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SVEIKINAME
VISUS, KURIE MOKĖ, MOKĖSI, LAVINOSI IR DABAR ŠOKA 

didingoje 6 LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTĖJE 
JAIS DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS, LINKĖDAMI GERIAUSIOS SĖKMĖS. 
ILGAI TEGUL DUNDENA ŽEME NEPAMIRŠTAMAIS MUSU. ŠOKIU, RITMAIS.’' 

’’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

Lietuvos okupacijos 40 metų sukakties išvakarėse ima atstatyti, ar pradėti ,kur jo nebuvo, Lietuvos ats- 
politinė konferencija, sušaukta Pasaulio Lietuvių Bend- tovybių veikimą (pilną ar dalinį), neaplenkiant ir tų vai s - 
ruomenės, JAV Lietuvių Bendruomenės ir Kanados Lie- tybių, kurioms Lietuva nebuvo akreditavusi savo atstovų,
tuvių Bendruomenės Visuomeninių Reikalų Komisijų bet turėjusi diplomatinius santykius.

kanada atšventė
113 m. SUKAKTUVES

Šiais metais Kanados su
kaktuvių proga buvo oficia - 
liai paskelbtas Himnu "O , 
Canada". Ilgai reikėjo lauk
ti...

POPIEŽIUS BRAZILIJOJE 
12-kos dienų vizitui Bra

zilijoje pasiryžo Popiežius 
Jonas Paulius II. Brazilija , 
didžiausias katalikų kraštas, 
pergyvena konfliktą dėl de
šiniųjų karinės valdžios. Šių 
metų pradžioje Brazilijos 
vyskupai palaikė 41 die -' 
ną streikuojančius meta
lo darbininkus Sao Paulo 
mieste ir vyriausybė buvo 
dėl to labai nepatenkinta, in
terpretuodama dalinai tokį 
gestą "kairiųjų palaikymu" . 
Kai kurie dvasiškiai skelbia 

kad reikia "jungtis į klasių 
kovą". Gal būt, žinant vieti
nes sąlygas , kitos išeities 
nebėra. Popiežius yra prieš 
dvasiškijos dalyvavimą po -

litiniame gyvenime. Milži
niška 2-jų mil. žmonių masė 
jį sutiko ir klausėsi jo kai - 
bos. Kaip jau ne kartą kitur, 
savo kelionėse, Popiežius 
pabrėžė būtinumą rūpintis 
vargšais visame pasaulyje.

SCHMIDt MASKVOJE
Vakarų Vokietijos- kancle - 

ris Helmut Schmidt buvo nu
vykęs Į Maskvą kalbėtis su 
Sovietų vyriausybe, bandyda
mas išjudinti vidutinio nuo - 
tolio raketų Europoje suma
žinimo klausimą ir patirti , 
kokios yra galimybės dėl 
sovietų kariuomenės atitrau
kimo iš Afganistano.

Kaip ir tikėtųsi, jokių di - 
dėlių atsiekimų iš to vizito 
nepasirodė, tačiau kancleris 
Schmidt’as tUdsi.kad dery
bos vėl atgis ir pareiškė,jog 
"pasauliui tebesant kritiško
je situacijoje,  kalbėti s ir iš
klausyti yra netik reikalinga, 
bet ir naudinga".
BEGIN GAVO ŠIRDIES
ataką

Izraelio Min.P-kas Begin

1980 m. birželio 8-9 dienomis Washingtone, išklausiusi 
pranešimų bei svarstybų aktualiais Lietuvos laisvės 
siekimo pastangų klausimais , nutarė :

-Lietuvių tautai tarti brolišką žodį, kuris bus per
duotas radijo bangomis į okupuotą kraštą.

-Pasiųsti Popiežiui Jonui Pauliui II, JAV prezidentui 
J. Carter ir JAV Olimpinio Komiteto Pirmininkui laiškus 
Pabaltijo kraštų okupacijos, Lietuvos tikinčiųjų, Olim- 
pijados ir Afganistano klausimais.

-Išeivijos lietuviams pristatyti šias konferencijos 
išvadas:

>1. Konferencija atkreipia laisvojo pasaulio lietuvių 
dėmesį į kintančią tarptautinę padėtį, ypač Sovietų 
Sąjungos didėjančią agresiją, ką rodo Afganistano okupa
cija, bei vis stiprėjančią lietuvių tautos kovą už Žmo
gaus bei tikinčiųjų Teises ir tautinį apsisprendimą. At
sižvelgiant į Šiuos faktus, išeivija turi sustiprinti savo 
pastangas formuojant pasaulio nuomonę prieš Sovietų 
agresiją Ir Iškeliant lietuvių tautos kovą už laisvę. Šiai 
veik1 ai vykdant nepakanka pavienių solistinių veiklos 
momentų. Naujos sąlygos reikalauja, kad mūsų lais
vės siekimo organizacijų vadovybės, išlaikydamos savo 
tradicinius pagrindus, atsiremtų J plačiuosius išeivijos 
lietuvių sluoksnius.

2. Siekiant sustiprinti išeivijos paramą tautai jos 
kovoje už laisvę, išeivija turėtų vystyti įvairiausius 
komunikacijos būdus su Lietuvos žmonėmis. Tai yra 
reikalinga ne tik tautos siekių supratimui, bet taip pat 
tų siekių palaikymui. Išeivijos vaidmuo šioje veiklos 
plotmėje neturi būtu nuvertinta.

3. Konferencija skatina Pasaulio ir Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių vadovybes rūpintis, kad būtų sustiprinta 
Lietuvos laisvės siekimo organizacija ir jos valstybinis 
bei visuomeninis reiškimasis. Užtat reikia įgyvendinti 
Šiuos siekius :

a) atitinkamose JAV įstaigose daryti žygių, kad bū
tų pakeista dabartinė politika, t. y. , kad būtų pripažįsta
mi Lietuvos diplomatais naujai akredituoti asmenys,ku
rie nėra buvę nepriklausomos Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos nariais.

b) bendrai- su Lietuvos Diplomatine Tarnyba ištirti 
sąlygas, kuriuose laisvojo pasaulio kraštuose būtų ga-

c) Kraštų Lietuvių Bendruomenės turi stengtis pa- 
’ankiai nuteikti savo valstybių vyriausybes Lietuvos ats
tovavimo reikalui.

d) Kraštų Lietuvių Bendruomenės turi ištirti są
lygas ir surasti Lietuvos Diplomatinės Tarnybos veiklai 
pastovius reikalingų lėšų šaltinius.

4) Konferencija konstatuoja,, kad sėkmingai visoke
riopai Lietuvių Bendruomenės veiklai yra būtina turėti 
nuolatinį informacijų telkimo ir skleidimo centrą. Kon
ferencija pripažįsta, kad šiuo metu veikianti Lietuvių 
Informacijos Tarnyba atlieka visokeriopos informacijos 
funkciją ir ypatingai reiškia padėką kun. Kazimierui Pu- 
gevičjui už jo įdėtą triūsą bei pastangas išplėsti -infor
macijos centro veikimą. Konferencija skatina Pasaulio 
ir Kraštų Lietuvių Bendruomenių valdybas bei visą lie
tuvių išeivijos visuomenę šiam centrui talkinti ir sklei- t 
džiant žinias apie lietuvius bei Lietuvą ir teikiant fi
nansinę paramą.

Iškilus Žmogaus Teisių judėjimui Lietuvoje, išeivijos 
pareiga yra kuo greičiau ir kuo plačiau paskleisti to ju
dėjimo dokumentaciją plačiame pasaulyje, susisteminti 
tos dokumentacijos skleidimą, vertimą į kitas kalbas bei 
jos platinimą.

5. Konferencija teigia, kad Lietuvių Studijų Centras 
ar panaši institucija galėtų daug pasitarnauti Lietuvos 
reikalui ir todėl ragina lietuvių visuomenę ir visas or
ganizacijas šiuo klausimu vesti diskusijas ir surasti 
atitinkamą sprendimą.

C. Konferencija pabrėžia, kad Žmogaus Teisių ir 
Tautų apsisprendimo teisės reikalavimai turi būti ne
dviprasmiškai tvirtai įtraukti į JAV prezidentinių kan
didatų rinkimines platformas ir įpar.ugoja JAV LB Kraš
to valdybą kontaktuoti prezidentinius kandidatus ir per
duoti jų platformų formuotojams JAV lietuvių visuome
nės nusistatymą šiuo reikalu.

Su atnaujintu pasiryžimu konstatuojame, kad lietuvių 
tauta 1918 m apsisprendė už Lietuvos nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą. To apsisprendimo dvasia tauta 
tebegyvena Lietuvoje ir išeivijoje. Šiuo metu dar dau
giau kaip pusė milijardo žmonių pasaulyje tebėra ko
lonializmo priespaudoje. Jūsų kova su okupantu yra da
lis pasaulinės kovos už laisvą tautų apsisprendimą sa
vistoviam gyvenimui. Esame įsitikinę, kad Jūsų kova

staiga gavo širdies ata - 
ką beposėdžiaudamas. Nega-
lės dirbai, anot daktarų, bent
6 savaites. Jį pavaduoja Ya- 
din.

Amerikos žydai viešai pa
reiškė nepasitenkinimą Begi- 
n’o kraštutiniškumu ir pabrė-

MOKSLINĖ EKSPEDICIJA
NOVA SCOtIA

žė, kad Izraelis turi nusileisi 
ti dėl kai kurių dalykų Vaka - 
riniame Krante, jeigu nori iš
laikyti taiką. kr
KEISTAS gaisras

Apie 500 žmonių liko be 
darbo Place du Saguenay 
apsipirkimo centre, netoli 
Chicoutimi miesto.

20 gaisrininkų mašinų 8 
va andas gesino ugnį. Tai - 
kininkavoir Quebec’o van
dens bombonešiai, kurie pap
rastai naudojami miškų gais
rų kontrolei.

50 krautuvių, Miracle Mart 
Dominion ir Zellers- sude - 
gė. Nuostolių padaryta už a- 
pie 200 milijonų dolerių.

Tyrinėjamos gaisro prie - 
žastys.

Zi nomas okeanografas 
Jaques Cousteau tyrinės 
kas atsitiko vandens gyvūni
jai nuo to laiko kai atsikė
lė europiečiai į Šiaurės A - 
metiką.

l.icUWC« >

bus sėkminga x tai rodo pati istorij os eigą.
Laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai' didžiai ver

tina lietuvių tautos nepalaužiamą kovą už laisvę bei
tautinio gyvastingumo išlaikymą ir visokeriopai stengiasi 
remti Jūsų ištvermę šioje nelygioje kovoje, užsitęsusio- 
je daugiau kaip 40 metų. Išeivijos lietuviai atidžiai 
seką Jūsų darbus ir pastangas, didžiuojasi Jūsų narsa 
ir visaip stengiasi, kad Jūsų kovos našta būtų paleng
vinta ir kad laisvasis pasaulis išgirstų Jūsų balsą. V

Helmut Schmidt (desineje) mosuoja žiūrovams, išeidamas is lėktuvo su Leonid Brezhnev
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tik ik anksto susitarus. įj t skelbimu turini redakci ja orbo 
Leidykla nealsarto.

KEISTAS FENOMENAS
Nekartą pagauna mus nusistebėjimas, kaip keistai 

pradeda veikti žmones nuolatinis daiktų ir prekių 
perteklius. Eidami gatve , jaučiamės užgožti mar

gumynų, formų ir komercinių reklamų riksmo. Vieni 
prekiautojai prieš kitus verčiasi per galvą, kad tik 

nustelbtų vienas kitą, kad tik paglemžtų į savo žiau
nas tą jau apkvaišįi pradedanti vartotoją.

Iš kitos pusės - vis dažniau , kad ir ne pakanka
mai garsiai, kyla balsai susirūpinusiųjų, kad prekių 
gausybė ( ne reikmenų, ne šiaip dailių dalykų, o daž
nai šlamšto / ir nuolatinis verslininkų baksnojimas 
jų įsigyti t tik skatina rimtą pavojų pernaudoti ža
liavas, pakenkti ekologijai, pamurdyti silpnesnės va
lios žmones l skolas.

Į tokias, nepažabotam norui "pasirodyti" ža - 
bangas, pakliuvo ir Montreal!o miesto meras , kaip 
visi gerai suprantą.

Tokioje aplinkoje mums, iš Europos atsinešu- 
siems pirmoje eilėje ie materialines vertybes, ypač 
svarbu jas ir toliau puoselėti savyje ir savo vaikuo
se. Neįsipainioti | "drapomanijos" tinklus.

PANORAMA
TAIP KALBA APIE MUS

MONTREALYJE
/Žodis, pasakytas Jean Dorion Vasario 16 d. Šventėje, 

Plateau Hall, 1980 m./ laisvai vertė b. n./.

BRANGUS LIETUVIAI,

Jausmas, kuris jus taip 
gausiai sukviečia į šią sa
lę, kuris palaiko pastangas 
jaunųjų ir vyresnės kartos 
menininkų per mėnesių mė
nesius, kad atliktumėte ge
rai šio vakaro programą, tas 
jausmas, kuris pareikalavo 
labai daug darbo ir pasiruo
šimo iš neapmokamų vadovų 
jūsų organizacijų -yra kaž
kas nuostabaus ir nepapras
to.

Tas jausmas palaikė ir 
kovą, vedamą Lietuvoje per 
šimtmečius dėl jūsų žmonių 
laisvės; kovą, kuri, esame 
tikri, ateityje vėl atsieks sa
vo tikslų, nes, kaip labai tei7 
singai pasakė jau prieš 50 
metų vienas mūsų kve be kie
ti s mąstytojas- "imperijos 
nėra amžinos".

Šis nepaprastas jausmas 
įkvėpė jūsų protėvius išlai
kyti ir skatinti savo gimtąją 
kalbą, atgauti teisę spausdin
ti ir rašyti sava kalba, ats
tatyti lotyniškąjį jūsų kalbos 
alfabetą, / kurį buvo uždrau - 
dus svetima pajėga. Visa tai 
laimėta tik dėka kietų kovų .

mai nenutolina vienų kvebe- 
kiečių nuo kitų. Gali būti , 
kad kiti gyvenantieji Š. Ame
rikoje kvebekiečiai net gerai 
jį supranta.

