus".

Dr. Robert DuPont, buvęs 
Valstybinio Vaistų Pervar
tojimo Instituto direktorius 
įspėja : "VISOJE ŽMONIŲ 
ISTORIJOJE NIEKADA DAR 
JAUNI ŽMONĖS NĖRA MA
SINIAI REGULIARIAI VAR-, 
TOJŲ MARIJUANĄ. TOKIU 
BŪDU MŪSŲ JAUNIMAS IŠ 
TIKRŲJŲ PAVERTĖ SAVE į 
BANDYMŲ KIAULYTES 
("GUINEA PIGS") TRAGIŠ
KAM VISUOTINAM EKSPE
RIMENTUI- IKI DABAR 
MUSŲ TYRINĖJIMAI RODO, 
KAD MES MATYSIME PA
SIBAISĖTINUS REZULTA
TUS".

JAUNIMO PRIEŠAS
Dr. Walter Lehmann ra

šo : "Kiekvienas, kuris sako, 
kad "žol ė" yra nekenksmin
ga, turės susiremti su ma
nimi. Nebuvo ji nekenksmin
ga arti 3000 jauniems žmo
nėms, kuriuos aš susitikau 
begydydamas. Beveik visi, 
kurie tapo narkomanais, 
pradžioje rūkė marijuaną. 
Ji iškreipė jų sugebėjimą 
teisingai apsispręsti ir su
kreipė į narkotikų pasaulį. 
Aš pamačiau, kad vien ma
rijuanos vartojimas yra pa
kankamai kenksmingas - re
zultatai dažnai subtilūs ir 
pasekmės pasireiškia toli
mesnėje ateityje. Jas sunku 
apskaičiuoti.

Kartą policija atsiuntė 
man 15 metų jaunuolį. Jis 
parūkęs marijuanos, pasi
ėmė šeimos automobilį ir 
išvažinėjo kaimynų prižiū
rimas pieveles. Vaikiną at
vedė jo vyresnis brolis, pa
sižymėjęs geras studentas, 
geras atletas. Jaunesnis bro
lis niekada prieš tai nebuvo 
vartojęs marijuanos ir šio 
įvykio buvo tiek išgąsdintas, 
kad niekada daugiau nerūkė 
"žolės". Jis nesukėlė jokių 
problemų.

Problema pasirodė buvo 
su jo vyresniuoju broliu, 
nors ta problema kurį laiką 
nepaaiškėjo. Dinamiškas, 
savarankiškas, jis man pri
sipažino, kad ir jis pats rūkė 
marijuaną atsargiai, bet re
guliariai, 2-5 kartus savai

tėje, pergyveno vidutiniškai- 
malonius ūpo pakilimus ir 
nepajuto neigiamų pasekmių. 
Sakėsi, jautėsi gerai, jo pa
žymiai buvo gerokai virš 
vidutinių, buvo futbolo gru
pės kapitonu ir priimtas Ivy 
League Kolegijon.

Aš bandžiau įspėti jį apie 
laipsniškus, ilgai trunkan
čius pasikeitimus, kuriuos 
buvau matęs kituose gabiuo
se jaunuoliuose, bet jo tas 
neatbaidė nuo "riboto" ("mo
derate") marijuanos varto
jimo.

Aš vėl jį susitikau tos pa
čios vasaros pabaigoje, prieš 
jam išvykstant į Kolegiją. 
Jis buvo apsileidęs, nesusi
šukavęs, apatiškas, lėtas. 
Prisipažino, kad buvo smar
kiai rūkęs "žolę" vasaros 
atostogų metu. Aš jo pri
mygtinai prašiau mesti rū
kyti, bet jis ignoravo mano 
patarimus.

Gruodžio mėnesį jis grįžo 
į namus, išprašytas iš Ko
legijos. Jau buvo tapęs ti
pingu marijuanos vartotoju. 
Jis niekuo nesidomėjo, tik 
rūpinosi kasdien gauti "pa
kilimą". Galų gale, pradėjo 
suprasti, ką marijuana jam 
padarė ir nutarė atsikratyti 
įpročio.

Nebuvo lengva. Retai bū
na lengva. Aš manydavau, 
kad marijuana sukeldavo tik 
psichologinę priklausomybę, 
bet dabar esu įsitikinęs ki
taip.Mačiau perdaug jaunuo
lių, kurie kentėjo nuo bai
sios panikos, nemigos, pra
kaitavimo, apetito stokos, 
vėmimo ir bendrai blogos 
savijautos, kuri atsiranda 
kurį laiką nutraukus narko
tikų vartojimą. Laimei, ma
no pacientas turėjo dar pa
kankamai tvirtumo, kad atsi
laikytų.

Dabar jis grįžo į Kolegi
ją. Jo akademinis atsiekimas 
yra priimtinas, nors viduti
nis. Tai yra geriausia, ką jis 
gali padaryti, tačiau nebe- 
priartėja prie to, ką jis 
anksčiau buvo galėjęs at
siekti. Jis nebeatgavo nei to 
veržlumo, užsidegimo, su
gebėjimo, kas kadaise jį iš
skyrė iš kitų. Nesuioptimis- 
tas galvodamas, kad jis ga
lėtų vėl būti koks buvęs. Nė
ra 4okio klausimo, kad ma
rijuana sukelia sąmyšį or
ganizme, smegenyse ir dva
sioje ir to nebegalima galu
tinai atitaisyti.

Kitas pasižymėjęs stu
dentas - atletas buvo mano 
pacientas po to, kai mari
juana sugadino jo santykius 
su tėvais ir padarė tai, kad 
jis turėjo pasitraukti iš 
sporto veiklos. Jis vos-vos 
baigė gimnaziją. Jautėsi la
bai blogai fiziniai ir emoci
niai, bet buvo pasiryžęs at
sitaisyti. Atsikratė nuo to 
šlamžto ir tikrai darė vis
ką, kad atstatytų savo gyve- 
mą.

Po kiek laiko nutarė, kad 
jis gali kontroliuoti mariju
aną. Jis nutarė rūkyti tiktai 
subuvimuose ir specialiomis 
progomis; niekada daugiau 
ta "žolė" jo neapvaldysiahti. 
Jo atsinešimas buvo tipin
gas : beatsiteisiantieji jau
nuoliai dažnai būna pagauti 
tokio pasitikėjimo savimi ir 
sunku juos įtikinti, kad jie 
prieš tą "žolę" neturi jokio 
pranašumo. Veltui argumen
tavau ir prašiau jo taip ne
daryti. Jis pas mane daugiau 
neateidinėjo.

Rudenį sugrįžo. Marijuaną 
rūkė jau vėl reguliariai ir 
blogai jautėsi. Jis prisipa
žino, kad negalėjo kontro
liuoti ,lžolės" ir vėl norėjo 

pasitaisyti. Mes dirbame 
kartu to siekdami.

Šiuo metu milijonai mūsų 
jaunų žmonių vartoja mari
juaną, gerai funkcionuodami 
gyvenime ir labai tiki, kad 
jie save tikrai kontroliuoja. 
Bet su laiku daugelyje pra
dės reikštis laipsniškas su
žlugimas visose JŲ GYVE
NIMO SRITYSE.

Mokslo pažymiai kris, at
letiškas sugebėjimas men
kės, pasireikš nesutikimai 
namuose, prisidedant augan
čiai apatijai, apkvailėjimui. 
Vieton kiekvieno jaunuolio, 
metančio rūkyti "žolę", at - 
siras daugelis, kurie toliau 
rūkys. Jie nežinos, kur ir 
kaip ieškoti pagalbos ir dau
guma jos ir nebenorės. Jie 
atkris nuo mokyklų ir gyve
nimo. Jie visai paprastai pa
siners toje banguojančioje, 
marijuanos sukaltoje letar
gijoje.

Patys nelaimingiausi bus 
tie, apimti marijuanos psi
chozės, rimtos, protinės li
gos, kuri atsiranda stipriai 
vartojant marijuaną. Aš esu 
matęs daugelį jaunimo Šios 
ligos replėse. Daugelis aukų 
pakliūna į psichiatrines li
gonines ir nors iš jų palei
džiami, niekada pilnai ne
atsitaiso.

Paimkime atvejį 9 sky
riaus gero mokinio ir gero 
krepšinio žaidėjo, meninių 
sugebėjimų, tikrai dinamiško 
jaunuolio. Draugai prikalbino 
pabandyti marijuaną. Jam 
patiko jos sukeltas "pakili
mas". Netrukus jis pradėjo 
daug rūkyti. Nustojo domė
tis viskuo ir nebefunkcionavo 
iki tokio laipsnio, kad lO-me 
skyriuje turėjo jį išmesti iš 
mokyklos. Jam tai buvo ne
besvarbu : jis norėjo tik rū
kyti "žolę". Tėvams užpro - 
testavus dėl jo. elgesio, jis 
pasitraukė nuo jų ir tik bas
tėsi mėnesių mėnesiais. Jo 
tėvas pagaliau jį surado ir 
patalpino į psichiatrinę ins
tituciją, tikėdamasis, kad 
atsitaisys. Tačiau - nepavy
ko ir po 6 mėnesių ligoninė 
jį išleido. Tai įvyko prieš 
1O metų. Jis vis dar basto
si. Nieko gero nesulauks ir 
nieko negalės pats gero pa
daryti .

Perdaug mačiau jaunimo 
tokiu keliu nuklydusių, kurie 
niekada nebeatsistatys po 
žalos, kurią patys sauzpasi
darė. Tikrai skauda širdį.

Dabar 16 milijonų Ameri
kos jaunuolių vartoja mari
juaną - įsivaizduokite žalo
jimo kiekį, kuris palietė šią 
generaciją. Tačiau šiandien 
jau nemažiau 11-kos valstijų 
dekriminalizavo marijuanos 
vartojimą ir varoma propa
ganda legalizuoti tą kenks
mingą šlamštą.

Žinoma, dauguma "žolės" 
vartotojų nėra kriminalis
tai, taip kaip ir tie milijo
nai mūsų, kurie sulaužome 
susisiekimo taisykles. Bet 
net tie mūsiškiai, kurie su
laužo susisiekimo nuostatus, 
pripažįsta, kad mums rei
kia tokių įstatymų : juos at
metus, mes visi pasikeistu- 
mėm į chaosą.

MUMS REIKIA TEISINGŲ 
ĮSTATYMŲ DĖ L MARIJUA .- 
NOS VARTOJIMO, BET NE 
LEGALIZUOTO TURGAUS 
ŠIAI PREKEI. JEI IR LEGA
LIZUOSIME -TAI SEKS tik 
DIDESNIS NUO JOS KENTĖ
JIMAS IR VIENĄ DIENĄ 
TIKRAI TURĖSIME AT
ŠAUKTI TOKĮ ĮSTATYMĄ 
IR TĄ DIENĄ MŪSŲ KVAI
LYSTĖS AUKOMS NEDAUG 
KĄ GALĖSIME PADĖTI".

• Kanapės Lietuvoje gerų 
šeimininkų buvo vartojamos 
virvėms sukti. Iš žiedų sėk
lų buvo gaminamas ne bran - 
gus aliejus. Tačiau, sveiko 
proto mūsų žmonės bėgo nuo 

apkvailinimą sukeliančių žo
lių. Sakydavo, kad durnas , 
kaip "Pilypas iš kanapių". Ir 
tai nesukeldavo nei pasigė
rėjimo, nei pritarimo, nei 
kažkokio "aukštesnip evo
liucijos laipsnio" etiketės ne
suteikdavo. ..

Viena gera marijuanos sa
vybė- medicininė: pagelbsti

J. B.
BALTO-AISČIŲ CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

A. E. Tennant savo knygo
je "Studies in Polish Life 
and History", rašydamas 
apie lietuvius (Aistians) ši
taip sako : "This poeple is 
an interesting survival of 
a very ancient race, the ol
dest Aryan stock in Europe. 
Their language, which may 
be still heard comparatively 
undiluted in the provinces, 
is the nearest in Europe to 
the sacred language of India, 
the Sanskrit of the Vedas".

M.R. Samborsky (Attorny 
Chicago, Ill) šitaip atsilie
pia apie mus :"Located in 
the Baltic, coextensive with 
modern Lithuania, it was 
peopled by Aistians who 
migrated from Asia Minor 
bringing with them their be
liefs and a language re
sembling the sacred tongue 
of India, the Sanscrit of the 
Vedas".

R. Sears savo knygoje 
"History of Russia" sako, 
kad "the Aistian peoples, 
evidently unsimilar and un
related to any European na
tion, bear afinity only to the 
tribes that inhabit the far 
East, at the foot of the Da- 
walgirJ, or on the shores of 
the Ganges. The similarity 
of Sanscrit to Lithuanian is 
extraordinary. Indeed whole 
Sanscrit sentences may easi
ly be put together, which the 
peasant of the Niemen river 
area will at once under
stand. . . "
2. Pradžia ir galas

Senieji rašytojai, kaip 
Polemon (of Ilium) ir Galie- 
nos Clement (of Alexandria), 
sako, kad žodis "Sacae" 
reiškia tą patį kaip ir 
"Celts".

H. Paszkiewicz knygoje 
"The Origin of Russia" sa
ko, kad žodis GALICIAE yra 
kilęs iš lietuviško "Galis, 
galas", kas reikštų - kraš- 
tuninį, galiną. Tokiu būdu 
Gaelic ar Galiciae (mūsų ga
liniai, Galindai) yra žmonės, 
kurie gyveno Aisčių tau
tos civilizacijos ploto pa
kraščiuose, galuose. Todėl 
manoma, kad Rus arba Ang
lo - Saxon kilties likučiai, 
kurie neemigravo į Angliją 
(Britaniją), apsistojo dabar
tinės Lenkijos Galicijos vie
tovėse 300 - 400 m. po Kr. 
Kiti kiek toliau į vakarus, 
dabartinės Danijos ir Sakso
nijos vietovėse.

Romėnų istorikas Tacitus 
(98 m. A. D.) savo veikale 
"Germania" šitaip rašo: 
"The Svevian (Baltic) Sea 
bathes the shores of the 
Aestyorum (Aistina) peoples. 
The customs and apparels 
of these peoples are Svevian 
(šiandieniniai švedai). They 
have a speech which is akin 
to that of the Britains (Celts) 
They explore the seas and 
are the only poeple to gather 
amber".

Apie kitas Galicijas ir ga
lindus jau esame kalbėję.
3. Ultima Thule ,

"Pačiame pasaulio gale, 
aplietame Šiaurės okeano, 
yra rūkuose skęstanti sala, 
savo šiauriniu kraštu lie
čianti arktinį ratą ir vadi
nama ultima, ext re m a Thu
le" . . . (Seniausi geografi
niai šaltiniai, 6-2 š.pr. Kr.) 
Taip apibūdinama Toles, to

vėžio ligos pacientams, kurie 
gydomi chemoterapija, at - 
gauti apetitą ir sumažina) 
vėmimus j JAV -se,kai kurie 
parinkti pacientai gauna tam 
tikra dozę, švarios, pirmos 
rūšies "žolės". Tolimesnių 
tyrimų rezultatai bus netru
kus plačiau paskelbti.

limiausios Aisčių kolonijos 
vardas lotyniškai, kas yra 
tik vertimas iš mūsų kalbos.

Vl-me š.pr.Kr. geografas 
astronomas Pyetąs MARS E- 
LIETIS, pasiryžęs pakartoti 
ankstesnių pradininkų žygius 
(kaip Kannono, Satapso ir 
mūsų kartaginiečio Gemalių 
Kaunio - Himilconį palikęs 
Bretanijos krantus, leidosi 
tiesiog šiaurėn. Savo atradi
mus jis paskelbė dviejų to
mų aprašymuose, kur jis 
smulkiai ir tiksliai praneša 
diena iš dienos kelionės eigą 
ir uostų pavadinimus, ku
riuos lengva nustatyti Ispa
nijos, Prancūzijos ir Breta
nijos pakrantėse. Toliau, pa
tekęs Šetlandų salynan, jis 
nesustodamas siekia "pa
saulio galo". Septynias die
nas trunka žegliuotė (plau
kimas burlaiviu) iki Faroer 
salų. Iš jų per penkias dienas 
jis pagaliau priplaukia "toli
miausią", tai Islandiją.

"Jei tu drįsi dar vieną 
dieną pakeliauti šiaurėn nuo 
mūsų šiaurinio kranto - pa
reiškia jam čiabuviai - rasi 
kietą jūrą" (amžinoledo su - 
kaustytą). Paėmęs sekstan
tą, Pyetas patikrina - atsidū
rė Šiaurės rat^.

Tuo būdu šio marseliečio 
mokslininko dėka yra neabe
jotinai nustatyta, jog Vl-me 
am.prieš Kr.Islandijoje, To
les saloje, buvo gyventojų, 
kurie ją taip vadino. Vidur
žemio gi jūrininkai atradė
jai ją apibūdindavo "ultima, 
extrema", t. y. paskutinė, 
galinė, tolimiausia.

Galinės žemės vardą ap
tiksime vėl mūsų vykingių 
(vytingių, vyčių) laikais. 
Tauruvinis, Karaliaus sūnus 
(Thorfin Karlsefni), savo 
rankomis išskaptavęs skob
nį, sėda į jį pats vienas ir 
perplaukia Šiaurės Atlantą. 
Laimingai grįžęs, 1004 m. , 
suorganizuoja trijų didelių 
laivų žygį j Helluland-Galinį 
kraštą, kuriame priviso 
daugybė sidabrinių lapių. Čia 
nebuvo nieko ypatingo. Par 
prasta medžioklės ekspedi
cija Labradoran 500 metų 
prieš Kol umbui "atraduš* 
Naująjį Pasaulį. . .

Helluland taip pat randa
ma ir šiaurės Norvegijoje, 
kur tebegyvena Lapiai (Lap
land - buvęs lapių kraštas, 
nuo ko jie ir gavo šį pava
dinimą). Ar neįdomi praei
tis ?
4. Eistolė arba Newfaound- 

land
Venecijos archyve ras

tame dokumente parašyta, 
kad 1380 m. du Venecijos 
pirkliai pasiekė Islandiją, 
Tolią. Iš čia kelionė vis tę
siama Vakarų kryptimi ir 
netrukus pasiekiama Eng- 
roueland - Grenlandija. Gy
ventojai, skandinavų vienuo
liai ir čiabuviai žvejai, vy
kingių palikuonys, žino apie 
salą 1OOO mylių dar toliau 
į vakarus nuo jų. Jie ją va
dina Estoliland, t. y, Eisto- 
les kraštas ( greičiausiai 
dabartinė Newfoundland). 
Į pietus nuo jos esąs kran
tas, kuriame čiabuviai lakstą 
nuogučiai (Amerikos konti
nentas). Jo vardas - Drogeo.

Tai tiek apie šiaurės-va
karų mūsų civilizacijos iš
siplėtimo įtaką. /b. d./
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
Tokiu lietuvišku vakaru 

žmonės buvo labai patenkinti 
ir mums, artistams,katučių 
negailėjo.

Tuo metu St. Šimkus var- 
goninkavo netoli Jurbarko - 
Skirsnemunėje, todėl dažnai 
lankydavosi Jurbarke, kur 
draugavo su savo pirmuoju 
muzikos mokytoju vargoniri- 
ku Antanu Pociumi. Dažnai 
abu mėgdavo groti fortepi
jonu keturiom rankom : man 
tai atrodydavo virtuoziška, - 
klausydavau kaip kokios 
simfonijos ir svajodavau, 
kada aš taip galėsiu skam
binti. . .Šiose apylinkėse juo
du buvo pagarsėję kaip ge
riausi - muzikai-vargoninin
kai. Abu savo parapijose tu
rėjo gerus chorus. Taip pat 
abu sutardavo, "asistuoda
mi" mūsų gražiom lietuvai
tėm, o tos seilę varvinda
vo - gal kuriai kada nusi
šypsos laimė už katro ište
kėti. . . Mane Šimkus dažnai 
siųsdavo į krautuvę. Saky
davo : "Antuk, bėk baboč- 
kos". Šiuos aukščiausios 
rūšies papirosus mėgdavo 
rūkyti Šimkus. Pocius nebu
vo didelis mėgėjas dūmą už
traukti. . .

1907 metais išvažiavau į 
Š. Ameriką ir iki 1915 metų 
apie kompozitorių S. Šimkų 
žinojau tik tai, ką iš kitų 
girdėjau : kad jis mokęsis, o 
atostogų metu visur organi
zuodavęs chorus, rengdavęs 
vaidinimus. S. Šimkus, kaip 
retas, turėjo gabumų su - 
burti jaunimą į chorus, su
dominti jį, greit išmokyti 
dainų, paruošti vaidinimus.

Pagyvenęs Amerikoje,aš
tuonetą metų, gerokai pra
mokau muzikos ir Amerikos 
vargonininkų tarpe buvau ne 
paskutinis. 1915 metų birže
lio 5 dieną Stasys Šimkus, 
Lietuvos draugijos nuo karo 
nukentėjusiems šelpti Cent
rinio komiteto įgaliotas, at
vyko Į Ameriką aukų rinkti. 
Jis apsigyveno Bruklyno 

mieste. Čia leido mėnesini 
žurnalą "Muzika" ir vedė 
Bruklyno lietuvių chorą.

S.Šimkus važinėjo po 
Amerikos lietuvių kolonijas : 
aukas rinko, sakė prakal
bas. Lietuviai darbininkai 
mielai aukojo nuo karo nu
kentėjusiems savo tėvynai
niams. Dažniausiai jo pra
kalbos buvo rengiamos su 
koncertine dalimi.. .

Apie 1917 metus Šimkus 
apsigyveno Čikagoje, kur 
labai tirštai gyveno mūsų 
tautiečių. Jau tuomet_ čia 
buvo apie dešimt lietuvių 
katalikų parapijų, o prie jų, 
žinoma, ir šiokie tokie cho
rai. . .