Žinau, kad būtų klaidinga 
ir dažnai visiškai neteisinga 
prieš jus daryti griežtus pa
lyginimus tarp mūsų dviejų 
tautų likimo: tarp jūsų gar
bingų ir perdažnai tragiškų 
istorinių epizodų ir mūsų 
kuklesnių ir taikesnių.

Tačiau tikiu, kad jūs ne- 
prikišate kvebekiečiams jų 
pastangų išlaikyti savo pa
veldėtą kultūrą ir tautinį 
charakterį, pagilinti savo 
galimybę laisvai tvarkytis ir 
semtis įkvėpimo iš pačių 
kilniausių būdų kovoti.

Baigdamas noriu pabrėžti 
ir užtikrinti kvebekiečių vy
riausybės laikymąsi princi
po, kuris visoms tautoms 
pripažįsta teisę į nepriklau
somybę.

Jūsų šventės proga, per - 
duokite visiems lietu ivių kil
mės kvebekiečiams ir vi
siems kitiems. ' lietuviams 
geriausius Quebec’o Imigra
cijos Minister!o linkėjimus.

KAS NARIAIS I KANADOS FONDĄ, STOJA, 

TAS LIETUVOS LAISVĖS REIKALAMS AUKOJA!

SVARBU DĖL ATSIKVIETIMŲ
Helsinkio komisija Washingtone, kuriai vadovauja 

kongresmanas Dante B. Fascell, norėdama papildyti sa
vo sąrašus prieš Madrido konferenciją, prašo informa
cijų, liečiančių asmenis, kuriems neduodamas leidimas 
atvykti apsilankymui ar nuolatiniam apsigyvenimui JAV.

Prašoma kuo greičiau pranešti:
1. Negaunančių leidimo iš Lietuvos išvažiuoti pavar

des.
2. Giminystę su iškvietėju.
3. Kodėl norima atkviesti (išskirtos šeimos, vedy

boms, apsilankymui ir panašiai).
4. Adresas Lietuvoje.
5. Kada pirmą kartą norintis atvažiuoti padavė pra

šymą Lietuvoje.
6. Kada paskutinį kartą buvo atsakyta neigiamai.
7- Kiek kartų prašymas buvo atmestas-
8. Vardas ir adresas kviečiančio atvažiuoti.
Reikia atsakyti į visus šiuos klausimus ir pranešti 

raštu ar telefonu Amerikos Lietuvių Tarybai,2606 West 
C3rd Street, Chicago, Illinois 60629, (312) 778-6900. 
Informacijos bus įtrauktos.} bendrą Helsinkio komisijos 
sąrašą ir naudojamos Madrido konferencijoje.

ALT INFORMACIJA

Šiais metais LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS 
MONTREALYJE yra numatęs paskirti XHI-ąją VINCO 
KRĖVĖS LITERATŪRINĘ PREMIJĄ už grožinės litera
tūros knygą, išleistą 1978-79 metų bėgyje.

Leidyklos yra prašomos prisiųsti knygas iki š.m. 
RUGSĖJO mėn.ld. po porą egzempliorių LASM pir
mini ikei S. PIEČAItIENEI sekančiu adresu: 585 Gerald, 
LA SALLE,Que, CANADA, H8P 2A4.

Jury Komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau. Pre - 
mijos įteikimas numatytas lapkričio mėn. 15 d.

Paprastame gyvenime, paprastais veiksmais ga
lime to siekti neleisdami savo vaikams mėčioti 
į pakampes pusiau suvalgytą obuolį, tik atkąstą su
muštinį, prisiprašyti vis naujų rūbų , naujų batų, kai 
ęsamieji dar neblogi. Jie tik dar daugiau įvertins 
ką turės ir ką patys įsigys.

( Liūdna darosi, stebint ne taip seniai atvykusius grai
kus, kurie savo vaikus taip išlepina, kad šie visai pamir
šo kas yra civilizacija, kuriai jie padėjo pagrindus, ir jau 
taip pat švaisto pusiau apgraužtus sumuštinius, valgyda
mi nuolatinai šokoladą. Atvykę orientalų vaikai,per amžių 
amžius supratę,.kaip nuolatinis triukšmas gali sugadinti 
žmogaus įervus, rėkauja jau lygiai su visais kitais vie - 
tiniais Š. Amerikos gero gyvenimo atstovais, jeigu ne dar 
balsiau... nekalbant apie kitus pavojaus ženklus... E. K.

Šis nepaprastas jausmas 
yra tautinis, kurį mes ger
biame už jo nuolatinį gaju - 
mą ir stiprumą,kuris jums 
suteikia garbę, o tiems, ku
rie tikėjo, kad brutali jė - 
ga gali nutildyti tautos bal - 
są - gėdą.

PAVERGTŲ TAUTŲ OLIMPIADOS, ŠAUDYMO VARŽYBOSE, LIETUVIAI LAIMĖJO 7 MEDAU US 
• 22 kai, šautuvui- 6medaliai; šratinio šautuvo —1 medaliu. Del šio Algis

VIII-AME BALTIEČIŲ. VAKARE PARLAMENTO RŪMUOSE, OTTAWOJE

Šis jausmas intymiai lie- , 
čia^jus. Tačiau, leiskite I- 
migracijos Ministerio ir 
Quebec’o vyriausybės vardu 
pasakyti jums, kad jūsų jaus-

Kontrimas turėjo persisaudyti su trimis latviais, j iw laimėti. .22 pistoletai 
medalių, neiškovojo. v
IŠ kairės i, dešiną pirma eilė: Vitalis SEPUTA( 2 medaliai) Jonas SOSTAKAS

( 4 medaliai), Algis KONTRIMAS ( 1 medalis)
Antra eilė: Vitas SVILAS, R. SVILAS ir Albertas KONTRIMAS.

Šaudymo dalyviai : 

SAVICKAS, Jonas 

SOSTAKAS, Vitalis 

ŠEPUTA.

sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ iš Montrealio kalbasi su AUSTRALIJOS AM
BASADORIUMI KANADAI B.G.DEXTER ir jo žmona apie Australiją ir 
savo koncertų kelionę pereitais metais po Australiją. Nuotr: J. V.Danys

27-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
ĮVYKS 1980 m.RUGPIŪČIO 9- 16 d. d. AUSTRIJOJE ,

Balys

INNSBRUCK'E, "Haus der Begegnung",Tschurtsčhentha- 
lerstr., 2. Registruotis galima pas I. JOERG, A-6473 
WENNS, OEStERREICH. Pažymėti ar nori gauti kam - 
barį vienam ar dviems asmenims. »

LIETUVIŠKA VASARVIETE KENNEBUNKPORTE

R and ikonai kviečia lietuvių visuomene pra
leisti savo atostogas K enn e bu n kpo r t e. Sezonus 
prasideda liepos 3 d.įr baigiasi rugsėjo 1 d.,

Vasarviete yra gražioje Atlanto pakrantėje su 
vėsinamais kambariais ir jūros vandens baseinu., 
Kainos visiems or i einam o s.,

Daugiau informacijų gausite: Fr and scan Guest 
House, Ke n n eb u n k p o r t, Maine, 04046, USA.

Tel:( 207) 967-200 1. ,

atrodo, regu iš tolo žiūrint .
Būtume labai dėkingi, jei

gu skaitytojai atsilieptų raš
tu kokie straipsniai įdomes
ni, kokių pageidautų, Įvairu
mas išeina įsveikatą visiems

... " Malonu gauti Jūsų jas. Atrodo kai kada, kad lyg

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

2 psl.

MUMS RAŠO:

... " Laikraštis labai įdo - 
mus. Lai šviečia mūsų ge
rovei ir Tėvynės išlaisvini
mui ",

V. Tamašauskas, 
Australija

laikraštį... • Sėkmės Jums 
išsilaikyti bent esamoje 
aukštumoje."

K. Juškaitis . 
Chicago, JAV

Yra parašęs vienas Įeitas ir 
mažiau patenkintas skaityto -

ir tyčia Redakcija nededa jų 
korespondencijos arba per il
gai jiems laukti savo eilės...

Užtikriname, kad jokių "ty
čia" žaidimų nežaidžiame ir 
prašome pasitikėti Redakci - 
jos gera valia. Čia vietoje bū
nant ir dirbant,kai kas kitaip

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i

2
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KIENO LIZDAS DAILIAUSIAS ?

Sparnuočių pastogė ir na
mai - lizdas. Vienų jis ant 
žemės, kitų medžiuose, krū- 
muėse, trečių - vandeny 
plūduriuoja. Kiekvienas 
paukštelis vis kitokį lizdą 
Įsitaiso, vis kitaip j| išdai
lina. Įvairaus jie būna dy
džio, skirtingos formos,ne
vienodai patvarūs, gražūs.

Pats meniškiausias,Įmant
riausias ir sudėtingiausias 
iš visų mūsų paukščių yra 
remezos lizdas. Pirmą kar
tą jį pamatęs nepasakysi, 
kad tai paukščio būstas. Jis 
neturi Įprasto lizdui vaizdo, 
keistai surėdytas, dar keis
čiau pritvirtintas. Greičiau 
primena pakabintą širšių ka- 
muolĮ ar veltinĮ maišą.

Remeza - zylių šeimos 
paukštis- Tai smulkus, net 
blankokas sparnuotis. Pagal 
paukštiškas tradicijas, re
mezos patinėlis Šiek tiek 
spalvingesnis - pilkšvai 
juosvomis plunksnomis šo
nuose ir sparnuose, rusva 
nugara, balzganu gurkliu. 
Gal ryškesnė nuo snapo per 
akį einanti platoka juoda 
juosta. Patelė visai kuklių 
neryškių spalvų.

Remezos - upių deltų, 
krūmuotų paežerių, raistų 
durpynų gyventojos. Jos iš
plitusios visoje Europoje. 
Mažojoje bei Vidurinėje Azi
joje.

Lietuvoje remezos - vie
nos Iš retesnių paukščių. 
Prieš karą jų buvo, aptikta 
vos keli lizdeliai. Pokario 
laikotarpiu remezos pastebi
mai pagausėjo. Peri reme
zos Nemuno deltoje, pietų 
ir vidurio Lietuvoje, kur 
tik randa pelkėtų, nuošalių, 
sunkiai praeinamų vietovių.

Žuvinte gana palankios ir, 
atrodytų, tinkamos sąlygos 
remezoms gyventi, tačiau 
apie jas čia ilgai niekas ne
žinojo. Tiesa, kelis kartus 
buvo pastebėti patys paukš
čiai, bet jų lizdų vis nepa
vykdavo surasti.

Maždaug prieš dvidešimt’ 
metų remezos Įsikūrė pa
ežerės krūmynuose, prie
plaukos pašonėje. Pirmą, 
niekam nematytą kriaušės 
formos lizdą, jos prikabino 
ant plonyčio gluosnio, kuris 
dar nebuvo aukštesnis už 
karklų krūmus. Kabantis 
maišelis vos žemės nesiekė, 
mažiausiam vėjeliui papū
tus, daužėsi Į viksvų kups

ALKOHOLIKIŲ MOTERŲ
YPATINGOS PROBLEMOS

/ pabaiga/
Viename specialiame žur

nale jauna moteris pasakoja, 
kaip vyko jos gydymosi pro - 
cesas :

" Buvau tuomet 25 metų 
amžiaus,kai mane paleido iš 
psichiatrinio skyriaus ir/jau 
lO-tą kartą per 7 metus/ap- 
gyvendi no Pereinamuose Na
muose. Aš buvau pervartojus 
alkoholĮ ir beveik visokius 
vaistus per lO-tĮ metų, ta
čiau niekas man nepasakė , 
kad esu alkoholikė/ mat, bu - 
vau per j a u n a/.

Pereinamuose Namuose 
buvau supažindinta su A A 
organizacija.

Po kelių bandymų nusižu
dyti, aš pakliuvau Į tą baisų
jį miglotą stovį, kai nepajė
giama nei gyventi, nei nu
mirti. Buvau visiškai sukri
tusi fiziniai .protiniai ir dva
siniai. Tačiau - Įvyko atgi - 
mimo stebuklas.

Lėtai. Nelengva atstatytiš 
gyvenimą, sugriautą iarko- 
manijos/ alkoholis irgi yra 
narkotikas/. Kaltės jaus
mas ir savęs neapykantabu- 
1980. VII . 4 

tus. Ėjo metai, gluosnio at
žala virto medžiu, šakos 
aukštai pakibo virš žemės, 
bet remezos kasmet likdavo 
ištikimos savo globėjui. Su
pintas namelis lyg laiptais 
kasmet kilo Į viršų, atsidūrė 
trijų, net keturių metrų 
aukštyje. Nežinia, ar šio 
prieplaukos gluosnio nuomi
ninkai, ar dar ir kitos pasto
viai Įsikūrusios poros re- 
mezų Šeimyną Žuvinte gero
kai išplatino. 1972 metais 
jau žinojome dešimt jų liz
dų.

Ne kartą teko ilgai ir kant
riai stebėti remezų lizdo 
statybą nuo pradžios iki ga
lo. Įdomu, kad visus darbus 
atlieka vienas paukštelis. 
Tik stebėtis tenka, kaip 
energingai pluša, stengiasi, 
zylioja mažytis vikruolis.

Lizdas pradedamas austi 
nuo apačios. IŠ ilgų dilgėli
nių ir kitokių plaušų išraiz- 
gomas griaučiai, savotiški 
lizdo rėmai. Dugną remeza 
grindžia ypač stiprų. Brūz
gynuose, aukštoje augalijo
je renka karklų pūkus, nend
rių šluotelių minkštas, sau
sas dalis. Smailiu kaip yla 
snapeliu juos kedena, kam- 
Šioja tarp pliaušinių griau
čių. Drauge Įpina sausų žo
lių, sąmanų, žievės, žvėrių 
vilnos, paukščių pūkų. Visos 
Šios priemaišos sudaro ne
didelę dalĮ.

Namo stogo galutinai ne
užtaisęs, patinėlis laikinai 
nutraukia darbus, ieško sau 
poros. Skamba jo būdingas, 
labai plonas švilpimas. Pra
tisai jis cypsi, švelniai ry
puoja dainelę ir vilioja prie 
nebaigto namo pačią. Kai ją 
suranda - lizdą užbaigia abu 
paukščiai.