Tuo metu aš gyvenau 
Skrentone, Pa. Vargoninka- 
vau katalikų Šv. Juozapo pa
rapijoje. Turėjau suorgani
zavęs didelį chorą, pasta
čiau M. Petrausko opere
tes "Birutę" ir "Adomą ir 
Ievą". Kartą susitarėm su 
artimiausiais vargoninkais 
savo chorus išmokyti Šim
kaus harmonizuotų liaudies 
dainų ir pasikviesti pat| 
kompozitorių padiriguoti 
jungtiniam chorui. Jį sudarė 
apie 400 žmonių. Šj kon
certą suruošėme parke, lie
tuvių gyvenamųjų kolonijų 
centre, todėl žmonių suva
žiavo nemažai - apie 3.000. 
Mūsų kvietimą Šimkus pri
ėmė ir atvažiavo keliom die
nom' anksčiau, norėdamas 
dar parepetuoti. Mes, chor
vedžiai, pasistengėm savp 
chbrus gerai paruošti, kad 
kompozitoriui nebūtų daug 
vargo. S. Šimkus repetuoda
mas pirmiausia chorui aiš
kino dainos turini, nurodė, 
kaip ir kurioje vietoje turės 
skambėti ta ar kita frazė, 
ypač daug dėmesio kreipė į 
dikciją, į dainos charakterį, 
stengdamasis išgauti įvairių 
balso spalvų ir niuansų. Po 
pirmos repeticijos paaiškė
jo, jog naujasis dirigentas 
turės gan paprakaituoti, nes

Stasys Šimkus Amžininkų. 
Atsiminimuose

Pranys A 4 š ė n a s 
/Pabaiga/

mes, chorvedžiai, nors ir 
kruope i ai dirbome, nebuvo
me atspėję jo dainų tempų. 
Pasirodė, kad Šimkaus ter
minai allegro, moderato, 
^presto ir 1.1. suprantami 
visai kitaip, negu įprasta 
pagal metronomą. Kai Šim
kus, ilgokai repetavęs,už
lipo į estradą koncerto die
ną, jo "Oželis" buvo visai 
kitoks. Kitaip suskambėjo ir 
jo "Važiavau dieną". Taigi, 
kompozitorius daug prakai
to išliejo, kol choristai įsi
sąmonino jo reikalavimus. 
Stasys Šimkus dažnai keis
davo dinamiką ir daina kaž
kaip savitai atgydavo. Lyg 
magikas, jis sugebėdavo iš 
400 choristų krūtinių išgau
ti pačius tiksliausius, pačius 
nuostabiausius garsus.

Choristai dainavo tarsi 
įelektrinti. Žinoma, po tokio 
koncerto mes prieš savo 
choristus atrodėme menki 
meistrai, bet ant Šimkaus 
nepykome: mums buvo iš ko 
pasimokyti... _

1920 metais mes -S.Šim
kus, M. Petrauskas ir aš - 
grįžome į tėvynę. Mudu su 
M. Petrausku neilgam išva
žiavome į savo tėviškes tė
vų aplankyti,© S. Šimkus ap
sigyveno Kaune, Rotušės 
aikštės rajone. Aš, grįžęs 
iš tėviškės, nusisamdžiau 
kambarį taip pat tame rajo
ne, "Birutės" viešbutyje. 
Šiame kambaryje kurį laiką 
gyvenau su K. Petrausku, 
tada liesu, aukštu jaunučiu 
Peterburgo Marijos teatro 
artistu. Mudu supažindino jo 
brolis Mikas.

Neilgai trukus ėmėmės 
veiklos. Abu Petrauskai ir 
aš sumanėm koncertuoti Lie
tuvos miestuose ir provin
cijose. Mudu (Kipras ir aš) 

daugiausia dainuodavom Mi
ko Petrausko harmonizuotas 
liaudies dainas, o pats kom
pozitorius -mudviem akom
panuodavo. Mūsų trijulę 
klausytojai visur priimdavo 
entuziastingai.

Kartą (1920 metais), ei
dami per miestą su Kipru 
Petrausku, sutikome Stasį 
Šimkų ir Kazį Binkį. Mums 
visiems pasidarė nejauku: 
dauguma mūsų amžiaus vy
rų su ginklu rankose buvo 
išėję į frontą, o mes bastė
mės be konkretaus darbo. 
Kalbantis kilo mintis-nueiti 
į generalinį štabą ir užsira
šyti savanoriais. Rytojaus 
dieną štabe jau radome Šim
kų. Viršininkas buvo nuste
bęs tokiu mūsų pasiryžimu 
ir visus paskyrė į meno- 
švietimo skyrių. Atsimenu, 
pristatė mus kariuomenės 
kapitonui, rašytojui Stepo
naičiui, tarėsi, kuo mes ga
lėtumėm būti naudingi ir ko
kį laipsnį fnums suteikti. Nuo 
nepelnytų laipsnių, žinoma, 
atsisakėme ir veikiai gavo
me eilinių kareivių unifor
mas. Pirmas apsirengė ka- 
reivėliuir išėjo į gatvę Šim
kus. Netrukus užėjo pas mus 
į "Birutės" viešbutį. Pa
klaustas, kaip jaučiasi su 
nauja apranga, Ši rokus at
sakė : "Neblogai, tik venki
te susitikti su generolu". 
Mat, kažkuris generolas, 
pamatęs mūsų kareivėlį,su
stabdė ir apklausė iš kurio 
dalinio, kodėl diržas nepa
kankamai suveržtas, kodėl 
sagtis ant šono, o kepurė ant 
pakaušio. Bet daugiausia 
kliuvo už tai, kad Šimkus 
nemokėjęs tinkamai pagar
bos atiduoti. Paskui, kai ge
nerolui paaiškėjo, jog "ne
tikęs kareivėlis" tai kompo

zitorius Stasys Šimkus, jis 
labai juokęsis. Bet vis dėlto 
liepęs įspėti kitus draugus 
visuomet vaikščioti pasitem
pus.

Prasidėjo kareiviavimo 
dienos. Štabas mums pasių- 
lė sudaryti grupę su menine 
programa ir važinėti po da
linius. Mudu su Kipru buvo
me solistai, Šimkus orato
rius ir koncertmeisteris, 
Binkis skaitė' eilėraščius. 
Tada tad Šimkus, Binkio žo
džiais parašė duetą "Marš, 
marš, kareivėliai", vėliau 
duetą "Juodbėriai, galvas 
aukštyn". Man su Kipru bu
vo didelė garbė juos pirmą 
kartą dainuoti. Binkis tuo 
metu parašė "Kareivėlio 
laišką" ir su dideliu pasise
kimu visur pats skaitė, o 
Šimkus, pagautas nuotaikos, 
sakydavo prakalbas. Mes 
atrodėme gana įspūdingi 
uniformuoti artistai. Ypač 
kareiviams patikdavo, kad 
mes paprastais eiliniais ap
sirengę. Atmenu , pasitaikė 
koncertuoti ir labai arti 
fronto : ne kartą mūsų klau
sėsi kareiviai, pasiruošę 
mūšiui : su šalmais, šautu
vais, apsikaišę granatomis. 
Miestuose koncertuodavome 
po du kartus : dieną - karei
viams, o vakare - miestie
čiams. Po koncertų miestų 
inteligentija dažnai kvies
davo mus vaišių. . .

Kai frontas nuslinko ir po
litinė padėtis stabilizavosi, 
grįžome prie savo tiesio
ginio darbo.

Kipras Petrauskas ir aš 
vėl apsigyvenome "Birutės" 
viešbutyje. Čia mus lanky
davo kompozitoriai Juozas 
Tallat-Kelpša, Antanas Va
nagaitis, Aleksandras Ka- 
čanauskas, dainininkai Juo
zas Bieliūnas, Adelė Neza- 
bitauskaitė-Galaunienė, Vla
dislava Grigaitienė ir kiti. 
Visiems rūpėjo kuo greičiau 
suorganizuoti operą. Stasys 
Šimkus, visad judrus, su

manus, labai temperamen
tingas, svajojo .pie didelio — 
kad ir iš saviveiklininkų 
dainininkų - gero choro su
organizavimą ir ruošė kon
certus.

Rodos, 1921-22 metais, S. 
Šimkus laikinai buvo išvykęs 
į Vokietiją toliau studijuoti. 
Grįžęs ėmėsi organizuoti 
dainų šventę. Tam sumany
mui pritarė ir kiti muzikai 
bei visuomenė. Pirmoji lie
tuvių dainos diena įvyko Kau
ne 1924 metais rugpiūčio 
mėnesį. Jęje dalyvavo virš 
70 visos Lietuvos miestų ir 
kaimų chorų. . . "

"Keliose mintyse apie 
Stasį Šimkų," Konradas Ka- 
veckas šitaip rašo; "Sta
sys Šimkus - mano jaunystės 
sienų kompozitorius. Apie 
jį daug sužinojau dar jo ne
pažinęs iš savo tėvo Vlado 
Kavecko. Jis su jaunu Sta
siuku praėjusio šimtmečio 
pabaigoje, o gal, tiksliau, 
šio šimtmečio eigoje, mokė
si privačioje J.Naujalio mu
zikos mokykloje. Apie tas 
mokslo dienas tėvas man ir 
pripasakojo įvairių dalykų. 
Stasiukas buvęs gabus mu
zikai, bet didelis nenuora
ma ir nemaža išdaigų iš- 
krėsdavęs. . .

Pirmą kartą S. Šimkų pa-> 
mačiau 1924 metais, pirmo
sios dainų dienos metu Kau
ne. Tuomet jis padarė man 
nepaprastą įspūdį diriguoda
mas jungtiniam chorui. ..

1943 m. rudenį, gyvendą- 
masVilniuje, išgirdau skau
džią žinią - Stasys Šimkus 
mirė. Supratau, kad neteko
me labai brangaus mūsų mu
zikai žmogaus". (Dėl labai 
išsitęsušio straipsnio, ne
bedariau ištraukų iš ton kny- 
gon įdėtų šių asmenų raši
nių apie S. Šimkų:Domo And
riulio, Merkelio Račkausko, 
Augustino Griciaus, Antano 
Ilčiuko Slavūno, Juliaus Bū
tėno, Jurgio Dovydaičio, An- 
tanoSutkaus ir FaustoKiršosl

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

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

Jis užlipo J viršų ir įėjo į biurą. Meyer’is sėdėjo už 
stalo,-škotiškosios butelis vienoje rankoje, kitoje stiklas, 
kurį jis bematant ištuštino. Vėl papildė- ir Vaughan’as 
jį paėmė.

- Kodėl tau vis atrodo, kad tave tuoj pat suims?
- Todėl, kad jaunystėje buvo perdažnos progos to

kiems suėmimams.
J duris kažkas pabeldė. Abu atsisuko. Įžengė nedrą

siai mergina.
- Majore Vaughan’ai, ar galėčiau su tamsta pakai - 

bėti?
Jos anglų kalba buvo beveik pertobula, be jokio akcen

to ženklo. Vaughan’as paklausė:
- Iš kur žinote mano vardą?
- Ponas Shmidt’as man pasakė, kai aš jį sutikau pir

mą kartą susitarti dėl pervažiavimo per rubežių.
- Kur tai buvo ?
- Restorane, sename viešbutyje Aldon. Shmidt’ą 

man rekomendavo draugas, kaip patikimą asmenį tvarky
ti tokius reikalus.