Remeza savo lizdą supina 
per dvi tris savaites. Pa

ežero akimirkos: kuoduotosios anties lizdas ir vandenų karai iene —gulbė.

vo tokia gili, kad keletą mė
nesių negalėjau pažiūrėti Į 
save veidrodyje. Dažnai sė
dėdavau toje pačioje kėdė
je valandų valandomis, žiū
rėdama Į žmones, bandyda
ma pradėti paprastą pasi - 
kalbėjimą. Nepajėgiau pasi
rūpinti savimi kasdieniame 
gyvenime, bet ir gerai,kad 
taip buvo, nes negalėjau ir 
pabėgti nuo žmonių, kurie 
bandė man padėti.

Nepasitikėjau niekuo. Ne
tikėjau, kad AA nariai ma
li mi rūpinasi ir mane myli . 
Mane traukė prie jų, nes ma
čiau juos, susitaikiusius su 
savimi, atradusius ramybę, 
ko aš neturėjau ir despera - 
tiškai troškau. Jie priėmė 
mane be klausinėjimų ir be 
rezervų. Jie kartojo man 
paprastus sakinius: "bus ge
riau", "neišgerk to pirmo
jo gurkšnio dabar, nesvar - 
bu, kas beatsitiktų... "

Pamačiau,kad galiu iš - 
būti negėrusi 1 valandą ir 
kad 24-ios tokios valandos 
jau sudaro vieną blaivią die

telė kartais pirmuosius kiau
šinėlius padeda ir Į galutinai 
neužbaigtą lizdą. Paprastai 
būna iki dešimties vieną 
gramą sveriančių kiaušinė
lių. Jie visiškai balti, labai 
trapūs, pūkais atskirti, kad 
nuo vėjo gūsių nesusidaužy
tų. Patelė peri viena dvi 
savaites. Jaunikliais rūpinasi 
taip pat beveik ji viena. Pa
tinėlis bando naują lizdą 
pinti ir vilioja kitą šeimi
ninkę.

Vėjai ir audros remezoms 
ir jų vaikams nebaisūs. Nuo
latinis siūbavimas - Įpras
tas reiškinys.Kabantieji na
mai ir lopšinės vienodai 
mielos tiek suaugusiems 
paukščiams, tiek jų jaunik
liams. Remeziukai, nagais 
Įkibę Į lizdo vilną, jaučiasi 
patogiai ir saugiai. Kai jie 
paauga - Šeimynai namai da
rosi ankšti.Tėvai ieško nak
vynės kitur. Dažnai pasinau
doja tuščiais, kažkada pra
dėtais ir neužbaigtais liz
dais. Kai kurie stebėtojai 
teigia, jog remezos patinė
lis pavasari specialiai pina 
daugiau lizdų, kad turėtų 

IŠ:
ANYKŠČIU ŠILELIS

Kas tea kalbas? — e, žąsys paupy gagena; 
Egi, mat lizde starkus pamiškėj klegena; 
Egi, antys "pry, ,pry, pry’." priskridę Į liūną; 
Egi, kukutis klausia savo pačią, sūnų:
"Ką, ką, ką jums atnešti? ką jūs kalbat niekus’. 
Ką, ką, ką, ką? ar grūdus, ar muses, ar sliekus?" 
Egi, mat, gegutėlė dairos ir kėtojas ;
Čia kukuodama verkia, čia juokias, kvatojas.

Skamba, tik skamba miškas: čia volungė Ievą 
Trotina: "Ieva, Ieva, neganyk po pievą*. " 
Čia paupy "ri-u*, ri-ul ri-u*." tilvikas sušuko; 
Čia vėl balsų visokių — lyg trūkte pratrūko. 
Vis kitoki balseliai, vis kitokios bylos: 
Dagiliai, pečialandos, strazdeliai, čyžylos, 
Kėkštai, šarkos ir kitos vis saviškai gieda: 
Toj juokias, toj vaitoja, e, toj niekus kliedą. 
E už visus viršesnis lakštingalos balsas: 
Pilnas, skardus, graudingas ir, taip sakyt, skalsus: 
Skamba, ūžia per krūmus ir visaip mainos, 
Ir vis dūšion Įsminga - lyg Lietuvos dainos.

ną. Iš pradžių tie AA susi
rinkimai pareikalaudavo iš 
manęs milžiniškų pastangų. 
Aš save skaudžiai jutau ir 
visų bijojau. Bet desperaci - 
ja - geriausias Įkvėpėjas ir 
aš nebeturėjau jokio pasirin
kimo. Daugelį dienų aš tik 
per plauką labiau norėjau 
gyventi, negu mirti. Kartą į~ 
diegtos sveikimo sėklos tapo 
nebesunaikinarnos. Pama - 
člau.kad gyvensiu, jeigu bū - 
siu blaivi, jeigu ne-mirsiu , 
ir reikia pasirinkti.

Lemiamas momentas įvy - 
ko, kai nuvažiavau Į San 
Francisco jaunų žmonių AA 
konferenciją. Šiame mieste 
buvau gyvenusi ir jį labai 
mėgau. Buvau negėrusi jau 
5 dienas. Labai nudžiugau 
ir nustebau,kad miestas net 
dar gražesnis buvo, žiūrint 
blaiviomis akimis ir kad 
žmonės gali linksmintis ir 
b e alkoholio "pagalbos"’.

Nuo to momento neėmiau 
nė lašo Į burną-praėjo jau 
4 metai. Šiandien- aš noriu 
gyventi, jaučiuosi laisvesnė 
negu bet kada. Iš mano gy - 
venimo dingo ne tik girto 
elgesio beprotybė, bet ir ki
ti nesveiki simptomai.Dep- 
resija, negera Įtampa ir bai
mė laipsniškai dingsta.Ge
riau negu bet kada, jaučiuosi 
būdama tarp žmonių, galiu 

vasarą atsarginės vietos 
poilsiui ir nakvynei.

Uždaras remezų lizdas ne
pasiekiamas plėšrūnams, to
dėl kiek remeziukų išsirita, 
tiek jų ir užauga. Nepaisant 
to, nepastebima, jog reme
zų staiga pagausėtų. Štai 
kad ir Žuvinte jų vėl ėmė 
mažėti. Randamos kelios pe- 
rinčios poros, o kai kuriais 
metais visai neperi. Jų skai
čiaus svyravimų i r nykimo 
priežąstis sunku nustatyti. 
Daug pakenkia, mūsų nuo
mone, žiemojimas nepa’an- 
kiomis sąlygomis.

Remezos lizdai nuo seno 
žinomi liaudies medicinoje. 
Vasarai pasibaigus, apleis
ti lizdai surenkami ir nau
dojami kaip vaistai. Dalimis 
supjaustyti jie kaip kompre
sai dedami ant kaklo, paau
siuose. Taip gydoma angi
na, Įvairūs gerklės, skyd
liaukės sutrikimai, balso su
trikimai. Kad toks gydymas 
būtų efektyvus, neteko gir
dėti. Pamažu šis būdas už
mirštamas, netenka popu 7 
liarumo. M. ir M.

. p

A.Baranauskas 

geriau pasirūpinti savimi, 
mylėti irpriimti meilę, ras
ti kiekvienoje situacijoje ką 
lors pozityvaus. Galų ga
le jaučiu, kad atradau sa - 
vo gyvenimo kryptįl"

Moterys Alkoholikės 
Sovietų Sąjungoje 
Alkoholio pernaudojimas 

Sov. Sąjungoje moterų tarpe 
gąsdinančiai auga, kaip sako 
pati Sovietų spauda. Palygi
nus su vyrais - alkoholikių 
moterų yra santykiu 1:10 , 
taigi, mažesniu, negu JAV, 
Didž. Britanijoje, Prancūzi
joje ar Šveicarijoje, anot tos 
problemos tyrinėtojo Mask
voje, Boris Levin ’o .Jis sa
vo ilgokame straipsnyje "Li- 
teraturnaja Gazeta" rašo, 
kad minimas santykis ne
reiškia jokio pranašumo, hes 
pastebimas bauginantis, 
greitesnis moterų alkoholi
kių skaičiaus augimas, negu 
vyrų. Daugelyje miestų tu
rėjo būti Įsteigti moterų sky
riai išblaivinimo stotyse ir 
psichiatrinėse ligoninėse.

Pagal, užsiėmimą,Sov.Są
jungoje daugiausia pervar- 
toja alkoholi neapmokytos 
arba pusiau apmokytos dar
bininkės ar tarnautojos.

Anot Levin’o, labai didelis 
alkoholikių procentas ran
damas tarpe našlių, išsisky-

Žymus indėnų vadas 
Pontiac

Vienas žymiųjų 18 am. in
dėnų vadų buvo algonkinų 
genties Ottawa apylinkėje 
vadas Pontiac. Šiaurės Ame
rikos i stori joj e jo vardas ne
pamirštamas, nes jis 1763 ir 
1764 metais vykdė kdmpaniją 
prieš baltųjų norimus pra
vesti kelius Į indėnų terito
riją. Jis pralaimėjo dėl to, 
kad Jo pasekėjai nesugebėjo 
būti vieningi.

Algonkinai daugiausia gy
veno tarp Great Lakes ir 
Atlantijos. Ottawiečiai gy
venę tarp Lake Superior ir 
Ottawa upės pirmą kartą su
sitiko prancūzus, kai Champ
lain tyrinėjo vietovę tarp 
1615 - 1618 m. Kartu su savo 
artimomis huronų ir odžib- 
vajų giminėmis jie prisidėjo 
prie prancūzų. Ypač Ot- 
tawieciai buvo naudingi 
prancūzams, nes buvo paty
rę Įvairioje, vandenis lie
čiančioje apyvokoje.

Pontiac'as, gimęs 1720 m, 
su Širdgėla ir panieka ste
bėjo, kaip jo broliai indėnai 
apleidžia savo gyvenimo bū
dą dėl menkų blizgučių, ku
riuos gaudavo iš baltųjų. 
Kantriai jis darbavosi, no
rėdamas sujungti draugiš
kuosius indėnus, kurie būtų 
pasiryžę ko voti už savo teisę 
Į žemę jeigu tik būtų proga. 
Tokia proga netrukus ir at
sirado. Pasibaigus 7-rių Me
tų Karui, prancūzų Įtaka Š. 
Amerikoje sumažėjo. Pran
cūzų alijantai indėnai pama
tė, kaip Detroito Michill- 
mackinac ir kiti mainų pos
tai į Vakarus nuo Great 
Lakes tapo užimti vyrų, ku
rie nekalbėjo prancūziškai 
ir Į kuriuos (taip jie buvo 
mokinami) reikėjo žiūrėti 
kaip i priešus.

Tuo būdu Poatlac'as dėka 
savo charakterio ir gabumų 
vadovauti, išvystė Įtaką jau 
gerokai peržengiančią jo 
genties apimtĮ. Huronai ir 
odžibvajai šiaurėje nuo 
Great Lakes, vijandotai pie
tuose nuo Lake Erie ir net 
delevarai toli pietuose (net 

*mi*i,*i*i*i*w*w*i*i*w*i*w
rusių ir netekėjusių moterų. 
1966m. jos sudarė 40% visų 
patalpintų Į išblaivinimo sto
tis moterų Sov. Sąjungoje. 
1979 m. jų buvo jau 50% . 
" Atrodo ", - sako jis, -kad 
viengungė moteris labiau 
linksta Į alkoholiopernaudo- 
jimą. Šeimos ryšiai padeda 
moterims atsilaikyti prieš 
girtuokliavimą".

Sovietų moterys, bendrai 
imant, pradeda vartoti alko
holĮ vėliau, negu vyrai, bet 
"progresuoja" Į alkoholizmo 
stadiją daug greičiau negu 
jie/ kaip šiame straipsnyje 
buvo minėta, tai yra būdinga 
visų kraštų moterims. A. N./ 
B. Levin’as tačiau neana - 
lizuoja, kodėl sovietų mote
rys taip "bauginančiai "rieda 
Į šios ligos glėbį.

Mūsų akimis žiūrint, pir
miausia skatina Į užsimir - 
Šimą per alkoholĮ, tai pap
rasto, kasdienio gyvenimo 
nesibaigiantys sunkumai. 
Kaip žinoma, žmogus gali 
pergyventi didelę nelaimę, 
bet daug sunkiau yra per- 
iešti virtines mažesnių, ne - 
si baigi ančių, erzinančių kon
fliktų. Nepaslaptis, kad sovie

matematika NEAtAtINKA... x
Jonas sako, kad bėda ištiko jo kaimyną New York’f 

šį kartą dėl finansų. Žmona skundėsi, kad jie vis gi - 
liau ir giliau brido į skolas.

- Nesuprantu, - atsakė jos vyras. - Aš uždirbu 
$ 500, - Į mėnesĮ, tu $250, - ir dar gauname $1OO, - 
už tuščias alaus bonkas ’. " "
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iki Virginijos) bei kitos ma
žesnės gentys/ norėjo klau
sytis Pontiac'o kalbų. Jo pa
grindinė mintis buvo, kad 
prancūzų išvykimas tik dar 
aiškiau parodė, kokia kvai
lystė indėnams priklausyti 
nuo baltųjų. Nuo pačių indė
nų - kalbėjo jis - priklauso 
savo žemių išvalymas nuo 
Įsiveržėlių ir sugrįžimas 
Į saugų ir pastovų gyvenimo 
būdą, kaip lead senolių lai
kais.

Pontiac'as sugalvojo gerą 
planą. Pirmiausia pulti Det
roitą, pagrindinę tvirtovę iŠ 
daugelių, kurios valdė in
dėnų teritorijas. Nelaimei, 
jauna indėnė, kuri buvo ar
timai susidraugavusi su 
britų karininku, Įspėjo Įgu
lą. Ji pasiruošė užpuolimui.

Tuomet Pontiac’ as buvo 
priverstas suorganizuoti ap
gulimą, po to puolė vieną po 
kito prekybos postus. Viso
je teritorijoje nuo Michili- 
mackinac Į pietus, iki Ohio 
upės tie postai pralaimėjo. 
Pontiac’ui galutinai laimėti 
reikėjo visvien paimti Det
roito tvirtovę. Jis sugrįžo 
organizuoti paskutinės per
galės. Tačiau, palikę be jo 
stipraus vadovavimo indėnų 
grupės pradėjo savo tarpe 
nesutikti. Dalis britų kariuo
menės, kurią palaikė loja
lumo sutarti pasirašę irokė- 
zai, užpuolė Edge Hill in
dėnus netoli dabartinio Pit- 
tsburgo ir Laimėjo mūšį. Po 
to ir Detroito tvirtovei, pra
ėjus 16 mėnesių, nei neka
pituliuojant , Pontiac’ą pa
laikiusieji pradėjo skirsty
tis. Pontiac'as, tačiau, ne
pasidavė ir atsilaikė iki 
1766 metų.

Nors britai su juo elgėsi 
džentelmeniškai ir buvo dos
nūs, Pontiac’as dvasiniai' 
palūžo. JĮ užmušė pasigė
rusių indėnų ginče 1769 m. 
(Iš Canadian Scene, Issue 
no. 1050. 1980 m. Laisvai
vertė b. n.) 
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tinėje santvarkoje dar vis 
reikia stovėti eilėje,laukiant 
mėsos, batų, padangų, muilo, 
baltinių, siūlų ir 1.1. Reikia 
dažniausiai grįžti į ’ butą , 
kuriame vos yra kur apsi
sukti, nekalbant, kad vie
lai ramiai pabūti, diena iš 
dienos dalintis virtuve, vo
nia su kita šeima. Parbėgus 
iš darbo- dar visa namų 
ruoša rūpintis. Ir taip diena 
dienon. Už visa to-nuolati - 
nis, neišsakomas, slegiantis 
baimės jausmas- gal ne taip 
ką pasakei, gal pasiskundei 
dėl kokio nedatekliaus ar 
kvailo valdžios parėdymo, gal 
kas nors sekė, kas nors t į- 
skundė...
/Svarbu ir Įdomu būtų pa

tyrinėti, kokios priežastys 
verčia laisvuose kraštuose , 
o ypač šiame kontinente ieš
koti pernelyg artimos drau
gystės su "stikleliu". Ne tik 
moteris, bet ir jaunas mer
giščias "kelti" nuotaiką iš 
pradžių vyno stikleliu prieš 
egzaminus mokyklose,išvy
kose, kiekvieną savaitgalį 
draugų tarpe, net/deja, lietu
vių tarpe/išvykose su kokiu 
nors Ansambliu.. J A.N.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
anaiptol ne moterišku autoritetingumu: žiburys per visą naktį, cha cha cha cha, laukė lenkų

- Wo wollen Šie hin? Bet, Gott sei dank, ne teisybė. O dabar, gerai, -"tęsė

ALBINAS BARANAUSKAS

Albinas Bara nauskas
VINCO MA ZURKEVIČIAUS ROMANAS

Sodyba susidėjo iš dviejų pastatų : medinio, be langų 
ir be kamino, ir akmeninio, su langais bei kaminu. Pir
mojo šie lą iš kelio pusės puošė eilė drožinėtų skydo pa
vidalo lentelių au stogiukais ir kryželiais viršuje, labai 
primenančių lietuviškas pakelės koplytėles. Tik vietoje 
Kaičios ar Rūpintojėlio, jose būrio įdeginti ar išpjaustyti 
vardai ir pavardės su šiuo pasauliu persiskyrusių ūkio 
šeiniininkų ar gyventojų. Kai kurios^ pajuodusios nuo 
oro atmai ių su ikiai teįskaitomos , siekė aštuonioliktąjį 
Silpt mėtį. Visose kartojosi pavardė Zirngibl, Zierngibl, 
Zierngiebl ir'Zirngiebl. Kieme, kaip jau buvo galima ti
kėtis, dunksojo mėšlo krūva, kurios dydis bei kvapnu - 
mas nebūtų padaręs gėdos nė pačiam kunigaikščiui von 
und zu Weissenstein. Gyvenamasis namas, sykiu einąs 
ir ta varto pareigas, mūrinis, dengtas skalūnu, kadaise 
žalsvai dažytomis sienomis, su akmeniniais langų rė - 
mais bei durų staktomis, turėjo virš pastarųjų iškaltą
datą 1542. Matulevičius, baikščiai dairydamasis šunies, 
kurio betgi taip ir nepasigirdo, nukreipė savo žingsnius 
slenksčio kryptimi, tačiau buvo staiga prikaltas vietoje 
už nugaros pasigirdusi© moteriško balso, kalbančio su

V PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

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

Bereikalingas gestas kas turėjo būti aišku jam, pro
fesionalui psichologui. Tačiau jis užsirašė, popieriuje 
pažymėdamas neteisingus davinius apie savo išsilavini - 
mą. Tik taip, sakė sau, galėtų išpirkti šeimos kaltes...

Jis dirbo virtuvėje, kentėjo dėl artimumo žmonių, ku
rie jam atrodė per brutalūs ir šiurkštūs. Jis išvystė to
kį jiems didelį paniekos jausmą, kokio pats nesitikėjo.

Prasidėjo Korėjos istorija. Košmaras. Žiemos 
tokios šaltos, kad jeigu MI reikėjo ištepti alyva, 
ji užšaldavo per daug jos užtepus. Neišsprogdavo 
gran atos. Perkaitusiems, vandeniu vėsinamiems 
kulkosvaidžiams, reikėjo pilti skysčio nuo suledėjimo.

Lapkričio mėn. 1950 m. ji atsidūrė su 1-ąja Ma
rinų Divizija ties Kato-Ri, baigti karą labai drąsiu 
generolo Mac Arthuro planu. Tačiau Kiniečių Armija 
sugalvojo ką kitą ir marinai pakliuvo į spąstus ties 
Choisin. Sekė vienas didžiausių karo istorijoje at
sitrauki mų.

Kurį laiką jis darė tai , ka ir kiti aplink jį - 
kovodami ir mirdami. Žudė kiniečius kulkomis ir 
durtuvu, šlapinosi ant savo šautuvo užrakto, kai jis 
užšaldavo, klampojo nušąlusiomis kojomis, kentėda
mas kulkos žaizdą dešiniajame petyje. Kai bato spy-, 
ris į šoną pažadino jį vieną rytą, jis pajuto beveik 
palengvėjimą - į jį žiūrėjo kiniečio veidas.

Mandžūrijoje, po mėnesio nutarė, kad jau užteko 
vargo anglių kasyklų požemiuose. Indoktri naci jos se
sijos pasirodė naudingos. Vyriausias instruktorius bu
vo ypatingai primityvus. Gana lengva buvo jam 
neprieštarauti ir lengva sustiprinti jo pabrėžtas 
mintis. Po keletos dienų Van Buren buvo nusiųstas 
specialiam apklausinėjimui. Čia jis viską pasakė a - 
pie save.

Pirmiasia jį paskyrė dirbti tarp belaisvių, kol 
jį pastebėjo žymus kiniečių psichologas Ping Chov , 
iš Pekingo Universiteto. Tuo metu jis specialiai 
studijavo amerikiečių karo belaisvių elgesį. Chovz 
buvo treniruotas ruso Pavlov’o metoduose ir žmo
gaus elgesio perdirbime Jis jau buvo pasiekęs pa

saulinio universitetinio lygtu garso.
4 psl.

Iš tono darėsi aišku, kad pusantros sekundės nega
vus patenkinamo atsakymo, turėtų kilti labai didelis 
triukšmas. Matulevičių tai iš karto privertė numoti ran
ka į Mieleškos sistemą ir į savo pasiryžimą neišsiduoti 
su vokiečių kalbos mokėjimu. Nes kokia gi kita kalba ga
lėjai per tokį trumpą laiką apibūdintisuaidariusią situaci
ją?

- Ich suche die Hausfrau, - atsakė jis pagal visas 
Dudeno taisykles.

- Die Hausfrau bin ich, Wer sind Šie?
Pokalbis atrodė einąs į logikos vėžes. Matulevičius 

tik dabar terado laiko atsisukti ir žvilgsniu ištirti savo 
bendrakalbę. Buvo nejauna, aukšta, sausa, tamsiaplau
kė, apsitaisiusi juoda’i, su ilgu, žermę siekiančiu sijonu 
ir juoda skarele ant galvos. Labai priminė senesnes 
suvalkietes ūkininkes, pasirėdžiusias miestan į tui^jų , 
kurias Matulevičius matydavo Vilkaviškio senojoje rin
koje antradieniais ir penktadieniais, grįždamas iš pra - 
džios mokyklos ar iš gimnazijos. Prieš atsakydamas jis 
nutarė, kad žodžiai,"Ich bin Vytautas Matulevičius", nors 
labai tikslūs, būtų dvelkę gal per dideliu specifiškumu. 
Atrodė patartina vartoti bendresnes kategorijas.

- Aš esu lietuvis iš pabėgėlių stovyklos Vaisenštaino 
pilyje, - tarė vokiečių kalba.

Atsakyta labai taikliai: bavarė net sumirksėjo, it ga
vusi, samčiu kakton.

- Lietuvis?
- Taip.
Kas čia rodos, nuostabaus? Tautybių yra visokių. Ir 

visos Dievo sutvertos.
- Tai nesate lenkas?

-Ne , - paneigė Matulevičius, jau sukdamas galvą, 
kuriuo galu esąs panašus į mūsų kaimyninės tautos at
stovą.

-Ir ten pilyje visi taip pat esate lietuviai?
- Lietuviai.
- Ne lenkai?
- Ne, ne lenkai .
- Lenkų ten visai nėra?
- Ne.
- O gal vienas, kitas ir yra?
- Ne, nėra nė vieno.
- Tiktai lietuviai?
- Tiktai lietuviai.
Dabar atėjo eilė iš nustebimo sumirksėti jam - ba

varė ėmė juoktis taip, kaip juokiasi žmonės su kutena - 
momis papadėmis.

- Na, tas mūsų biurgermaisteris, cha cha cha.... 
Mūsų biurgermaisteriui Pfannenstiehl iš senatvės da - 
rosi negerai galvoje ’. E r spinnt schon, - paaiškino ro
domuoju dešinės rankos pirštu darydama sau prie smil
kinio ratuką.* - Vakar paskelbė, kad privežė pilną pilį len-
kų *. Patarė nakčia užkilnoti vartus, paleisti šunis, už-
šauti duris ir pas lovą pasidėti kirvį. O mano namuose , 
lyg tyčia, ne tik lėra vyro, bet net nė šuns : mūsų Štro- 
belis prieš savaitę nukratė kojas. Laimė, kad aš ne iš tų 
bailiųjų... O pas kaimyną Dietl, štai, į aną pusę, degė

Jo ir van rsuren galvosena buvo labai panaši
Taip amerikietis pakliuvo į Peking’o u-tą dirbti 
psichologinių tyrinėjimų srityje. Jis visai ir negalvojo 
grįžti į Ameriką.

Netrukus Pentagon’as ir Valstybės Departamen
tas nemaloniai pajuto jo egzistenciją, bet oficialiai 
įtraukė jį į žuvusiųjų sąrašą Korėjoje.

1959 m. jis buvo pasidaręs ekspertu įsitikinimų 
perdirbime ir specialiu susitarimu buvo perkeltas į 
Maskvą profesoriauti universitete. Po metų jo repu
tacija populiariai vadinamoj "smegenų plovimo" tech
nikoj tapo legendarinė. Geležinės Uždangos kraštuo
se visi Saugumo Departamentai buvo pasinaudoję jo 
patarnavimais.

Kartą, 1963 metais, balandžio mėnesį, lektoriaujant 
Drezdeno U-te, R. Vokietijoje, jį aplankė Helmutas 
Klein’as, Valstybės Saugumo Departamento V-sios Sek
cijos viršininkas.

___t_____

Walter’is Ulbricht’as užvertė bylą ir tarė:"Yra vie
nas trūkumas visoje šioje istorijoje".

- Būtent, drauge pirmininke?
- Profesorius Van Buren nėra, ir niekada nebuvo 

komunistas.
- Visiškai sutinku, - atsakė Klein’as. Bet mūsų

reikalui jis yra, jeigu taip leisite pasakyti, dar 
svarbesnis, pasišventęs mokslininkas. Tai žmogus iki 
stebinančio laipsnio fanatiškai pasišventęs savo darbui. 
Aš visiškai pasitikiu jo sugebėjimu išpildyti mūsų 
uždavinį.

-Gerai, - pasakė Ulbri ch’ tas, - tegul įeina.
Klein’as atidarė duris ir jį pakvietė. Van Bu

ren įžengė, rankas susikišęs į ploščiaus kišenes. Sto
vėjo priešais stalą, tuo lengvu pašaipiu šypsniu veide.

- Kas Jus taip linksmina? - paklausė Ulbricht’as,
- Didžiai apgailestauju, drauge pirmininke, - atsa

kė Van Buren, - bet šypsenos negaliu suvaldyti. Kiniečio 
durtuvas Korėjoje 1950 metų žiemą sužeidė veidą, aš- 
tuoni dygsniai , labai prastai nepatyrusio felčerio 
užsiūti, visam laikui priverčia mane žiūrėti į gyve
nimą iš linkmosios pusės.

- Ta Conlin’o istorija, tęsė nekantriai Ulbricht’as, 
Jūs suprantat jos reikšmę?

- Man buvo, išaiškinta.
-Tad leiskite atnaujinti atmintį : Conlin’as, kaip 

žinote, palaikė Niemoller’į prieš pačius nacius. Už 
tai pakliuvo į Dachau lagerį.

- Ir išliko gyvas, - pridėjo Van Buren’as. Tai 
reiškia, kad jis ypatingas žmogus. Aš jį stebėjau . 

sūrimtėdama, - pasakykite man šitokį dalyką: kada gi 
Lietuva vėl atgaus savo valdžią?

- Šito aš nežinau, - atsakė Matulevičius, dar labiau 
stebėdamasis.

- Nejaugi Amerika ir Anglija jūsų kraštą taip ir ati
duos rusams?

- Jau atidavė.
- Die Gauner*. Visą laiką skelbė, kad kovoja už tau

tų laisvę. Tai nematyti jokių vilčių?
Matulevičius, su liūdna šypsena, tik papurtė galvą.
- Nesistebėkite, jei klausinėju - turiu asmeniško pa

grindo/meine persoenliche Gruende/. Mano vyras žuvo 
pernai vasarą Lietuvoje prie Tauragės. Štabo rašte pažy
mėta ir vietovė, kur jis palaidotas. Dariau žygių iškasti 
ir parvežti, bet rusai nenori leistis į kalbas. Ar jums 
Lietuvoje buvo toli iki Tauragės.?