- Matai? -tarė Meyer’is - kas minutę darosi blo - 
giau. Dabar tas kvailys pasako nepažįstamiems tavo pa
vardę ’.

- Man reikia pagalbos, - tarė mergina. - Specialios 
pagalbos. Jis galvoja, kad tamsta galėtumėte man patar
ti.

- Jūsų anglų kalba yra tikrai be priekaišto, - pas - 
tebėjo Vaughan’as.

- Taip ir turi būti. Aš gimiau Cheltenham. Aš esu 
Margareta Campbell Mano tėvas fizikas,Gregory Camp - 
liell. Tamsta esi girdėjęs apie jį?

Vaughan’as linktėlejo galva.
- Jis ir Klaus Fuchs atidavė rusams beveik visas 

atomines paslaptis,kokias mes turėjome 1950 metais. 
Fuchs’as atsidūrė uosto vandenyse.

- Mano tėvas su dvylikamete dukra pasislėpė Rytų 
Vokietijoje.

- Aš maniau,kad jūs ir gyvenote laimingai socialis
tiniame rojuje.tr 1.1. Kaip žinau, paskutiniu metu Jūsų 
tėvas profesoriavo Dresdeno Universitete.

- Jis serga plaučių vėžiu, - atsakė ji paprastai.- 
4 psl.

- Paskutinė stadija. Daugiausiai- vieni metai jam liko gy
venti, majore. Jis nori išvažiuoti.

- O’. Ir kur jis dabar randasi?
- Jie mums davė gyvenvietę kaime. Vasarvietę kai

melyje, Neustadt’e. Maždaug 50 mylių nuo rubežiaus.
- Kodėl nepabandyti kreiptis į Britų saugumą? Jie 

galėtų panorėti jį atgal atsiimti.
- Bandžiau per kitą kontaktą universitete, -atsakė 

mergina. - Jie daugiau juo nebesidomi. Tokioje profe - 
sijoje naujenybės greitai tampa vakarykščiomis, ir jis 
buvo ligonis jau kuris laikas.

- O kaip Shmidt’as? Ar jis negali pagelbėti?
- Sako, perdidelė rizika.
- Jis teisus. Trumpas šuolis čia per Berlyno sieną 

yra vienas dalykas, bet Jūsų tėvas,- ten visai nežinoma 
žemė.

Kas merginą iki dabar palaikė, atrodo visiškai ją ap
leido. Jos pečiai sulinko; tik neviltis švietė iš jos akių. 
Ji pasirodė labai jauna ir lengvai pažeidžiama.

- Ačiū, ponai, - ji pasisuko iš lėto. Patylėjo. -Gal 
galite man pasakyti, kur aš galėčiau surasti Tėvą Sean 
Conlin’ą?

- Conlin’ ą? -paklausė Vaughan’as.
- Prisikėlimo Lygą. Krikščionių Pogrindį. Kiek ži

nau, jie specializuojasi padėti žmonėms, kurie sau negali 
pasigelbėti.

Jis žiūrėjo į ją išpūtęs akis. Sekė ilga tyla. Prabilo 
Meyer’is:

- Nieko blogo negali atsitikti.
Vaughan’as tylėjo. Meyer’is pasakė:

- Pereikite per tiltą gale gatvės ir tiesiai toliau iki 
požeminio geležinkelio stoties. Ties ja yra Tyrosios Šir
dies bažnyčia. Jis tenai klausosi išpažinčių.

- Ketvirtą valandą ryto?
- Naktinės pamainos darbininkų, prostitučių, pana

šių tokių. Jie geriau jaučiasi prieš eidami miego, -pri - 
sidėjo Vaughan’as. - Jis toksai žmogus, panele Campbell. 
Kai kurie žmonės tokius vadinai Dievo durneliais.

Ji stovėjo, rankas į kišenes susikišusi, pasisuko ir 
išėjo, netardama nė žodžio.

Meyer’is pastebėjo:
- Atrodo puiki mergina. Teko daug pergyventi. Ste

buklinga, kad dar išliko.
- Taigi, stebuklinga. Ir aš jau seniai nustojau tikė

ti tokioms, - atsakė Vaughan’as.
_ Dangau, ar tu apverti kiekvieną akmenį, pasižiūrė

ti, kas po juo? Niekuo nebepasitiki? - kalbėjo Meyer’is.
. - Net ir savimi ne,-ramiai atsakė Vaughan’as.

- Tai ką, sėdėsi čia ir leisi merginai visą tą kelią 
vienai eiti ir dar tokia gatve? -paklausė Meyer’is.

Vaughan’as atsiduso, pasiėmė kepurę ir išėjo. Meyer* 
is klausėsi jo žingsnių. Nusišypsojo ir įsipylė kitą stiklą 
škotiškosios.

Vaughan’as matė, kaipMargareta Campbell praėjo pro 
gatvės šviesą apie 30-40 jardų prieš jį. Kai ji perkirto 
kelią į tilto pusę, vyriškis su užtraukta skrybėle ant akių 
ir tamsiu lietpalčiu išniro iš šešėlių ir užstojo jai kelią.

Mergina dvejodama sustojo,šis jai kažką sakė ir už
dėjo ranką ant jos alkūnės. Vaughan’as išsiėmė revol - 
verį ir laikė nuleidęs prie dešinės šlaunies.

- Taip nesielgiama su dama ,-šūktelėjo jis vokiš
kai, pagreitindamas savo žingsnijs.

Vyras jau greitai sukosi,laikydamas revolverį ran
koje. Vaugham paleido šūvį į dešinę ranką ir revolveris 
iškrito į vandenį.

Jis nieko nesakė, tik sugriebė sužeistą ranką. Jo vei
das buvo griežtų bruožų, aukštais slaviškais skruostais. 
Vaughan’as jį pasuko, prispaudė prie laiptų atramos ir 
apieškojo.

- Ką jis Jums pasakė? - paklausė jis Margaretos.
Jos balsas lengvai virpėjo:
- Jis klausė dokumentų. Sakė,kad yra policininkas.
Dabar Vaughan’as jau vartė sulaikytojo piniginę ir 

ištraukė žalsvą asmens liudijimą:
- Galima sakyti, kad taip ir yra. Rytų Vokietijos 

Valstybinio Saugumo tarnautojas. Vardas Roeder’is, jei
gu įdomu.

Ji atrodė visai susi maišius:-"Bet jis negalėjo manęs 
sekti. Niekas nebūtų galėjęs. Nesuprantu..."

- Ir aš nesuprantu. Gal gi šis mūsų draugelis pats 
galėtų paaiškinti.

- Eik po velnių’. - atkirto Roeder’is.
Vaughan’as dėjo jam per veidą ir Margareta sušukusi 

sugriebė jį už rankos.
- Nemuškit’.
Ji buvo netikėtai stipri, ir per tą trumpą susirėmimą 

Roeder’is nubėgo iki galo tilto ir laiptais nusileidęs dingo 
tamsoje. Vaughan’as galų gale atmetė jos rankas ir tik 
pamatė, kaip Roeder’is užsuko tolimesnės gatvės kampą.

- Sveikinu. Tai tikrai buvo pagalba, ar ne?-pasakė 
lis ’ Ji tik sušnabždėjo:

- Jūs būtumėte jį nušovęs , ar ne?
- Gal būt.
- Aš negalėjau tik stovėti ir žiūrėti.
- Žinau. Labai humaniška iš Jūsų pusės jr didelė

pagalba Jūsų tėvui, esu tikras. /b.d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KODĖL PRALAIMĖJAU ?

IŠ PADANGĖS MIELOS
/T8 spaudos okpp. Lietuvoje Ir Išeįvijoje/Parinko J.P-lis/

ATLANTOS GANDRAS
Visas būrys baltųjų gand

rų pakilo tolimam skry
džiui. Tik vienas jų niekaip 
negalėjo atsiplėšti nuo že
mės.

Pagailo šio vargšo gandro 
Alantos ūkio gyventojams. 
Sugavę jį, parsinešė namo 
Badas nugalėjo baimę, iš
didumą ir gandras ėmė vai
šintis - varlėmis, vabalais, 
mėsos gabaliukais. Susipa
žino su vištomis, nubaudė 
aštriabalsį gaidį ir ėmė lan
kyti visus kiemus iš‘ eilės - 
pamatęs kur ką dirbantį ir 
prisistato. Gandrą pamilo 
visi, nors ilgakojis kartais 
pasirodydavo ir įkyrus, ir 
įžūlūs. Labiausiai jis susi-

GIRHI APSUPTAS 
MIESTAS

Kviečiame skaitytojus į 
girios tankmę ir iš ten upe 
plaukti nuostabia baidarių 
trasa. Gal Juodąja Hanča 
iki jos ištakų, lydimiems 
nustebusių žvėrelių ? O gal 
Bebra, švariausia Lenkijos 
upe, kuri kanalu sujungta su 
Nemunu ? Diena dar tik bun
da. Ryto migloje ryškėja 
Necko ir Baltasis ežerai, 
lėtai neša savo vandenis Ne- 
ta. . .

Čia karalius Žygimantas 
Augustas įkūrė miestą ir 
1557 metais suteikė jam tei
ses. Karaliaus garbei mies
tas buvo pavadintas Augus
tavu. Giria apdovanojo jį

”1979 neperskaičiau Pet - 
roL. iš Pasvalio straipsne - 
lį "Kokios mes norime žmo
nos".

” Jei moterys nebūtų taip 
vergiškai nuolankios vyrams, 
kokia šlovinga pasidarytų 
vyrų giminė ir kaip sumažė
tų jų tarpe galvijų ", rašo 
autorius.

Išsiskyriau su vyru praė
jusią vasarą. Nenoriu nei 
užuojautos, nei paguodos 
Noriu papasakoti savo gyve
nimo istorijos gabalėlį, nes 
iš kitų nesėkmių verta pasi - 
mokyti.

Su buvusiuoju vyru drau - 
gavau visus metus. Mačiau , 
kad jis neabejingas stikle
liui, tačiau per daug ne - 
kreipiau į tai dėme šio. Daž - 
nai po darbo eidavom į kavi
nę. Teisinausi, kad nėra šil - 
tesnės ir jaukesnės vietos .

dėsiu jam morališkai iš
tverti sunkų išbandymą.

Sukaupusi jėgas ir valią, 
nusprendžiau jo laukti. Ma - 
niau, kad mano meilė, mano 
auka bus tvirtas pagrindas 
ateičiai jo gyvenimo kely .A - 
pie save aš negalvojau... 
Guodžiaus! tik jo laiškuose 
rašomais gražiais žodžiais : 
"Gyvenu tik tavimi", "Drau - 
guže, ačiū tau’."...

Pagaliau sulaukėme ilgai 
lauktos dienos. Atrodė, kad 
mūsų Meilė nugalėjo’.Kai grį
žome namo, ant mūsų stalo 
būva tik kava ir kepsnys. Jo
kios taurelės’.Mano mylima
sis nustebo, tačiau suprato 
mane.Dabar vietoje kavinės, 
lankėme teatrą, kiną, skaitė - 
me knygas ir buvome lai
mingi. Tačiau... neilgai. Vis 
dažniau ir dažniau jis už
trukdavo po darbo ir grįžda-

KReM 
ve/drodž/ai

MODERNIŠKAS AUKLĖJIMAS...

"Jis nebežino ką veikti. Visos baterijos jau 
išsieikvojo."

• 00

draugavo su vaikais, o iš 
vaikų - su vienu berniuku. 
Kiekvieną rytą, prieš išei
nant berniukui į mokyklą, 
gandras jo laukdavo prie du
rų. Gal kad visada vaišinda
vo lašiniais ? .

Sulaukęs vasaros, gandras 
vėl pradėjo mokytis skraidy
ti. Suko jis didesnius ir di
desnius ratus, o liepos pa
baigoje - pradingo. Gal su
sidraugavo su savo gi ml nai- 
čiais, gal toliau pasitraukė.

NEBLAIVIU TYKO 
NELAIMĖS

Dėl neblaivių vairuotojų 
kaltės pernai Lietuvoje įvy
ko 970 avarijų. Neblaivūs 
važiavę 92 žmonės žuvo, 821 
sužeistas. Išgėrę motocikli
ninkai sukėlė 409 autonelai- 
mes: 59 neblaivūs žuvo, 337 
sužeisti.

480 eismo nelaimių įvyko 
dėl neblaivių pėsčiųjų kai - 
tės. Po transporto priemo - 
nių ratais žuvo 94 svaigalų 
išgėrę žmonės, o 386 - su
žeisti.

Dėl traktorininkų kaltės 
įvyko 162 susidūrimai, ku
riuose žuvo 33 žmonės, 116 
sužeistų. 66 kaltininkai vai
ravo traktorius neblaivūs. 
Beveik pusė žuvusių bei su
žeistų traktorininkų taip pat 
buvo girti.
• Kur eini,lietuvi? Ar jau 
mūsų perdaug, kad reikia dar 
ir tokiu būdu save naikinti ? 
Nepamiršk, vyras ne tas, ku
ris daugiau ir dažniau už ki
tus išgeria- o tas, kuris ži - 
no tikrą saiką, progą, laiką . 
Taip pat tikras vyras yra ir 
tas, kuris supranta, kad pak - 
liuvo į alkoholizmo ligos na
gus ir nedelsdamas- ieško 
profesinės pagalbos./Red./.

PAGERBĖ FOTO 
MENININKUS '

Okup. Lietuvos aukščiau
siosios tarybos prezidiumas 
pagerbė žymiuosius fotogra
fus Antaną Sutkų ir Romual - 
dą Rakauską.

A. Sutkui suteikė nusipel - 
nusio kultūros veikėjo gar
bės vardą, o R.Rakauskui - 
nusipelnusio žurnalisto.

grožiu ir didingumu. Be jos 
nebūtų miesto, jo praeities 
ir dabarties.

Augustavo lentpjūvė - vie
na didžiausių Lenkijoje. Čia 
augančių pušų mediena labai 
vertinama visame pasauly
je. Mieste gyvena 25 tūks
tančiai gyventojų, kurių dau
gelis dirba medžio apdirbi
mo pramonėje arba aptar
nauja turistus.

XVII amžiuje miestas 
grūmėsi su švedų įsibrovė
liais. Po 1O metų' totoriai 
nušlavė jį nuo žemės pavir
šiaus. Liepsnose dingo visi 
seni dokumentai. . . Kai po 
šimto metų T. Kosciuška 
paskelbė kovą Lenkijos pa
vergėjams, Augustavo mies
to ir aplinkinių girių kaimų 
gyventojai masiškai sukilo.

Be minėto Augustavo ka
nalo, kuris jungia sidabri
nius Bebros vandenis su Ne
munu, praėjusiame šimtme
tyje pastatytas kanalas - uni
kalus statinys - vienas pir
mųjų tokio tipo objektų Eu
ropoje. Šiame girių apsupta
me mieste istorija persipy
nė su dabartimi. Tai galima 
pastebėti kiekviename žings
nyje.

KAUNAS-STUDENTU
miestas

Spaudoje skelbiama, kad 
" 30 tūkstančių arba beveik 
kas antras respublikos stu
dentas mokosi Kaune. Sava - 
rankiškam darbui čia ruo
šiasi busimieji mašinų ga
mintojai ir agronomai, radic 
aparatūros konstruktoriai ii 
veterinarijos specialistai, 
gydytojai ir kūno kultūros 
dėstytojai- iš viso Kauno 
aukštosiose mokyklose jau
nuoliai ir merginos gali pa
sirinkti beveik 80 specialy
bių.

šimtasis spektaklis
Klaipėdos Dramos Teatre 

jau buvo parodytas lOO-asis 
Just. Marcinkevičiaus veika
lo MAŽVYDAS spektaklis.

Šį veikalą matė ir Kau - 
no, Panevėžio, Šiaulių,Vil
niaus ir kitų miestų gyven
tojai.

Tuo metu mudu neturėjome 
buto. Pavasarį ir vasarą 
praleisdavom gamtoje.Mė - 
gome žvejoti, nors ir čia ne 
visada apsieidavome be ai - 
koholio. Virdavom žuvienę, , 
na ir išgerdavome vieną ki - 
tą taurelę. Aplaistydavome 
sėkmę, o jei nepasisekdavo 
sugauti-ne sėkmę. Aš nemė - 
gau gerti, bet mylėjau savo 
draugą ir pataikavau jo silp
nybei .

Sukūrėme šeimą, o neilgai 
trukus vyras iš darbo namo 
negrįžo. Pasirodo, su draugu 
pasigėrę ir pritrūkę pinigų 
tolesniam lėbavimui.Draugo 
pakurstytas, jis apvogė bu - 
tą... Buvo iškelta baudžia - 
moji byla, nuteisė 5 metams 
laisvės atėmimo.

Nepasakosiu, ką pergyve
nau, ką jaučiau. Labai lau - 
kiau žinios iš savo vyro, no
rėjau,kad jis man paaiškintų 
kaip tai atsitiko? Lauktas 
laiškas atėjo. Vyras prašė 
dovanoti, meldė laukti, augin
ti mudviejų būsimą kūdikį. 
Kiek tuose laiškuose buvo 
nevilties, o kartu ir tikėjimų 
kad jį suprasiu, atleisiu, pa-

vo "linksmas".Prasiblaivęs 
atsiprašinėdavo, žadėdavo. 
Kartą jam negrįžtant užėjau 
į kavinę ir pamačiau ten jį 
su kažkokia moterimi inty
miai šnekučiuojantis. Pak
laustas, kas ta moteris, pra - 
dėjo aiškinti, kad aš esanti 
nebeįdomi,labai pasikeitusi . 
Po to mūsų santykiuose at
sirado plyšys, kuris vis gi - 
Įėjo...

Gegužės mėnesį vyras iš
ėjo gyventi pas kitą moterį, 
mes išsituokėme. Kai aš jo 
paklausiau, ar jis ją myli, 
atsakė:"Ne, nemyliu, bet man 
su ja gera, ji iš manęs nieko 
nereikalauja, priima mane 
tokį, koks aš esu". Buvęs 
mdno vyras dabar net nedir
ba, nes ta moteris duoda jam’ 
viską, kad jis tik būtų su ja . 
Jai 30 metų, ji išsiskyrusi , 

-turi 4 metų sūnų.

Norėčiau, kad ji perskai
tytų tai, ką parašiau... Norė
čiau suprasti,kodėl aš pra - 
laimėjau kovą už žmogų? Ir 
ar verta buvo už tą žmogų 
kovoti? Ar verta vadinti tai 
pralai mėji mu ? N. I,

J. IGNOTO stogastulpio MIŠKO MELODIJOS dalis.

JIE PASIRODO TIK NAKTĮ
Tik - sliekas - bet jis yra naudingas, patvarus ir 

tiek pat svarbus, kaip ir kiti žemėje sutvėrimai. Savo 
skaičiumi jie mus, žmones, pralenkia nesuskaitomais 
bilijonais. Savo kokybe planetų struktūrose jie gal dar 
svarbesni, negu mes. Jeigu jie išnyktų, daugelio gyvy
bių sistemų turėtų pasikeisti, jeigu iš viso sugebėtų 
tai padaryti ir prisitaikyti.

Sliekas susideda iš apie 150 žiedų. Viename gale 
randasi galva, 36 pirmieji žiedai, kuriuose yra burna , 
šliaužimo prietaisai, viduriai, keletą širdžių ir vis dėl 
to - ne tokie jau prasti smegenys. Bandymai laboratori
jose parodė, kad jie sugeba atsiminti kai kuriuos jiems 
naudingus eksperimentus ir laukuose sugalvoja kaip į 
savo tunelį pritaikyti įnešimui objektą. Apie 1OO pas
kutiniųjų žiedų, jeigu pažeisti ar nutraukti- gali ataug
ti. Sliekai apsorbuoja vandenį per odą. Jie keliauja 
savo tuneliais po žeme. Jeigu reikia- gali taip išbūti 4 
ar 5 mėnesius neiškilę į paviršių. Tuneliai padaromi. , 
beryjant žemes, kurios reikalingos virškinimui. Tokiu 
būdu sliekai yra labai svarbūs žemės pagerinimui . Kas 
metai jų giminė pagamina geros žemės /topsoil/ 20-40 
tonų per akrą’.

Tačiau geriausiai įvertina juos - žvejai. Apie 600 
milijonų jų yra parduodama per metus Š. Amerikos žve
jams. Yra išsivysčiusi visa industrija. Surinktieji yra 
užšaldomi, supakuojami, sukraunami ir į automatines 
mašinas pardavimui.

Yra speciali technika juos gaudyti.Kadangi išlenda 
į pievą tik' naktį- reikia turėti su savimi kišeninę lempą 
/ patogiausia prisitaisyti ją prie kaktos/, apie juosme
nį prisirišti keletą kartoninių butelių nuo pieno. Patar
tina turėti ir rankoms drožlių ar piūvenų, nes sliekai 
lengvai išslysta. Vaikščioti-lengvais batais. Sugriebus, 
reikia nykščiu prispausti jo galvą, o kūną sugniaužti del
ne. Laikyti vertikaliai ir lygiai, švelniai ir kantriai 
traukti į viršų.Pavargęs sliekas nebeatsispirs. Kitas 
triukas- pabėrus keletą žuvims gaudyti jau paruoštų 
sliekų į vieną vietą- po žeme esantieji juos girdi ir ma
no, kad šie surado* daug maisto arba šiaip linksminasi - 
ir išlenda į paviršių. Tada- jau žvejai žino ,ką daryti, 
ir ilgai laukti netenka, ar vaikščioti. Ž.

o « o

ŽODINGOJI MŪSŲ KALBA
"Laiką dienos ir nakties / senieji lietuviai/ taip skaitė: 

švinta, prašvito, vokesnis, saulėtekis, pusrytėlis, pus
rytis, priešpietis, pietai, pokaitis, popokaitė, pavaka - 
rė, pavakarėlė, saulėlydis, brėkštant, subrėškus, arba 
sutemus, vakaras, išvakarės priešnaktovidas, įmygis , 
pirmieji gaidžiai, antrieji gaidžiai,keliamas laikas,prieš- 
aušra, auštant. Metų liaką dalijd.į dvyliką mėnesių

Metų laiką dalijo į dvyliką mėnesių, kurie taip buvo 
vadinami: siekis, sausis, kovas, balandis arba karvelis, 
gegužės, birželis, liepos, rugpiūtis, šilo, spalių,lapkri
tis, gruodis.