- Toloka. Niekad neteko ten būti.
- O jeigu, sakysim, Lietuva atgautų laisvę- ar jūsų 

valdžia nedarytų kliūčių parvežti?
- Ne, kodėl? Daug jūsų kareivių iškasė pargabenti 

ir po pirmojo pasaulinio karo.
- Aš jau girdėjau, kad lietuviai yra civilizuoti žmo - 

ės. Kasdien maldose prašau šventąją Dievo Motiną,kad
jums padėtų atgauti laisvę.

- Labai džiaugiuosi tai girdėdamas.
- Ir neabejoju, kad Ji išklausys. Tik nežinia, kada.
- Taip.
- Gal jau tada nebus gyvų nė manęs, nė jūsų.
- Visaip gali būti...
- O kokiu reikalu dabar norėjote į mane kreiptis?
Po tokio draugiško, nuoširdaus, šilto pokalbio darė

si beveik gėda užsiminti apie tikrąjį apsilankymo tikslą. 
Tačiau bavarė į tai pažvelgė su dideliu supratimu.

- Nesate pirmasis, nė paskutinis. Pas mane beveik 
kasdien ateina kas nors pavargėliaudamas : išbombarduo- 
tieji, evakuotieji, karo pabėgėliai, išvarytieji iš Čekijos, 
Vengrijos,Austrijos ar Rumunijos . Pavalgydinu kiekvie
ną, tik prašau atsiminti maldose mano a.a. vyrą Aloyzą. 
Bet parduoti negaliu. Pradžioje pardavinėdavau, kol po - 
Ii ei ja nesugriebė vieno iš Pomeranijos su pora svarų bul
vių ir nenutempė jo ir manęs pas amerikiečių komendan
tą už "Schwarzhandel". Paleido ne nubaudęs, bet įgrąsė 
sekantį kartą nedovanosiąs. Bijau apie tai daugiau ir pa
galvoti. Bet už lėkštę sriubos niekas manęs neareštuos. 
Kommen Šie mit.

Ne tik dar labiau susigėdęs, bet net beveik išsigan - 
dęs, jausdamasis pakliuvęs ne ten, kur reikėjo, tačiau, ne
drįsdamas išsisukinėti, Matulevičius nutapnojo paskui ją 
bausti vedamo vaiko žingsniukais.Trobos vidus kiek pri- 
mbiė suvalkiečio ūkininko gryčią, tik langai buvę daug 
mažesri,o baldai senesni ir sunkesni. Ąžuolinis skalas, 
prie kurio Matulevičių pasodino, atrodė išlikęs iš Trisde-
šimties metų karo gadynės. Nemažą dalį sienos tarp
laigų užėmė labai padidinta forografija juoduose rėmuo
se, vaizduoja iti pagyvenusį vokiečių puskarininkį, su 
spausdintu įrašu apačioje:"Uffz. ALOIS ZUERNGIEBEL 
gefalien bei Tauroggen in einem Spaehuntęrnehmen"; _
iy38rm nacių teismas galėjo įrodyti , kad jo orga
nizacija pagelbėjao daugiau kaip 6.000 žydų pabėgti 
iš Vokietijos 2-jų metų laikotarpyje. Izraelio vals - 
tybė suteikė jam Garbės piliečio titulą prieš du 
metu.

- Visa tai dabar nebesvarbu, - Ulbricht’as atsa
kė : - Mūsų situacija tokia, kad tūkstančiai suklaidintų 
draugų vis dar stengiasi pereiti sieną į Vakarų Vokie
tiją, Daugumoje jie turi naudotis organizacijomis už 
sienos, kurios dirba grynai pinginiais sumetimais.

- Arba bandyti susisiekti su Conlin’u?
- Taigi. Ta jo Prisikėlimo Lyga nieko nereikalauja.
- Labai dosni.

Kas, deja, ją nepaprastai' išgarsina, - pridėjo 
Klein’as. - Conlin’as vėl pagarsėjo. Jo atvaizdas prieš 
4 mėnesius pasirodė Argentinoje, ant "Life" žurnalo 
viršelio. Praeitais metais jis buvo pasiūlytas Nobelio 
Taikos premijai ir atsisakė, nes Bažnyčia nesutiko 
su tuo.

- Įsivaizduoju, kad jis pirmą kartą po daugelio 
metų buvo prisiminęs Vatikaną, - pastebėjo Van Buren

-Žinote, kad prezidentas Kennedy lankysis Berly
ne ateinantį mėnesį? - paklausė Ulbricht’as.

- Girdėjau apie tai.
Ulbricht’as buvo supykęs . Nusiėmė akinius ir 

juos greitai šluostė. Pasišventęs komunistas senosios 
mokyklos, jis sugebėjo bent R. Vokietijoje sulaikyti 
Stalino asmenybės kulto griovimo bangą, kuri po 
diktatoriaus mirties apėmė Rytų Europą. Amerikos 
prezidento jis labiausiai nekentė, ypač po Kubos 
krizės.

- Jeigu būtų galima įrodyti viešame teisme, kad 
Tėvas Conlin’as veikla ne tiek dėl krikščioniškųjų i- 
dealų, kiek dėl politinių motyvų; jeigu būtų galima jį 
priversti pasakyti pasauliui, kad jis yra įsivėlęs Į 
amerikonų ČIA ir jų žvalgybos veiklą, nukreiptą prieš 
mūsų respubliką, - tai sukeltų didžiausią neigiamą į- 
taką dėl Kennedy lankymosi Berlyne. Visiškai panai - 
kintų diplomatinę jo reikšmę - kalbėjo Ulbricht’as.

- Suprantu.
- Po galais, žmogau *. - Ulbricht’as jau buvo be

veik supykęs. - Žiurkės narvuose, šunes, kurie varvi - 
na seiles, suskambėjus varpeliui - aš žinau apie tą 
Pavlov’o psichologiją, kaip kiekvienas kitas. Bet, ar 
tikrai gali pakeisti žmogų? Kad jis elgtųsi visai 
skirtingai negu paprastai?. Šito mums reikia’. Con - 
Ii n’as turi pasaulio kameroms filmuojant, atsakinėti 
teisme, kad buvo politinis agentas, dirbęs Vakarų 
pusei. /bus daugiau/

, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/U spaudos okup. Lietuvoje Ir (šelvijoje/Parinko J.P-lis

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Giminėš ir pažįstami iš 

okupuotos Lietuvos ne viską 
savo laiškuose gali atvirai 
parašyti. Drąsesni (jei tik 
per bolševikinę cenzūrą pra
eina) parašo aiškiau, bet 
dažniausia šie laiškai iškai
tomi tarp eilučių.

Viename laiške iš okup. 
Lietuvos rašoma : "Pas mus 
santaupos susidaro savai
me, nes nėra kur pinigų iš
leisti. Kartais žmonės pra
stovi eilėse ištisas kelias 
valandas, kad išleidus bent 
kiek pinigų... Jeigu pasklin
da kalbos, kad kas nors pa
brangs, arba ką naujo at
vežė, tai žmonės tuojau 
"iššluoja" parduotuves. Kad 
taip toliau nebūtų, dabar 
normuotai pardavinėjamos 
maisto prekės".

Kitur įrašoma, kad "pensi
ninkams dantis sustato už 
dyką, tik nežinia dėl ko jie 
ilgai nesilaiko . . . ".Arba : 
"Pas mus visko pilna, o kad 
batų kulnai greit nukrinta, 
tai niekis". "O televizoriuje 
moko rusiškai, melžėjos 
viena už kitą geresnės, vis
kas taip "gražu" atrodo, kad 
ir vanduo ružavas". ..

Kai pritrūksta pašaro, visi 
didieji valstybiniai ūkiai ga
vo įsakymą skersti kiaules 
ir piauti karves.

Brežnevas prisipažino,kad 
jo valdomuose kraštuose 
trūksta vaistu muilo, de
zinfekcijos priemonių, dan - 
tims pastos, adatų, siūlų ir 
vaikams vystyklų.

PANEVĖŽIO CUKRUS
Panevėžio cukraus fabriko 

darbinihkai perdirbo daugiau 
kaip 163 tūkstančius tonų iš 
ūkių supirktų cukrinių run
kelių ir iŠ jų pagamino 16 
tūkstančių tonų cukraus. 
NEMUNU

Malonu nuo Kauno iki pat 
Baltijos skrieti mėlyna Ne
muno juosta, gėrėtis vaiz
dingomis pakrantėmis, gra
žiomis panemunės gyvenvie
tėmis, Kuršių mariomis.

Keleiviams, norintiems 
pasiekti Jurbarką, Soviets- 
ką ( nesugalvojo įdomesnio 
ar bent romantiškesnio var
do Red), Rusnę, Nidą, Juod - 
krantę bei Klaipėdą, yra 
skirtos keturios baltaspar
nės "Raketos", Prasidėjus 
kurortiniam sezonui, sa
vaitgaliais "Zaria" tipo lai
vai veš keleivius ir į Kačer
ginę, Kulautuvą, Vilkiją, Se
redžių, Jurbarką ir kitur.

Keleivių patogumui Kaune 
Vilijampolėje pastatyta nau
ja didelė prieplauka. Joje 
yra jauki laukiamoji salė, 
restoranas, bufetas.

dirba Utenos
KRAŠTOTYRININKAI

Užpalių Vidurinės Mokyk
los mokytoja B. Širvydaitė 
atliko vertingą studiją"Už- 
palių apylinkės piliakalniai 

ir senkapiai". Mokslinės 
vertės turi ir J. Belopetra
vi či aus darbas "Antalamės- 
tės kaimo vietovardžiai".

Atkurdami Saldutiškio 
apylinkės kaimo istoriją, 
kraštotyrininkai surinko,už
rašė, įdainavo magnetofono 
juoston nemažai senovinių 
liaudies dainų, pasakojimų , 
padarė daug nuotraukų.Jie 
irgi talkino Užugirio senka
pius tyrinėjusiems.

JUDRIAI "UŽBOVIJAMA", 
3Et NE PERGUDRIAI...

Vilniuje balandžio 28 d. 
visuomenės atstovai susitiko 
su naujokais, išvykstančiais 
į Tarybinę Armiją. Susiti
kimą pradėjo karinio komi
sariato politinio skyriaus 
viršininkas pulk. K. Gaury- 
lius, Lietuvos komunistų 
partijos CK ir respublikos 
vyriausybės vardu L. Dir- 
žinskaitė. Ji palinkėjo vai
kinams " laimėjimų kovinėje 
ir politinėje parengtyje". Tik 
žinoma, nepridėjo viešai, kad 
ta kova i r ta politika tik ru
sų imperializmo plėtimui 
reikalinga, o ir kelias į Af
ganistaną- beveik rožėmis 
klotas...

Lietuvos LKJS CK sekre - 
torius V. Vitkevičius pažy
mėjo, kad "tarnyba Tarybi - 
nėję Armijoje- tai narsumo 
ir ištvermės mokykla". Ne
pridėjo, kad prievartos ir- 
teisingai - ištvermės mo - 
kykla...

Keisčiausiai nuskambėjo 
jauno kario motinos, kaip 
skelbia laikraštis, M.Dze - 
taveckienės iš Vilniaus, žo
dis: "Šiemet šaukimas į Ta
rybų Sąjungos Ginkluotųjų 
Pajėgų gretas ypatingas. Jis 
sutampa su pergalės prieš 
fašistinę Vokietiją 35-osio - 
mis metinėmis. Lydėdami 
jus į.tarnybą Tarybinėje Ar
mijoje, brangūs mūsų sūnūs, 
mes didžiuojamės, kad iš
auginome jus narsiais, už
grūdintais žmonėmis".

Tačiau - pergalė prieš 
Hitlerio Vokietijos kariuo- 
menę nebuvo tik So
vietų karių, kad ir heroiškų 
pastangų vaisius. Be Ameri
kos pabūklų ir karių, Angli - 
jos ir Prancūzijos kariuo
menių talkos kažin kaip ta 
pergalė atrodytų ir kiek dar 
nekaltų Rusijos žmonių būtų 
žuvę... Tačiau kalbama, kad 
tik Raudonoji Armija tokia 
galinga’.

MIRĖ AKTORIUS 
ALEKSANDRAS 
KERNAGIS

Vilniuje, sulaukęs 68 m. 
amžiaus, mirė dramos ak
torius Aleksandras Kernagis. 
Aktoriaus darbą pradėjo 
dirbti Kauno Jaunimo Teatre, 
vėliau Kauno Dramos Teatre 
ir Vilniaus Teatre išdirbo 
arti 40 metų.

kreivi 
VE/DRoDž/AI

APIE AGURKUS
Tarp daugelio kasdien 

vartojamų daržovių, mūsų 
visų mėgiami yra agurkai.

Tai seniai žmonijos mais 
tui vartojama daržovė, kilu
si iš Indijos, kur jau prieš 
du tūkstančius metų buvo au
ginama tarp Gango ir Bra- 
maputros upių, iš ten agur- 
pateko į Graikiją, iš kur vė
liau paplito po visą Europą.

ANors agurkus mėgome ir 
nemažai jų suvartodavom, 
tačiau daug reikšmės jiems 
niekad nebuvo skiriama, nes 
95 proc. jų medžiagos su
daro vanduo. Šiandien žiū
rima kitaip į agurkus ir 
jiems suteikiama kur kas 
daugiau reikšmės mūsų mi
tyboje.

Šalia vitaminų ir minera
lų agurkuose randami ypa
tingi elementai, kurie pa
lengvina organizmui pasi
savinti geriau baltymus ir 
vitaminą B, esančius kituo
se maisto produktuose.

Dėl to patartina su mėsiš
kais patiekalais visuomet 
valgyti kartu ir agurkus. 
Agurkai, žinoma, turi ir sa
vų baltymų. Be to, juose yra 
ir vitaminų : C, E; B. Šalia 
vitaminų randama ir jodo, 
mineralinių druskų, ypač 
kalio. Net antibiotinių savy
bių juose randama.

Agurkų celiuliozęorganiz- 
mas nesuvirškina, tačiau ši 
labai reikalinga virškinimo 
trakto darbui. Agurkai taiso 
chroniškus vidurių užkietė-' 
jimus, gydo inkstų, skran
džio ir kepenų ligas. Kos
metikoje irgi pritaikomi 
agurkai. Jie sušvelnina ir 
balina veido odą bei sutrau
kia išsiplėtusias poras.

Labai visų mėgiami rau
ginti agurkai, tačiau jų mais
tingumas rauginant jau su - 
mažėja.

Rauginimui paprastai at
renkami nedideli, plona 
žievele agurkai. Mažesni iš 
jų turi daugiau cukraus, 
sausųjų medžiagų ir vitami
nų. Mat, cukrus labai reikš 
mingas rauginant agurkus 
nes jis, perėjęs į sūrymą 
sudaro palankias sąlygas 
pieno rūgšties bakterijoms 
vystytis ir tada prasideda 
fermentacija. Pieno rūgs - 
tis, kurią randame ir rau
gintuose kopūstuose, kaip 
žinome, yra geriausia kon
servuotąja.

Kartais rauginti agurkai 
suminkštėja, pasidaro glei
vėti ir neskanūs. Kad taip 

TRANS’QUEBEC SIDINGS L. T. D. 
ALIUMINIJAUS 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

LIETUVIŠKA RADIX) 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NU0 11'30 iki 1 2 voL nQk,let’

PROGRAMOS VIDtjAS
L. X>53 AI6—I Cr., P.CL

neatsitiktų, reikia prieš rau- 
ginimą agurkus pamerkti 
stipriame sūdytame vande
nyje ir palaikyti bent keletą 
valandų. Paskui vandenį nu
pilti ir pakeisti nauju. Šiuo 
būdu mes numažiname ža
lingus mikroorganizjnus, 
kurie sukelia jų suminkštė
jimą. Rauginant agurkai de
dami į indą eilėmis ir tarp 
jų dedama vynuogių, vyšnių, 
jubdų serbentų ar krienų la
pai ir krapai. Be to priesko
niai - česnakas, garstyčių 
sėklos ir kt.

Agurkams rauginti indas 
turi būti medinis, molinis ar 
stiklinis. Silpnesniam sūry
mui imama 1/2 puod. drus
kos (pirkti specialią druską 
agurkams - pikling salt) ir 
trys kvortos vandens. Stip
riam sūrymui 1 puodukas 
druskos 1 galionui vandens. 
Vanduo gali būti Šaltas ar 
šiltas. Šiltame greičiau 
įrūgsta. Sudėti į indą agur
kai ir paruošti rauginimui 
paslegiami lentele ar lėkš
te, kad visada būtų apsemti 
sūrymu. Po 3-4 dienų agur
kus reikia pernešti į vėsesnę 
patalpą ar šaldytuvą.

Pastebėjus indo paviršiuje 
pelėsius, reikia berti truputį 
sausų garstyčių, arba šiek 
tiek acto bei spirito. 
(Iš S. Stasienės straipsnio 

parinko J.P.)

BALIAUS PUNŠAS
1 bonka Southern Comfort 
4 oz. romo
8 oz. ananaso sunkos 
4 oz. citrinos sunkos 
8 oz. grapefruit sunkos
2 kvortos šampano

Viską sumaišyti, paskutinį 
Įpilant: šampaną. Pridedama 
ledo ir papuošiama apelsinų 
riekelėmis.

SŪDYTI KRAPAI
Jauni, prieš žydėjimą nu

skinti krapai, švariai nu
plaunami, smulkiai supjaus
tomi ir talpiai sudedami į 
stiklainius, užbarstant drus
kai! kg. krapų-2OO gr.drus
kos), gerai sugrūdami, kol 
atsiranda skysčio. Po dviejų 
dienų masei nusėdus, indai 
vėl papildomi pasūdytais 
krapais ir stiklainiai užda
romi dangteliais. Po to jie 
pastatomi tamsioje vietoje 
arba šaldytuve. Taip paruoš
ti krapai išsilaiko iki naujo 
krapų derliaus.

NATIONAL ENQUIRER

KAI CIVILIZACIJOS PATOGUMAI PASIEKIA VISUS. ..

ooo <
Vyriškis klausia pažįstamą :

- Kodėl toks nuliūdęs ?
- Susipaži įau su labai gražia mergina.
- Tai ko taip kremtiesi ?

Čia priėjo Ki idziulis ir tarė:
- Ankstesne negali atsikratyti ’.

/Iš "Čia priėjo Kindziulis"/

/
BRAŠKIU IR VARŠKĖS 
SUFLĖ
400 gr. varškės
500 gr. braškių
80 g. cukraus
4 kiaušinių tryniai
I citrinos sutarkuota 

žievelė
4 kiaušinių baltymai
1 šaukštas pyargo džiūvėsė

lių ir vanilinio cukraus
Braškes nuplauti šaltame 

virintame vandenyje, sudėjus 
į indą apibarstyti cukrumi ir 
palikti 15 minučių.

Kiaušinių trynius, vaniliaus 
cukrų ir tarkuotą citrinos 
žievelę gerai iki putų išsuk

"LIONS" KLUBAS PAGERBĖ LIETUVĮ
Greenfield Park Lions Club skyrius pagerbė lietuvį 
fotografą Tony LAURINAITĮ už 8 metų veiklą Klube. 
Pagerbimo Žymenį įteikia jam Walter Tomaity /de
šinėje/. Organizacija šelpia vaikus ir invalidus, ku
riems reikalinga speciali pagalba.

Malonus Laikraščio Skaitytojau, 
neužmiršk savo testamente

KANADOS LIETUVIU. FONDO!

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

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

__________________________ Tel. (819)449-4355.
S ML

ti, o sukant dėti po truputį 
varškės ir palikti šaltai iki 
išplaksime kiaušinių balty
mus. Pusę išplaktų baltymų 
dedame ant paruoštos varš
kės masės, o kitą pusę bal
tymų - į šaldytuvą. .

Apkepo formą ištepti rie
balais ir išbarstyti pyrago 
džiūvėsėliais. Tada dėti pa
ruoštą varškės masę ir braš
kes ’ \ eilėmis. Viršutinis 
sluoksnis turi būti braškių, 
o ant jų uždėti likusius bal
tymus. Dėti į orkaitę ir kep
ti apie40 minučių vidutinia
me karštyje.

ATEIK I, LIETUVIU. A. Ą. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ . SUSIRENKAME KIEKVIENA 

TREČIADIENI^ 7722 GEORGE ST. L A SALLE, QUE.

8 VAL.VAKARO, '

JEIGU GERI IR GALI GERTI TAVO REIKALAS"

JEIGU NORI NUSTOTI MŪSŲ”

1980. VII . 4

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G; : 3 66-2518 (NAMU.), 489-5 391 ( DARBO) 
JUOZUI S. ; 63 1-6834; HENRIKUI N. : 277-7868; 
DAINIUI L.: 768-9606; DONALDUI D.: 66 1-1 73 3
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
10 Vi % ui 6 mėn. term indėliu* 
10 % ui 1 m. term indėliui
10 % ui 3 m; term, indėliui ) 
11% ui pentiįg ir namų plena 
10'/2 % ipaciali taup. igilt.

____ AKTYVAI viri 2 5 milijonų dolerių____________ 
Asmenines paskolas duodame iki $30,000 ir martfMiui Utį 
75% įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas faktų ir igikattų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės faktai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji martgiflai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —■• 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; ieštadleniais i— nuo • vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais žeitadienlais atdaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A4

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

AKTYVAI — viri 17 milijonų

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 E 
Antradieniais 10-3 E 
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-B E 
Penktadieniais 10-8 E 
Seitadienials 9-1 | 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

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

Nemokoma visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo otvejais —- iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sųskaltų patarnavimes. • Mūsų tikslas — M 

PĘLNAS, bet sųčininges PATARNAVIMAS lietuviams.

1£SU LIETUVIŲ NAMAI

o LN Visuomeninės Veik
los Komitetas pasiskirstė 
pareigomis: pirm. -H.LA
PAS, vicep.-B. BEDARFIE- 
NĖ, sekr. H.CHVEDUKAS, 
nariai - A.PACEVIČIUS, M . 
YČAS.

Posėdyje nutarta suruošti 
-ęuaugusių ir šeimų stovyk
lą RUGPIŪČIO 16 -30 d. d. 
Tėvų Pranciškonų stovykla
vietėje Wasagojq
-vaikų vakarą -SPALIO 26 d. 
-metinį LN vakarą LAPKRI
ČIO 15 d.
-Užgavėnių Karnavalą 1981m. 
VASARIO 28 d.

• L N VALDYBA pasiskirs
tė pareigomis:

pirm.-A. SENKUS, vicep. 
S. KUZMAS, ižd. J. SLIVINS- 
KAS, sekr. T. StANULIS;

Visuomeninės Veiklos Ko
misijos pirm. -,H. LAPAS, 
nariai: V. DAUGINIS, B.BE- 
DARFIE NĖ, A.PACEVIČIUS;

AUSTINIS KILIMAS 
VILNIAUS PAVILIJONE

Anapilio Moterų * Bū re Ii o 
rūpesčiu, kilimo projektą su
kūrė dail. A. Tamošaitis ,
Būrelio Mote rys, vadovauja
mos dr.A. Kazlauskienės ir 
audimą prižiūrint dail.A . 
Tamošaitienei, jį i išaudė. 
Darbas užtruko virš 2-jų 
metų. Dabar šis kilimas 
puošia Vilniaus Pavilijoną.

AR KALBI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

10000000000000000«0<»«MMMHMm«MMHM 
JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO REIKALAS”,

JEIGU NORI NUSTOTI — "MŪSŲ”.

ATEIK Į LIETUVIŲ AA (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
Į GRUPĖS SUSIRINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
\ TREČIADIENI. Z I9 MIMI CO AVENUE ( Royal York Rd.

ue kampas TORONTE) 7.30 V. V.
SKAMBINKIT : 487-5591

i r M i mic o

6 psl.

s ko l inkis ,

PARAMA
1 o % ui taupyme l-tel
6 % ui faktų i-tei ’d^.)

IMA:
13 Vi % ui aim. paskalai
12 % ui marfgUiut

MOKA UŽ: 
term, indėliui 6 mėn. 
term, indėliui 1 metų . 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų s-tg .................
taupomųjų s-tų *> 
spec. taup. s-tų •) ........
depozitų-čekių s-tų

11 14%
11 %
10V4%
12 %
1014%
1114%

DUODA PASKOLAS lt: 
asmenines 14 %
mortgičius 1354%

6 %

po $ 500, - rQS t nenuslysti

legU LIETUVIŲ NAMAI

Statybos ir Remonto Komisi
jos koordinatorius-O.DEL - 
KUS, nariai:B. JACKUS IR M.
YČAS.

a IN Valdyba š. m.birželio 
12 d. posėdyje paskyrė:

$ 712, - vieno mokinio ke
lionei apmokėti į Vasario 16 
d. Gimnaziją;
skautų stovyklavietei Romu - 
va, tautinių šokių grupei At ■ 
žalynas, tautinių Šokių gru - 
pei Gintaras; $ 200, - LN 
moterų dainos vienetui Ant
roji Jaunystė; po $ 350, - K 
LB Toronto A-kės Valdybai , 
ŠALFASS; po $ 200, - laik - 
raščiams "Nepriklausoma 
Lietuva" ir "Speak-Up". ' Iš 
viso - $ 3. 512.

• PENSININKU KLUBAS 
surengė malonią išvyką į 
Toronto Zoologijos Sodą.Da
lyvavo 40 narių.

Pavilijono įrengimu rūpi - 
nosį KLB Toronto A-kės V-y 
ba, pirminikaujant Ramūnei 
Sakalaitei - Jonaitienei.

a Apsigyveno antroji viet
namiečių keturių asmenų šei
ma, kurią globoja lietuviai.

Jei kas turėtų elektrinę 
krosnį, indų, baldų, prašom 
pranešti pirmininkei, telef: 
533-7425.

ATSARGIAI SU KALTINIMAIS
Dažnai mes patys ir apie 

save sakome, kad esame 
’’vėtyti ir mėtyti", taigi ki
taip tariant, visko matę ir 
patyrę. Turbūt niekam nė
ra paslaptis, kad ir mūsų 
išeiviškame gyvenimą pasi
taiko įvairiausių bėdų, ne
susipratimų bei klaidų. Jei
gu tų įvairių negerovių at
sitinka net ramiai ir savose 
tėvynėse begyvenančioms 
bendruomenėms, tai juo la
biau jų pasitaiko svetur, iš 
savųjų kraštų išblokštiems. 
Net ir aukštas gyvenamojo 
krašto gerbūvis, stipri eko
nominė padėtis, šiame rei
kale, deja, veik nebeturi jo
kios reikšmės. Savaime at
siranda įvairios srovės, pa
sidalinimai į grupes, skir
tingos nuomonės, kurios vie
na už kitą vis nori būti pra
našesnės, turėti daugiau 
bendraminčių Iš viso to kaž
kaip atsiranda bereikalingas 
trynimasis, nepasitikėjimas 
arba ir net pavydas geriau 
ir gražiau besireiškian- 
tiems.

Viena iš būdingesnių ir 
ryškesnių negerovių dabar
tiniame laikotarpyje yra ši : 
kartais visai be reikalo ir 
neapgalvotai mėgstame ne 
tik užsipulti, apkalbėti, bet 
dažnais atvejais ir kaltinti 
visus tuos mūsų tautiečius, 
kurie keliauja Šiandieninėn 
pavergton tėvynėn su savo 
eilę ilgų metų nematytais 
artimaisiais susitikti. Kas 
blogiausia, kad tai daryda
mi visiškai nė nepagalvoja
me, kam ir kodėl visa tai 
reikalinga ? Įtariame juos 
prisidėjimu prie mūsų kraš
to pavergimo, simpatizuo
jančius komunistiniam reži
mui, laikome juos anos, 
mums nepriimtinos, sant
varkos rėmėjais, palaikyto
jais ir panašiai. Turėtume 
paklausti patys savęs, kam 
pagaliau tas reikalinga ? Su
prantama, kad šiame reika
le turime būti atsargūs, bud- 

perdaug to
li, kad iŠ tikrųjų "su tuo vel
niu nenueitume riešutauti".