Metus skaitė nuo didžių karų, nuo tvanų, nuo vėt
rų, nuo audrų.

/ / Simanas Daukantas, "Darban senųjų
lietuvių ir žemaičių

1980. VI.6

JUČU GIRI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NUSIŪTI -

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

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ

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

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

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINTJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

T1L. S 25-1971.

ony 6 Studio
2400 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYTOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIX) 
PROGRAMA

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

INC.

Ma reel Coulombe

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

Mr MARCEL COULOMBE, 
GOULET REALTI ES I NC . 
4 113 3 e a n Talon Ea s t. 
Montreal P.O HIS 1J5

Tel . Bus. : 374 -5744 
Res. : 351 -2683

Mes turime 2Q metų. 
patyri m<Į s i o i e srityje.

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENI, NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties, 

PROGRAMOS VKDtjAS

5

5



Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
11 % už 6 mčn. term indėliui 
10 ’/j % ■ už 1 m. term indėliui
10 % už 3 m; term, indėliui
12 % už pensijų ir narni; plona
11 %'•• speciali taup. sq«k.

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
imu 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki K vai. vakaru: 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 533-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš J7 milijonų
KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniais 10-3 E
Treč'iadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 E
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 =

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

Nemokoma visų narių gyvybė* drauda pagal santaupų dydi Iki $3,000, 
asmeninių paskolų, mirties Ir Invalidume atv*|als — Iki $10,000. 
Parduodamo "American Espress" kelionių lekiu, Ir pinigines ,perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — 

PELNAS, bet spiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Ūfiffli LIETUVIŲ NAMAI

• LNamams reikalingas 
tarnautojas Namų priežū- 
ros ir kitiems darbams.Dėl 
informacijų prašoma kreip
tis Į LN vedėjo raštinę.

• LN VYRŲ BŪRELIS ruo
šia Joninių gegužinę Wasa- 
goje /Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje/ birželio 21 d. 
b vai. p. p.

• Lietuvių PENSININKŲ 
KLUBAS gegužės 22 d.buvo

ONTARIO SOCIALISTAI
parlamente

Ontario Socialistų Partija, 
pasivadinusi NDP/ naujoji 
demokratų partija/ dalyva
vo Ontario Parlamento kon
ferencijos debatuose. 6 ats
tovai kalbėjo angliškai,pran
cūziškai, itališkai, portuga
liškai, lenkiškai ir ukr ai nee
tiškai. Jie visi priminė ki - 
tiems atstovams, kad asimi
liacija sunaikintų tautinių 
grupių šaknis ir pakenktų 
bendrajam Kanados gyveni
mui. Kanada esanti daugia - 
kultūris kraštas ir Naujoji 
Konstitucija turėtų į tai at- 
kreišti dėmesį.

• SENDŽIKAITĖ Aldona yra 
Sv. Juozapo gimnazijos mo

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI ?

BšOOOOOOOOOOOC

JEIGU GERI IR GALI GERTI — ‘ TAVO REIKALAS”,
JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK I LIETUVIU. AA ( ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSI RINKI M A. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 

TREČIADIENĮ 119 Ml Ml CO AVENUE (Royal York Rd. 

i r Mi mic o Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.
SKAMBINKIT : 487-559 1

6 psl.

PARAMA
10 '/z % ui taupymo i-toi
6 '% už čekių i-tai 'dep.)

IMA:

13 '/: % ui <•••"- paskolos
12 ’/į % už mortgižius

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 13’/į%
term, indėlius 1 metų 13 %
term, indėlius 2-3 metų 12 %
pensijų s-tg 12 %
taupomųjų s-tų ’) 103/i%
spec. taup. s-tų *) 12’/i%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS IS: 
asmenines 15 %
mortgičius 141/2%

ICaU LIETUVIŲ NAMAI

suruošęs gerai pavykusį me
tinį pobūvį-pietus. Svečiavo
si ir Hamiltono Lietu - 
vių Pensininkų Klubo nariai 
su savo choru.

KLB TORONTO APYLIN
KĖS VALDYBA posėdžiavo 
Lietuvių Namuose, kur 
svarstė ir artėjančio Kara
vano reikalus.Pasai jau yra 
gauti. įsigyti galima Lietu
vių Namuose, Anapilyje, Pri
sikėlimo Parapijoje.

kinė, įtraukta į garbės stu - 
dentų sąrašą. Ankščiau ji 
buvo laimėjusi savo gimna
zijos ir Toronto miesto su - 
rengtas rašinių varžybas ir 
dabar laimėjo Ontario pro
vincijos varžybas. Jai teko 
premija.

• ČEPAITĖ Dana yra į- 
traukta į savo gimnazijos 
garbės studentų sąrašą.

LIETUVAITĖ DAUGIAKUL - 
TŪRIAME TEATRE

Daugiakultūrių Teatrų Są
junga ruošia vakarą, kuriame 
anglų kalba bus vaidinamas 
veikalas "After Baba’s Fu
neral". Tarpe įvairių tauty
bių, dalyvauja ir du lietuviai: 
"Aitvaro" rež. A. Dargytė- 
Byszkievicz ir S.Ramanaus - 
kas.

toronto
A. LUKOŠIUS

NUOSTABUS "GINTARU” ŽĖRĖJIMAS

Ir vėliai neeilinė diena į- 
sirikiavo Toronto lietuvių 
gyvenimo istorijon. Pirmu
tinė dinamiška, veržli ir 
gausi šios kolonijos tautinių 
šokių grupė GINTARAS tik 
ką iškilmingai ir didingai 
atšventė savo brandžios 
veiklos 25-ių metų jubiliejų. 
Didysis šio garsaus ansamb
lio sukaktuvinis koncertas- 
banketas, kaip ir pridera, į- 
vyko erdviame Anapilyje, š. 
m. gegužės mėn. 24 d., šeš
tadienį.

Sekant šio vieneto nueitąjį 
kelią- belieka vien stebėtis 
ir gėrėtis. Tai nepavargs
tantis, nuolatos vis tobulė - 
jantis, gausėjantis, gražiau
sio lietuviško žiedo- jaunimo 
junginys. Plačiai jie yra pa
keliavę ir po pasaulį, lietų- 
viškos dainos ir šokio meną 
kitiems paskleisdami. Da
bartiniu metu jame susibūrę 
šoka, dainuoja ir groja net 
170 jaunuolių’.

Ypatingai jaunimas pasi
rodė 25-čio šventėje, vado
vaujant Ritai ir Juozui KA- 
RASIEJAMS. Netgi didžiojo 
Anapilio salė šiuo atveju at
rodė per menka. Buvo šo
kama salės viduryje ir sce
noje tuo pačiu metu, kas su
darė nepaprastai didingą ir 
iškilmingą įspūdį.

Niekas negalėjo šio jubi
liejinio koncerto paįvairinti 
daugiau, kaip specialiai iš 
Montrealio atvykęs taipogi to 
paties vardo Ansamblis, o 
ypatingai pasižymėjęs tauti
nių' instrumentų orkestras, 
dabar vadovaujamas And
riaus LAPINO.

Visiems buvo maloni 
staigmena šokio sūkuryje 
stebėti buvusius gintariečius 
veteranus, išpildant Šustą ir 
Subatėlę. Su jais pasirodė ir 
buvęs antrasis šio vieneto 
vadovas - šokių mokytojas 
Vytautas TURŪTA. Su ke
liomis liaudies dainomis pa
sirodė ir gintarietės daini
ninkės. Specialiai į šią šven
tę iš tolimosios Californi- 
jos valstijos atvyko buvusi 
pirmoji šios grupės vadovė 
Albertina MILIENĖ.

Po programos buvo per
skaityta visa eilė sveikini
mų raštu. Asmeniškai svei
kinusieji gėrėjosi šio vieneto 
drausme, susiklausymu, pla
čia ir šakota veikla.

A. MILIENĖ ( sveikindama 
Toronto "Gintarą" pareiškė, 
kad iš mažo grūdelio, entu
ziastingos grupelės išaugo, 
išsišakojo dabartinis "Gin
taras". Kanados LB pirmi
ninkas J. R, SIMANAVIČIUS 
savo sveikinimą užbaigė to
kiais žodžiais : "Lai žiba ir 
žėri gintarai". Detroito "Ši

lainės" vadovė p. GOBIENĖ 
savo sveikinime pasakė: 
"Mes ateiname nuo Baltijos 
krantų". Toronto apylinkės 
LB vardu p. JONAITIENĖ: 
"Jūs esate mūsų tautos 
brangakmeniai'^

Montrealio "Gintaro" An
samblio vardu I. KLIČIENĖ 
ir p. LAPINAS, sveikindami 
savo bendravardį, įteikė do
vaną albumą.

Hamiltono "Gyvataro" va
dovė p. BREICHMANIENĖ 
savame sveikinime pareiš
kė : "Gintaras" yra ant gero 
kelio. Torontiečiai didžiuo
kitės "Gintaru". Toronto 
"Atžalyno" vardu A. ZEN- 
DER, įteikdama didžiulį 
krepšį gėlių, linkėjo ginta- 
riečiams ilgiausių metų. Dai
nos vieneto "Volungė" vado
vė. D. VISKONTIENĖ .įteik
dama dovaną, pasakė: 
"Džiaugsminga pavasario 
šventė. Esate mūsų žibantis 
auksas, kurio nei laiko dul
kės neužkloja, nei audringi 
lietūs nenuplauna".

Toronto Vyrų choro 
"Aras" vardu T. ST ANŲ LIS 
pasakė: "Per tautinius šo
kius ir dainas jus pasauliui 
rodote lietuvišką kultūrą',’. 
"Aitvaro" vardu P. BIŠKE- 
VIČIENĖ IR p. NAKROŠIE- 
NĖ sveikindamos visus pir
mamečius šio vieneto daly
vius, apdovanojo gėlėmis.

Šio ansamblio emblemos 
autorius p. LENAUSKAS da
bartiniams vadovams įteikė 
jo paties pagamintą dovaną - 
kankles.

"Gintaro" vadovė R. KA- 
RASIEJIENĖ, tardama padė
kos žodį, dėkojo visiems 
rengėjams, talkininkams 
šokėjų tėvams ir visiems 
gausiai į šią šventę atsilan- 
kiusiems.Iš vadovės sužino
ta, kad torontiškis "Ginta
ras" išrinktas šiais metais 
atstovauti Kanadą tautų Fes
tivalyje Prancūzijoje.

Ypatinga padėka buvo pa
reikšta Andriui LAPINUI, 
Montrealio "Gintaro" or
kestro vadovui. Jam buvo 
prisegtas specialus šio 
25-čio ženklelis.