Kritikuodami į tenai vyks
tančius apsilankyti, parodo
me tiktai savo negudrumą, 
neišmintingumą ir, grei
čiausiai, tik tam pačiam 
priešui dar daugiau pasi
tarnaujame. Panašiai elgia
mės ir su iš tenai kartas 
nuo karto į čia apsilankyti 
arba ir visai apsigyventi at
vykstančiais savo tautie
čiais. Kad ir netiesioginiai 
jiems į veidą, tačiau savo 
ratelių pokalbiuose dažnai 
visai be reikalo gana kritiš
kai pakratome ir apkaltina
me juos. Jeigu jau išleido, 
tai turėjo priklausyti parti
jai. Matyt, yra jų žmogus 
ir jiems kuo nors pasitarna

"ONTARIO SODAS" FLORALIES PARODOJE, MONtREALYJE /Nuotrauka: Ontario Agrikultūros ir Mytybos Ministerija
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

vo arba pasižadėjo - prime
tame jiems kartais. Jie, tie 
naujai atvykusieji, daugumo
je nesuprasdami ir dar ap
stulbę čia esama laisve, 
pertekusiu gyvenimu, tyli, 
nusilenkia, be ginčų atsi
duoda į juos žvelgiančiam 
naujam gyvenimui. Mums vi
siškai neprivalėtų to daryti, 
ypač saviems ir tiek visą ko 
iškentėjusiems tautiečiams, 
vienaip ar kitaip iš tenai iš
trukusiems. O jeigu, saky
sim, ir buvo partijoje, tai 
argi mums juos teisti ir už 
tai kaltinti ir išmėtinėti ?
Neužmirškime, kokiose są
lygose ir priverstinai jie 
tenai gyvena. Negi jie tą 
komunizmo košmarą Lietu
vai užtraukė ?

Visi dar gerai atsimena
me, kas visą tai suplanavo, 
padarė, juos prispaudė ir 
išprievatravo. Kad šiame, 
gana painiame reikale,turi
me būti atsargūs ir budrūs, 
savaime visiems supranta
ma. Turime saugotis tų "ne
tikrų pranašų", tai yra tų, 
kuriuos mūsų šalies paver
gėjai į čia atsiunčia su įvai
riausiais tikslais. Mes tu
rime sugebėti matyti ir mo
kėti išskirti "pelus nuo grū
dų". Tik jau netaikinkime 
visiems iš tenai atvykusioms 
vienodos ir tos pačios eti
ketės. Kur gi mes pagaliau 
nueitumėm ir ką laimėtu- 
mėm šitaip darydami ?

Kas iš čia gyvenančių dėl 
vienokių ar kitokių priežąs- 
čių nenori ar nedali keliauti 
pavergton tėvynėn - palikime 
šį opų klausimą kiekvieno 
asmeniškam apsisprendimui. 
Atsiminkime ir tai, kad da
bartinį gyvenamąjį laikotar
pį gana sunkų suvokti bei vi
sa, kas darosi, aprėpti. To
dėl ir su savaisiais patari
mais kitiems, vietoje ge
ro, galime tik blogo jiems 
suteikti. Šiame reikale bū
kime atsargūs,panašiai kaip 
tie kariai kovos įkarštyje. 
Kritiškuose momentuose, 
kada jau ir vadas yra žuvęs, 
arba ir visai jo nėra, mokė
kime patys vieni veikti ir 
orentuotis savistoviai, be 
kitų komandos ar patarimų.

Šiandieną, kada mūsų tau
ta net savo pačios žemėje 
yra pavergta, varginama, 
slopinama ir žudoma, kada 
mes, emigrantai, taipogi 
skęstame toje svetimųjų jū
roje, tokie ir panašūs įta
rinėjimai arba ir užgaulio
jimai, neturėtų rasti vietos 
mūsų tarpe. Tik bolševiki - 
niame "rojuje" už vieną ne
išaiškintą nusikaltėlį lengvai 
sunaikinama kad ir lO-tis 
nekaltų, betgi mes esame 
kitokios galvosenos ir sant
varkos šalininkai. . .

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 INSURANCE AGENCY LTD.

Visų ruiių draudo • VALTERIS DREŠERIS
• (įtaigai tol. 233-3334 231-2441 231-4224•

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M98 1KB

♦ Nomif — Gyvybės
/ g) A AĮ * Autamabiliųt yCT * Komerciniai

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

V Balėnas All Seasons Travel, bD.
RlnArCfraat M/ Visai, kelionių reikalais 1851 Bioorsitreei pflsaulyjt. skambinti

TORONTO, ONTARIO v ‘
M6P iA5 te/. 533-3531

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

steatharines
TAUTOS FONDUI 19E

$ 150, - a. Staugaitis
$ no, - J. KALAINIS
$ IOC, -LKVS RAMOVĖ
$ 1OO, -KLB A-kės V-BA 
Po $ 50 , -

J. ŠARAPNICKAS, J.GIRE -
VIČIUS;

Po $ 3G, -
P. MEŠKAUSKAS, P.DAUGI
NAS;

$ 25, -Tėv. J.IIAUBA.CFM
Po $ 20, - S. ŠETKUS.P .

POLGRIMAS;
Po $ 15 , -

A. GVERZDYS, J. SKEIVA- 
LAS, P. ŠUKYS;

Po $ 1C, -
J. žemaitis, o.katasa- 
NOVIENĖ, K. JONUŠAS, J.

sudbury
e BAISIŲJŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ dienos paminėtos 
pamaldomis Christ the King 
bažnyčioje. Šv. mišias laikė 
ir atatinkamą pamokslą pa
sakė kun. A. Sabas.

« L.Š.S.T. MAIRONIO
KUOPA š. m. rugpiūčio mėn. 
2 d., šeštadienį, 1 vai. p.p. 
Salomėjos PODERIENĖS 
gražioje vasarvietėje, Han- 
mer, Ont., rengia gegužinę . 
Kviečiami lietuviai ir jų 
svečiai.

• L.Š.S.T. MAIRONIO

0 METAIS AUKOJO:

DAINCRAS, B.RACEVIČIUS, 
P. BARONAS, P. BALSAS , 
A. JUSYS, A.ŠUKYS, A . 
ZUBRICKAS, S. GUDAITIS, J. 
ALONDERlSį V.SATKUS, .

Po $ 5, -
J. GRIGAS, J.DERVAITIS , 
E .SAKALAUSKAS, P. NARU
ŠIS, J. GUDINSKAS, S. ULBI
NAS, J._ ALIŠAUSKAS, J. 
KARALIŪNAS, J. VYŠ
NIAUSKAS, A.ŠETIKAS;

$ 2, - A.PRANSKUS
$ 1, - Mr. X

VISIEMS AUKOJUSIEMS 
lietuviškas AČIŪ’.

tautos fondo ATSTOVAS
J.Paukštys

KUOPOS 5 metų veiklos su
kaktis bus paminėta š. m. 
rugsėjo mėn. 13 d., 130 Frood 
Rd., Ukrainiečių Salėje. 
Programai pakviesti-Choras 
ARAS, vad. muz. V. Verikai- 
čio, paskaitai Kanados Šau
lių Rinktinės VILNIUS p-kas 
J. Šiaučiulis. Kviečiami ir 
visų Šaulių Dalinių atstovai 
ir svečiai.

Šaulių Dalinių atstovai , 
svečiai, norintieji gauti nak
vynę pas lietuvius, kreipiasi 
pas J. Labuckienę, Box 472, 
Valcaron, Ont.. tel:897-6431, 
o pigesnėmis kainomis nak
vynę Hotel COULSON, 58 
Durham st., Sudbury, Ont.» 
tel: 675-6436.

ONTARIO SODAS LAIMI 
I-ąją PRE MIJĄ

ONTARIO SODAS, Tarp
tautinėje Floralies Parodoje 
Montrealyje laimėjo I- ąją 
premiją. Parodoje, perkel
toje į Expo vietą-Lle Notre - 
Dame, dalyvauja 60 įvairių 
kraštų ir tautų.

Ontario Sodą suprojekta - 
vo ir įvykdė profesoriai ir 
studentai iš Niagaros Sodi
ninkystės Mokyklos.

Gražiai išplanuotame plo
te randasi dauguma vaisinių 
ir ornamentinių medelių,ku
rie auga Ontario Provincijoje.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

— įsikūręs nuosovuose namuose —
* Hamiltono Lietuvių

L Kredito Kooperatyvas

------ “TALKA”
M k. 830 Main Street East

L8M 1L6
telefonas 544-7125

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalų 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

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

10% 
10% 
10% 

10Vi%

pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
10 iki 7 vai , JeStadieniais nuo 9 iki 12 vbl.

Darbo valandai: 
penktadieniais nuo 
Liepos - rugpjūčio men. ir priei ilgus savaitgalius feitodienipis uždaryto

• TALKA kovo mėn. atšven
tė savo veiklos 25-metį. Ta 
proga išleistas leidinėlis su 
iliustracijomis ir informa
cijomis apie Bankelio veik - 
lą. Iš Bankelio raštinės 
kiekvienas narys jį gali pa - 
siimti. Nariai iš tolimesnių

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU PASAKŲ,AR 
PADAINUOJI JAM DAINELIŲ ?

DĖMESIO; SKELBTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO 
NOVELĖS KONKURSO ADRESAS, SIŲSTI RANKRAŠČIUS 
YRA P.O.BOX 1046, HAMILTON, Onf. L8N 3R4, HL Pen
ai ninku.Klubas. Data - RUGSĖJO mėn. 15 d., 1980 m. 
/Viename skelbime buvo neteisingai parašyta BoxlO45/

PAMINĖTI BIRŽELIO
trėmimai

Efir^ęlio 15 dieną. Cięęro 
lietuviai paminėjo Sovietų 
Rusijos lietuvių tautos nai
kinimo sukaktį. Partialdas 
už nukankintus ir žuvusius 
už Lietuvos Įaisvę atlaikė 
kun. RUTKAUSKAS, kuris

Kleb. Kun. J.Kubiliui įteikia dovaną- iš kairės: P.Ma- 
liška, I.Adamonytė, P.Styra. Sėdi J. Leknickas Nuotrauka:Tony’s Photo Studio

13% 
14%

Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas dekių patarnavimas.

vietovių norintieji jį gauti , 
prašomi pranešti ir jiems 
bus pasiųsta paštu.
• tALKA liepos ir rugpjū
čio mėnesių šeštadieniais 
bus uždaryta. Rugsėjo mė
nesį vėl raštinė veiks ir 
šeštadieniais.

pasakė gražų, tai dienai pri
taikytą pamokslą. Pamaldos 
baigtos Lietuvos Himnu. 
Vargonavo muzikas Antanas 
SKRIDULIS. Pamaldose da
lyvavo Amerikos Karo Vete
ranų 9115 Posto vyrai ir mo
terų Pagelbinis Vienetas, 
Cicero Jūrų Šauliai, tautinių 
šokių grupė "Ratelis” su vė
liavomis ir pilna bažnyčia 
žmonių.

Parapijos salėje minėjimą 

pradėjo ALTo Cicero sky
riaus pirm. dr. Petras AT
KOČIŪNAS. Vėliavoms va
dovavo VFW Posto pareigū
nas JOHNSON. JAV ir Lie
tuvos Himnus sugiedojo so
listė Aldona BUNTINAITĖ, 
akompanuojant muzikei Li
lijai ŠLEITERYTEI. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. Rutkaus
kas. Sol. Buntinaitė pagiedo
jo "Dieve, Tėve gailestin
gas" Banaičio.

Jautriai/ ir turiningai kal
bėjo. dr. Jonas ADOMAVI
ČIUS, kuris, tarp kitko,' nu
sistebėjo tėvais, kurie vai
kus siunčia į užjūrį mokytis 
lietuvių kalbos, lyg čia ne
būtų jaunimui stovyklų ar li
tuanistikos paskaitų univer
sitetuose. Paskaita buvo pa
lydėta karštais plojimais.

Solistė Buntinaitė padai
navo A. Vanagaičio "Nuliūdo 
kapai", Vydūno "Amžius po 
amžių" ir Čepienės "O, Tė
vyne manoji". Susirinkusieji 
ilgai ir karštai plojo.

Tautinių šokių grupė "Ra
telis", - vadovaujamas Sofi
jos PALIONIENĖS, pašoko 
"Vaikų Dyvai", "Šeinis" ir 
"Noriu miego", Prieš prade
dant šokius, du šokėjai pa
deklamavo mokyt. Palionie
nės sukurtą posmelį; juo 
programa skiriama paverg
tai mūsų tautai.

Sol. Buntinaitė, muzikė 
Šleiterytė ir mokyt. Palio
nienė buvo apdovanotos gė
lėmis. Jos atsisakė šio mi
nėjimo proga honoraro.

Rezoliuciją paskaitė inž. 
Stasys DUBAUSKAS ir ji su
sirinkusiųjų buvo vienbalsiai 
priimta.

Verta paminėti, kad ponia 
BALČIŪNIENĖ savo 3 vaikus 
į repeticijas veždavo kas 
šeštadienį iš Kenosha. Pa
dėka šeimininkėms, kurios 
Irenai PRANSKEVIČIENEI 
vadovaujant, paruošė užkan - 
džius, Alfonsui GAILIUI, ku
ris, kad ir sirgdamas, iš
rašė plakatus. Visiems pri- 
sidėjuslems prie taip gražiai 
pavykusio ir gausingo minė
jimo taip pat priklauso dide
lė padėka.

Stepas Paulauskas

montreal
PAGERBIMAS J ONŲ I R PETRŲ - POVILŲ , I R KLEBONO J. KUBILIAUS 

40 METŲ KUNIGYSTĖS PAMINĖJIMAS
Š. m. birželio Ynėn. 29 d. 

A V Parapijos salėje vyko 
triguba šventė, kurią suren
gė Lietuvos Karaliaus Min
daugo Šaulių Kuopa. Po pa - 
rfialdų, salėje, išpuošto
je jaunaig berželiais ir ša - 
kelėmis, prasidėjo iškil min- 
gi'pietūs. Juos pravedė A.
Mylė. Įžanginiame žodyje Paryžiaus į Lioną ,
jis pasakė, kodėl ši triguba liepos mėn. 9 d. buvo įšven - 
šventė: tintas į kunigus.

..." Joninės yra ir šaulių 
šventė, pagal tradiciją, jos 
turėtų būti rengiamos gam
toje, prie laužo. Taip anks
čiau ir darydavome.Mažė - 
jant dalyvių skaičiui, dabar 
jas rengiame po stogu. Lau
žo sukurti negali me,bet ber
želiai tegul primena gamtą.

Šiais metais Jonines su
rengėme Petrų-Povilų die - 
noje. Sveikindamas rengėjų 
vardu Jonus ir Jones, kartu 
sveikiname ir Petrus-Po - 
vilus, nes nors ir Jonas 
krikštijo,Petras galėtų ne
įsileisti. ..