Šios gražios sukakties 
proga išleistas paikus al
bumas su daug ir be žodžių 
pasakančiomis nuotrauko
mis iš šio ansamblio veik
los, taipogi ir aprašymais, 
liečiančiais jo ilgametę, ša
kotą veiklą. Jį redagavo To
ronte gyvenantis žurnalistas 
Vitalius MATULAITIS.

Šio jubiliejinio koncerto- 
banketo koordinatorius ir 
pagrindinis pranešėjas buvo 
V. BIRIETA. Dalyvavo per 
750 svečių.

Buvo didinga, gražu ir ne
pamirštama. . .

" ■ 1 ■ I -----------------------------------------------

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas^su^ANCEAGENciu^
Visų rūšių'drauda * VALTERIS DREŠERIS
• ((taigai tai. 233 3334 231 2661 231 6226a

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B IKI

♦ Nomų — Gyvybės 
/ A A AĮ * AutomobiliųĮ tlWtItltl V <7 * Komerciniai 

533-1121 Walter Dauginis 822-8488 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario ____

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

TORONTO. ONTARIO _
M6P iA5 te/. 533-3531

KELIAUTOJU PATOGUMUI

Kelionių agentūros uždir - 
ba, gaudamos procentą iš 
lėkt uvų bendrovių, laivų, eks
kursijų organizatorių ir 1.1. 
Jos, tačiau, nesistengia į - 
piršti jums atostogines ke
liones, kokių nepageidaujate , 
nes žino,kad kitą kartą galė
site nueiti į kitą agentūrą...

Pasirinkite išbandytą a - 
gentūrą.arba tokią, kuri pri
deda prie savo skelbimo rai
des ACTA / Alliance of Ca
nadian Travel Associations/ 
arba IAtA/international Air 
Transport Association/. Tai 
užtikrina gerą profesionalinį 
patarnavimą. Nepasitikėkite 
vieno asmens, dalinio laiko 
agentūromis, kurios siūlo 
"specialią nuolaidą". Jų pas
tangos geros, bet jie neturi 
profesinės apsaugos ir tokiu 
būdu jūs nesate apsaugoti. 
Jeigu užsakyto skrydžio 
/charter flight/ organizato
rius subankrutuotų ir paliktų 
jūs nieko iš jo neaįgautumėte

Kelionių agentai gali jums 
surasti naudingiausias susi • 
siekimo priemones arba a- 
tostogines specialias kelio
nes. Jie gali jus painformuo
ti apie netinkamus klimato 
laikotarpius, laiko pakei - 
timus ir politinius neramu
mus. Jie gali jums pagelbė
ti gauti pasą, vizą, skiepiji
mus, kelionės čekius,drau
dimus, muitą vi mo taisykles^ 
informuoti apie specialias 
dietas keliaujant, pagalbą.' 
vaikams, seniesiems ir ligo
niams.

Pirkdami atostoginę ke
lionę, užsitikrinkite, ar vis
kas jums aišku,pav..trans
portas iš aerodromo į vieš
butį, arbatpinigiai,kiek jums 
priklauso pavalgymų ir 1.1.

į kai kurias keliones rei
kia užsiregistruoti porą mė
nesių iš anksto.Pasitikrinki
te, kokią dalį {mokėjimo at - 
gautumėte, jeigu negalėtumė
te numatytu laiku keliauti . 
Kelionės nutraukimo apdrau- 
da /cancelation insurance/ 
kairiuoja kelis dolerius, bet 
galėtų jums sutaupyti kelis 
šimtus. Jeigu būtų staigus 
reikalas nutraukti kelionę ir 
grįžti namo - tektų naudotis 

KAPITALAS LIETUVAI - NUOŠIMČIAI 
LIETUVYBEI.

Stokite noriais į Kanados Lietuvių. Fondų — 
didės kapitalas ir nuolimdiai.

K.L. FONDAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

reguliariu skrydžiu. Su ml - 
nima apdrauda jums galėtų 
būti atlyginama už bilieto 
ekstra kainą.Praneškite sa
vo kelionių agentui, ar esate 
studentas, jaunesnis negu 26 
m. ar vyresnis negu 60 m. 
amžiaus. Gali būti,kad to
kiu atveju jums priklauso su
mažintos kelionės kainos , 
arba įėjimas į muziejus’ , 
sporto rungtynes ir 1.1.

Jeigu praleistumėte per
sėdimą į traukinį ar lėktuvą 
ar autobusą, galėtų prireikti 
užsimokėti už nenumatytą 
nakvynę ar valgį .Paklauski - 
te lėktuvo arba traukinio pa
tarnautojų ari jie sutinka jus 
tais patogumais aprūpinti . 
Jeigu ne-pasilaikykite visus 
kvitus ir pasitikrinkite pas 
savo agentą, hr jums už tai 
bus atlyginta.

Neverta pirkti žemėlapių, 
ar kelionės knygų, nes savo 
viešoje bibliotekoje galite 
visa tai gauti be užmokesčiu 
Galite parašyti turistų infor
macijos biurams, ambasa
doms ir konsulaįams-gausi - 
te spalvotas brošiūras su 
reikalingais paaiškinimais.

Agentai gali užsakyti jums 
viešbučiuose kambarius, bet 
dažniausiai jie yra branges
nės kategorijos. YMCA ir 
YWCA daugelyje kraštų turi 
šavo namus su nuomuoja- 
mais kambariais. Informa - 
ei jos gaunamos YWCA of 
Canada, 571 Jarvis Street, 
TORONTO, M4Y 2J1, tel: 
/416/ 921-2117. Jaunimo Sto
tys suteikia vietą pernakvoti, 
dažniausiai reikia turėti sa
vo miegmaišius. Informaci
jos gaunamos Canadian Hos
telling Association, 333 Ri - 
ver Road, Vanier City, K1L 
3B9. Yra dar viena galimy
bė -Share Canada Program. 
Šiuo atveju, jūs pasiūlote šei
mai praleisti atostogas jūsų 
bute, mainais galite naudo - 
tis jos butu užsienyje.In - 
formacijos gaunamos kelio - 
nių agentūrose arba miesto 
rotušėje.

/iš Canadian Scene, 1059, 
198Om.gegužės 23 d., "Your 
money", by Lito Wolf. Lais
vai vertė b. n./.
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Hamilton montreal
Vienintelis Kanadoje

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East

L8M 1L6
telefonas 544-7125

sukaupęs viri 14 mil. del. kapitale 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAMI UŽ;

aimaninar paskolas 14'14%

J

K

MOKAMI UŽ:
depoiltui (P.C.A.) ..v t
aantaapai ’ ' 71
tanu, dapoaitui 1 m. 12 % 
tam. dapoaitui 3 m. 11 Vi % 
panalht fondo

Darbo valandos: pirmodienioil • ketvirtadieniai^ nuo 10 iki 5. vol., 
penktodieniois nuo
Liepos - rugpjūčio men. ir prie! ilgus sovoitgolms ieitodienipii už do ryto.

1114%

pamokoma frvyb*a i» •»«». petkehf Sreede 
Narnėk amai pltnaa takht peteraealmea. - 
Kapitalai — virt $14,000,000.

10 >ki 7 vol , teitodiemoi* nuo 9 iki 12 vol.

HAMILTON O VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS MOKINIAI,SĖKMINGAI UŽBAIGĘ MOKS
LO METUS, ŽYGIUOJA Į PAMALDAS SU SAVO VE - 
DĖJU K. MILERIŲ. Nuotr.: J.Mi 1 te ni o

bndon, ont.
BAISIŲJŲ BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS Ar "H 

Londono Apylinkės lietuvių Valdyba, kaitų su ki 
tais pabaltiečiais, š.m.birželio mėn.15 d., SEKMADIENI 
1 vai. p.p. ,prie London’o Viktorijos Parke esančio Lais
vės paminklo rengia 1941 m. baisiųjų birželinių 
pabaltiečių trėmimo minėjimą.

Minėjime dalyvaus ir uk r ai nie či ai, kr oa tai , 
vengrai. Taip pat pažadėjo atvykti ir le nkų išeiviai.

Maloniai kviečiama gausiai susirinkti 
prie paminki ovisus lietuvius- londoniš- 
kius ir iš artimesnių apylinkių tautiečius. Pamaldos šia 
intencija bus lietuvių bažnyčioje 11 vai. ryto, birželio 15 d.

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

ŠOKIŲ ŠVENTĖS CHICAGOJE LOTERIJOS 
BILIETUS GALIMA GAUTI "LITE” IR AV 
PARAPIJOS KIOSKE.
JUOS ĮSIGYJANT, GALIMA LAIMĖTI NE
MAŽAS SUMAS PINIGŲ. TAIP PRISIDĖ - 
TUME PRIE ŠOKIŲ ŠVENTĖS IŠLAIDŲ 
PADENGIMO. PABANDYKITE LAIMŲ ’.

Mūsų. Kredito Unijos nariui 
A f A 

MARTYNUI TREČIOKUI

mirus, jo žmonai MATILDAI bei visiems 
giminėms ir artimiesiems nuosir dži a„ užuoj auta, 
rei ški a

Montrealio Li et u v i ų, Kredito 
Unijos "LITO” Valdyba

AR MATH TIPIŠKA 
KANADIETI 
DABAR!

APIE INFLIACIJĄ
Visi labai domisi infliacija: pinigo vertė krinta, vis

kas brangsta. Ar ir senovėje yra buvę tokių reiškinių ?
Istorikai sako, kad infliacija prasidėjo Romoje prieš 

1600 metų, kai vyriausybė, norėdama papildyti savo iž - 
dą, pradėjo leisti pinigus. Per šimtą metų infliacija ėjo 
tikrai pasiutusiu greičiu, ir po to šimto metų,pavyzdžiui 
grūdų kainos jau buvo pakilusios šimtą tūkstančių kartų’. 
Visa imperijos prekyba subyrėjo.

Tuo metu imperiją valdžiusieji imperatoriai stengė
si aprūpinti liaudį, kad ji nemirtų badu. Dėl to ir duonos 
būdavo duodama nemokamai ir Į cirkus leidžiama veltui. 
O kainos vistiek kilo, ir imperatorius Dioklecionas net 
išleido tokį sunkiai suprantamą kainoms ir. pajamoms 
t varkyti įstatymą, o kai ir tai nieko nepadėjo,imperato
rius pasitraukė ir, sako, pradėjo auginti kopūstus.

/ Iš NIDO§ Kalendoriaus/

kelnėms

ir atsiimant 
365-7146M. PHILIPPE IZZI 

President

SKAMBI NKIT-
NETTOYEURS CLEANERS 

Į? 7661-A-CENTRALE 
A 5» AVENUE, LaSalle 365-7146 

h A 495-90e AVENUE, 
R J coin/ BAYNE, LaSalle 365-1 143 

2955 ALLARD, 
Ville imard 766-2667

QMS
1980. VI. 6

Multiculturalisrn/The Canadian Experience.

M A M L'honourable Jim Fleming Honourable Jim Fleming
■ <*gp ■ Ministre d’Ėtat Minister of State
I ” M Multiculturalisme Multiculturalism

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė,-- .. darbo ulJIf'.as etogadengra

GUYUUCHARD, kuris Jau senai lietuviams patarnauja.Darbą 
atliekai sąžiningai |r pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite

Canada

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.U H1N 1C9 e Tel. 255-4076
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NL REIKALAI___
MRHBMaMa^MVWaBHaMMMeMeMr^*WMeMeueeeeeeU>e>*eBHlail>ailinaM

NL SPAUDOS VAJAUS METU PARĖMĖ LAIKRAŠTĮ:
/ tęsinys /

OTTAWA, Ont.: _ $ IO; STONEY CREEK, Ont.:
$ 30, - V. SKILANDŽIU - D PATAMSIS - $25; WIN -

NAS ; CHESTER, Ont.: - S. LEK-
Po$ 20, - W. LAPENAT MAN - $24; MOUNT HOPE,

V.KONGELIS, F.VIČIULIS ; Ont. :-A.PEtKEVIČIUS-$18;
NIAGARA FALLS, Ont.: S.
JANUŠONIS - $ 18; BALTI-

• SABALYS Linas, Onutės 
ir Vytauto Sabalių sūnus, su
sižiedavo su Manon Cousi- 
neau. Vestuvės numatomos 
liepos mėnesĮ.

• DASYS Albertas, ištiktas 
širdies smūgio,paguldytas Į 
Montreal General ligoninę.

S. STE . MARIE, Ont.:
$ 33,-V.MOCKUS, $20, - 

S.DRUSKIS,$ 14,-A. BAL - 
ČIUNAS, $1O, - G.PODERES;

OSHAwA.Ont.:
$15, -M. ZUBRICKAS, $1O, - 

H. BUTKEVIČIUS;

KINGSTON, Ont.:
Po$ 20,-P.KATELĖ, E . 

PETRULIS;

TILSONBURG, Ont.:
Po $1O, -A.RUDOKAS, J . 

VITAS;
WINDSOR,Ont. .--I.LEPARS- 
KAS- $18; PARIS, Ont.:- K. 
ČESNULIS - $ 18; VAL CA
RON, Ont.: -K.ŠVIEŽIKAS - 
$ 2O;_PEMBROKE,Ont.:- V. 
BAKŪNAS - $ 25; LA SA- 
LETTE,Ont.: -P. JANULIS - 
$20; RAINY RIVER, Ont. :- 
J. KRATAVIČJUS -$30; DON 
MILLS, Ont. :-J. GUStAINIS-

lUWMAMWMAMMM

MOĖE, Ont.:-J.StANKUS- 
$40; SUDBURY,Ont.:- Z. 
DANILEVIČIUS - $20; TIM
MINS, Ont.: -P.GAIGALAS- 
$ 20; WATERLOO, Ont. :-M. 
KIA UP A-$19; BRAMPTON , 
Ont.A. ALIŠAUSKAS- $25; 
DELHI Ont.r J. JOCAS- $15;

CALGARY, Ata .:
$35,-K.DUBAUSKAS, $20, 

- M.LESČINSKAS, $16,-S. 
ZALDOKAS;

WINNIPEG, Man.:
$ 24, - J.MALIŠAUSKAS ; 

Po $20, -L.Stanius, r . 
TEKUTIS, V.SHERK.V.ZA- 
VADSKAS, Kun. J. BERTA- 
ŠIUS;

VANCOUVER, B.C.:
$ 16, -K. VANAGAS;$ 1O, - 

L. PEČIULIS.
Visiems nuoširdus AČIŪ

• STAŠKEVIČIUS Arūnas at
šventė savo gimimo dieną 
šeimos ir draugų nemažame 
būryje.

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

L V Y K S

DOMINION SQUARE s. m. BIRŽELIO mėn. 12 d. KETVIRTADIENĮ 7 vai. v.
- PADEDAMAS VAINIKAS PRIE PAMINKLO -
- SEN. JOHN CIACCIA ŽODI S-

KONCERTAS 
MARY QUEEN OF THE WORLD KATEDROJE

( 10 85 Cathedral Ave. — prie Domininion Square)
Programoje dalyvauja AV VYRU OKTETAS su so I.: GINA ČAPKAUS KI ENE 
Vargonuoja ir diriguoja Mme MADELEINE ROCH.
Minėjimą rengia BALTU FEDERACIJA 

KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA

ATVYKIME VISI KUO S KAI TLINGI AUS I Al I

EMBASSY FUR
Mf g. Re g ’ d

NAUJA KAILINIU SIUVYKLA 
Pertaiso ir pataiso kaili
nius prieinama kaina.

144 9 St. Alexander St.
Suite 209, Mayor Bldg. 
Mont real, Qu e •

Tel: 845 -2 9 12

SVARBU "LITO" NARIAMS’.

_ LITAS BUS uždarytas 
ANTRADIENIAIS - BIRŽE
LIO mėn.24 d./JONINĖS/ir 
LIEPOS 1 d./KANADOS DIE
NA/.

"NIDA" ATIDARĖ SEZONĄ 
Medžiotojų - Žuvaut ojų 

Klubas NIDA pradėjo šių me-l 
tų žuvavimo sezoną išvyka į 
Baskotong ežerą. Ten, ge - 
rokai į šiaurę, šiai išvykai 1 
pasitaikė nepalankus oras . 
Nepaprastai šalti vėjai pūtė 
beveik visą laiką. Nebodami į 
jo, į Sturgeon Lodge ir Da- I 
vid Camp suvažiavo gana 
didelis skaičius žuvavimo 
mėgėjų:Vincas Piečaitis, Br. 
Niedvaras, Algis Kličius , 
Jonas Petrulis, Petras Bu- 
nys, Juozas Šiaučiulis, Sį. 
Pocauskas,Kostas Andruš- 
ke'vičius, Joana Kęsgailienė, 
kun. J.Kubilius, SJ, Bp.Šimo- 
nėlis, Antanas Mikulis, Aug . 
Mylė, Alb. Urbonas, Genius 
Bunys, Eugenijus Dainius , 
Laima Dainienė.

Žūva vi me pasižymėjo,dau

giausia žuvų pagavo ir di - 
džiausią dorę ištraukė- kun . 
J.Kubilius.Didžiausią lydė - 
ką pagavo K. Andruškevičius. 
Visi kiti žuvautojai negrįžo 
tuščiomis, pagavę didesnių 
ir mažesnių įvairių žuvų.

Iki birželio mėn. 14 dienos 
yra sunkiau gauti kabiną, po 
tos datos - galima drąsiai 
vykti, vietų nereikia rezer
vuoti. Dalis šios išvykos žu- 
vautojų linkę pakartoti išvy
ką birželio mėnesį, trečią
jį ilgąjį savaitgalį. Atrodo , 
tai turėtų būti geriausias 
laikas.

Sturgeon Lodge, nors kai
nos pakeltos, bet dar pigiau , 
kaip kitur.

Daugiau informacijų gali - 
ma gauti pas NIDOS Klubo 
p-ką Joną PETRULĮ, tel: 721- 
1656, vakarais.

M u s 14 Kredito Unijos narei 
A t A

MARIJAI LEKNICKIENEI

jnirus, jos vyrui JONUI, dukrai JULIJAI su 
seimą, bei visiems giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

Montrealįo Lietuviu. Kredito 
Unijos ’’ LITO” Valdyba

PASKUTINES 
DRAUDI M O 

NAUJIENOS
i

2.

DR. J.MALIŠKA
BANTU. GYDYTOJAS 

144 0 St. Catharine W. 
Suite 100, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu: 488—8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTQ GYDYTOJA 

14 10 Guy St. 
Suite 11 — 12 Montreal P.O. 
Tel: 932-6662

Namu: 737-9681

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

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 117, R.R. 2 
Maniwaki, Que. 
Tel. (819)449-4355.

APSIDRAUSTI INVENTORIŲ PAGAL JO 
DABARTINE. PIRKIMO KAINA.
Kainuoja tik $25.- $35. daugiau.

AUKSAS, SIDABRAS, DEIMANTAI, per 
paskutinius 2 metus pabrango 4 kartus —

REIKIA APSIDRAUSTI ATATINKAMAI.

3.

4.

notare

Or.A.S. Popieraitis
H A., M.D.. C.M.. L.M.C.C , fc.R.C.S.fC>K

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

pharaaaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimar.che: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraijon gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek amuoi anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

345-0505

ADVOKATAS

* VICTOR E.RUDINSKAS
B. Eng.. M. Eng.. LL.B.. B.C.L.

4 701 Bannantyne.
Verdun. Ouėbec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G1E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

S
s
d

^Bernet

GĖLININKAS

.MALONI Al , GREITAI IR PATYRUSIAI. 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECIALISTAS.

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

S
ii

i>
i:
ii
&

Rūta Pocauskas bcl 
NOTAtHE NOTARY 

TITLS ATTORNEY

59 47 Pork Ava. Montraol, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-116 1 Res. 453 -9 142

advokatas

Roman J. IŠganaitis, b.a., b.c.l.
4 NOTRE-OAME E. SUITE 504

MCJi TREAL, QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B78-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
< Place Ville Marie, Suite 627
Montreal, P. Q. H 3 H 2 E 3

Tel: ' 514) 871—1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, B.C4.
16 8 Notre Dame St., E. Suite 205 
Montreal , P. Q. 112 Y 3P6

Tel: 866 —2063, 866-2064

8 psl.

'Mtantice-
Kailių siuvėjas -

JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavų, paltų
• Vasaros laiku saugoj i ma s (Storage)
• Taisau ir remodeliuoj u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE '
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠ IMTIMI J UMS, PAS ITARNAUS-! 
UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!LEONAS GLRECKAS *

SALES MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE su
Me n ag erių LEO GUREK.ASMIC GM

muu mootrRa! automobile

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

STANDARTINE POLICY DRAUDŽIA TIK 
$ 1,000.-$,2, 000. BRANGENYBES IR 
KAILINIUS NUO VAGYSTĖS

TURINT DAUGI AU - REI Kl A APSIDRAUSTI 
ATSKIRAI .

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 72 7 - 3 120 N3mi/ 3 76 - 3 78 1

Albertas NORKELiŪ N AS, B.A. C.S.£., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent ū_r_a__v e _i_ k J_a__n_u_o^_]_9_4_5_Q._

. _ RKJMTHEHUŪ LJETLKJiU
Uiz>±l HREDJTŪ UbilJfl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766 5827

MOKA Už:

Pensijų planas
10.75
12.25

1 2

6 %
%
%
%

Duoda nemokama gyvybei drauda 
iki $2,000 ui ta u p. «-tM sumai.

DUODA PASKOLAS:

16
13. 25

1 8

%
%
%

Akmeninei nuo 
Naktin, turto nuo 
Čekių kredito 
Investacinet nuo 15. 2 5 %

Nemokama gyvybes drauda iki 
$10.000 ui paskolas sumg.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiad<cmci*; nuo 9 ‘ki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 ik: 6 v ; 
^sekmadieniais nuo 10.45 ki 12 45 v. Sekmadieniais nedirbama. »csuiq nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valanda* vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakare

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE.SUITE409 
MONTREAL. P.Q . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investocijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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