Joninių proga mes šian
dien čia dalyvaujame ir mū
sų gerbiamojo klebono, dr. 
Jono Kubiliaus- be jo var - 
dadienio ir gimtadienio- 
kartu ir 40 metų kunigystės 
prisiminime.

Sukaktuvininkui kun.Jonui 
Kubiliui, Jonams, Jonėms , 
Petrams ir Povilams - ge
riausiai sveikinimus ir lin
kėjimus išreikši me, sūdai - 
nuodąmi Ilgiausių Metų'.

Su kun.kleb. Jono Kubi
liaus biografija mus dalinai 
supažindinti kviečiu Juozą 
Šiaučiulį".

Iš J. Šiaučiulio patiektųjų 
žinių, sužinome, kad:... "

•" Kun. dr. Jonas Kubilius šį 
mūsų pasaulį išvydo 1906 m. 
birželio 25 d., šiaurės va
karų Žemaitijos žemėje, 
Šerkšnių kaime, Mosėdžio 
valsčiuje, Kretingos apskri
tyje.

Tėvai Kazimieras ir Mag
dalena Čeputaitė Kubiliai .ki
lę iš laisvųjų ūkininkų,buvo 
pasiturintys. Busimasis kun. 
Jonas augo dviejų brolių ir 
4 seserų globoje, prie gra
žiųjų Vartuvos upės krantų., 
prie kurių įgavo ir žvejybos 
pomėgį, puoselėja jį ir da - 
bar.
.. .Kun. Jonas Kubilius mo
kėsi Skuodo ir Telšių gi m - 
nazijose. 1925 m. išvyko į 
Olandiją ir įstojo į Jėzuitų 
ordeną. Falkenberge studi
javo filososiją ir 1933 m. ga
vo daktaro laipsnį.

1933 m. grįžo į Lietuvą ir 
iki 1937 m. Kauno Jėzuitų 
Gimnazijoje dėstė graikų ir 
lotynų kalbas. Kartu lankė 
Vytauto Didžiojo Universite
tą, gilindamas studijas mi
nėtose kalbose.

1937 m. išvyko studijuoti į 
Prancūziją ir Liono U- te 
studijavo teologiją.

1940 m. jau n-jam Pasau
liniam Karui užsiliepsnojus 
ir vokiečiams okupavus Pa
ryžių, Jonas Kubilius susir
go. Negalėdamas kartu su 
kitais evakuotis, birželio 
mėn. 9 d. priėmė iš Kardi
nolo palaiminimą, duodamas 
įžodį būti kunigu. Pasitrau- 

tintas į kunigus.
1941 m. gavo licenziato 

laipsnį, dirbo Sociologijos 
Institute, dėstydamas mora
linę teisę. įsijung’ė į Prancū
zų Tautinį Sąjūdį, buvo žur
nalo viceredaktorius, kuria
me atspausdino prieš vokie
čių okupaciją nukreiptą 
straipsnį.

Betų visų įsipareigojimų, 
septyniose mokyklose buvo 
religijos mokytojas, skaučių 
kapelionas, dvasios vadas.

Nežiūrint įniršusio nacių 
vokiečių Gestapo persekio - 

1 jimų ir didelių pavojų sau, 
jis išgelbėjo apie 70 žy - 
dų vaikų,sudarydamas jiems 
krikščioniškus dokumentus 
ir parūpindamas jiems sau
gias vietas nuo hitlerininkų 
teroro. Daugeliui prancūzų 
šeimų jis padėjo išvengti 
vokiečių arešto .

Galų gale jo pėdos buvo 
susektos ir 1943 m.kun.Ku
bilių areštavo. Grėsė mir
ties bausmė, bet vežant iš 
vieno kalėjimo į kitą.pran - 
cūzų pogrindžiui padedant, 
pavyko kartu su kitais dviem 
laimingai pabėgti.

Išsigelbėjęs, kurį laiką 
gyveno kartu su prancūzų 
partizanais kalnuose.Po ka
ro, už rezistencinę veiklą 
buvo apdovanotas Garbės Žy
meniu, bet jo atsisakė, ka- 
da visai nekaltai patys pran
cūzai suašudė buvusį rezis
tentą, jo draugą pulkininką .

Po karo tęsė studijas Sor- 
bonos U-te,parašė diserta - 
ei ją apie Nietsches filosofi- 
ją, gaudamas antrąjį filosos- 
fijos daktaro laipsnį. Deja , 
disertacijos nespėjo ats 
pausdinti - kilus vienuolyne 
gaisrui ji .sudegė.

Kun. J. Kubiliaus pastan
gomis Paryžiuje buvo išlai
kyta pusiau ofibiali nepri
klausomos Lietuvos Atsto
vybė. Buvo Lietuvių misijos 
katalikų direktorius. Taip 
pat Balfo Įgaliotinis ir Rau
donojo Kryžiaus atstovas 
Prancūzijai ir Vokietijai, kur 
labai daug padėjo lietuviams 
tremtiniams ir buvusiems 
lietuviams vokiečių kariuo
menėje, patekusiems į pran
cūzų nelaisvę. Apie 15 jų y- 
ra išgelbėjęs nuo mirties.

Palikęs savo neišdildomus 
pėdsakus Prancūzijoje, 1949 
metais atvyko į JAV, Chica
go miestą ir 1950 m.atva
žiavo į Montrealį.

Chi cagoje buvo Jėzuitų 
viršininku ir Jaunimo Cent
ro statytoju.

Montrealyje suorganiza
vo ir įkūrė čia Aušros Var
tų parapiją ir rūpinosi,kad 
būtų pastatyta ši šventovė.

Tektų tik pagalvoti, koks 
būtų šiandieninis lietuviško
jo veikimo stovis Montrea
lyje, jeigu čia nebūtų šio lie
tuviškojo religinio židinio - 
A V parapijos ir šių namų.

Kun. J. Kubilius yra ir ak
tyvus Lietuvių Bendruome
nės rėmėjas. Yra aktyvus ir 
Lietuvos Šaulių S-gos T rem
tyje eilėse, 1967-70 m.lai- 
kotarpyje buvo Šaulių Gar - 
bės Teismo P-ku,apdova - 
notas Šaulių Žvaigždės Žy
meniu. Montrealyje-L. K. 
Mindaugo Šaulių Kuopos 
Garbės šaulys. "

J. Šiaučiulis, baigdamas 
biografinę apžvalgą, pasve:- 
ki io gražiu žodžiu sukak
tuvininką kun. kleb. dr. Joną 
Kubilių, SJ.

Sveikino; Montrealio Jūrų 
Šaulių vardu Tėv. kun.J. A - 
ranauskas ir Jonas Rimeikis, 
įteikdami meškerę, su kuria 
galima žuvauti ir jūrose.

Ateitininkų Kuopos Mont
realyje vardu liturginius rū
bus įteikė I.Adamonytė ir 
P. Mališka.

KLB-ės Montrealio A -kės 
ir Vilniaus Šąulių Rinktinės 
Kanadoje vardu sveikino J . 
Šiaučiulis;

A V Parapijos Komiteto p- 
kas A. Čepulis įteikė Kana
dos vaizdų albumą; RŪTOS 
KLUBO vardu sveikino jo p- 
kas K.Toliušis, karių ramo- 
vėnų RAMOVĖS vardu- B. 
Kaspe ravičius.

Asmeniškai s veiki no High
land Auto Body savininkas V. 
Sušitjskas, Šv. Onos D-jos 
vardu-, jos p-kė A. Ūsienė , 
GINTARO A-blio vardu Rasa 
Lukoševičiūtė, VAIVORYKŠ
TĖS vardu-iD.Staškevičienė, 
Liet.Katalikių Moterų Mont
realio Sk. p-kė G. Kudžmie- 
nė, AV CHORO vardu- sol. 
A. Keblys, LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS- ved. M.Jony- 
nienė;sveikino ir įteikė ad - 
resą L.K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos vardu ir pravedęs 
pagerbimo pietus-A.Mylė.

Kai kurie sveikinusieji į - 
teikė ir po didesnį ar ma
žesnį vokelį. x .

Jonai su Petrais ir Povi
lais buvo drauge pagerbti . 
Varduvininkų buvo 16, visi 
gavo po rožę.

Meninėje dalyje pasirodė 
Mergaičių Oktetas, vad.Se - 
selės Teresės. Techniškai 
talkininkavo Andrius Lapi
nas.

Klebonas kun. Tėv. J. Ku
bilius tarė baigiamąjį žodį , 
nuoširdžiai padėkojo viešai 
ir asmeniškai rengėjams ir 
dalyviams, kurių prisirinko 
pilna A V parapijos salė.Sa- 
kėsi, kad norėtų gyventi 1OO 
metų. Linkime, kad jo troš
kimas išsipildytų. k.

1980. VI . 27

GUY 
RICHARD 
ROOFER—COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė.-- .. darbo »i!!k*-'.aa stogadengia 

GUY RICHARD, kuris jau senai lietuviams patarnauja. Dar b% 
atliekai sąžiningą! (r prieinamomis kainomis. Skambinkite

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TO DO RO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255*4076

EM
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MONTREAL, Que.:
$ 250, - KREDITO UNIJA 

LITAS ;
$12, - S. JAUGELIS;
Po $ 1O, - A. BUD VILAS, 

A.KUD7MA;
Po $6,-Z. VAKSELIS, M. 

SMETONIENĖ, Z. BAKAITIS;
$ 5, -J. JANKUS;

LAŠALLE, Que.:
$6, - J. LUKOŠIŪNAS; 

BEACONSFIELD, Que.:
$ 6,- S.UMBRASAS;

WEST HILL, Ont. :
$16, -M.PAUKŠTYS;

LONDON, Ont.:
$ 35, -KLB LONDONO A- 

PYLINKĖS VALDYBA 
HAMILTON, O nt.:

$ 11, - A. LUKAS;
RICHMOND HILL, N. y. ' 

Po $ 20,-Ė. LELEIVA ,

NL REIKALAI
NL SPAUDOS VAJAUS METU PARĖMĖ LAIKRAŠTĮ: 

/ tettnys /
C.MAtŪZAS;
SPIRNGDALE, Conn.:

$ 20,-M. AUKŠTUOLIS ;
RACINE, Wise.:

$ 20, - E.SHILLING;
WEST HARTFORD, Conn.:

$ 20, -f.kriščiokaitis 
CLEVELAND, Ohio: _

$25, - J. PIVORIŪNAS;
ELIZABETH, N. J.:

$ 20, -K. BAKtYS;
DEARBORN, Mass.:

$ 19, - B. VALIUKĖNAS ;
CLARK SUMMIT,Pa.:

$ 15, - L.DOVYDĖNAS ; 
DETHjoiT, Mich.;

$ 14, - A. NORUS;
MILWAUKEE, Wise.:

$ IO, - B. KETURAKIS;
STURGIS, Mich.:

$ 1O, - P. MATULIONIS;
/bus daugiau/

NEPAPRASTA AUKA- spaudos rėmėjas a. a.Pranas SI - 
MANAVIČIŲS iš Albertos sayo testamente paskyrė para
mą ir lietuviškai spaudai. "NL" pagal Jo parėdymą gau- 
la $500.Testamente minima ir didelė suma, dabar jau 
užsidariusiam laikraščiui Keleivis. Velionis parodė gra
žų pavyzdį ir didelį rūpestį lietuviškajai spaudai.Esame 
gi Ii ai d ėki ngi.

• SNAPKAUSKIENĖ Petro- • ERSLOVAS V. išsikėlė į 
nėlė buvo nuvykusi įVancou- Scarborough - Toronto. Čia 
ver’į į savo sūnaus Broniaus pardavė namus, pirko kitus 
vestuves. Ten gyvena ir jos Toronte,kur esą tokie, kaip 
duktė Marytė su šeima. Nors čia kainuoja apie $ 20.000 
Vancouvery'je ir apylinkėse daugiau.
buvojo ne pirmą kartą, bet • GUDAItĖS - Elizabeth ir 
grįžo pilna gražiausių įspū - Annie išvažiavo į Europą 2 
džių. Jos vaikai, puikiai pro- mėnesiams.Ilgesniam laikui 
fesiniai ir materialiniai įsi - apsistos pas Lindą Baršaus- 
taisę,Suteikia motinai ir tė- kienę, Vak.Vokietijoje.
vui Albinui SNAPKAUSKUI
didelį malonumą. Tėvai gy- • GINTARO ANSAMBLIS iš- 
vena LaSalle. vyko 1 ŠOKIŲ ŠVENTĘ

TRĖMIMŲ SIBIRAN 
PAMINĖJIMAS

Š. m. birželio mėn.l2d. 
Dominion Aikštėje, prie pa
minklo žuvusiems Kana - 
dos kariams, gausiai su - 
sirinko pabaltiečiai, pa mi - 
nėti pirmuosius savo tau - 
tiečių masinius trėmimus 
į Sibirą, įvykdytus Sov . 
Sąjungos 14 birželio, 1941 m. 
Pabaltiečiai atvyko su vė
liavomis, lietuvius Atsto
vavo uniformuoti šauliai 
su vėliava, Rūtos Klubas , 
buvo ir jaunimo. Prisidėjo 
prie minėjimo vengrai ir 
ukrainiečiai.

Padėjus vainiką prie pa
mi nklo, svečias John Ciaccia 
Quebec’o Parlamento narys 
tarė žodį pabaltiečiams.

Poįo vyko ekumeninės pa
maldos ir koncertas Mary 
Quee m of the World Kated - 
roję.

Įžanginį žodį tarė P. Mold- 
re,Bąlti jos Federacijos pir
mininkas Montrealio sky - 
riaus.

Estų Mišrus Choras su
giedojo giesmę / J. Meek/ ir 
savo tautos Himną.

Maldą lietuvių kalba su
kalbėjo Tėv.J.Kubilius, AV 
Vyrų Oktetas, dir.ir akomp. 
Mme M. Roch puikiai atliko 
Palestrina, Gounod, Verdi 
kūrinius ir su sol. Gina 
Čapkauskiene B. Budriūno 
Mano Protėvių Žemė. Šis 
paskutinysis kūrinys ypač at
kreipė ir kitataučių dėmesį, 
nes originaliai suburtas ir 
solistės su Oktetu puikiai iš
pildytas. Užbaigta Lietuvos 
Himnu.

Pamokslą pasakė Latvių 
(Evangelikų-Liuteronų Ame
rikoje Bažnyčios galva kun . 
Arturs Voitkus, kuris sukal
bėjo latvių kalbą maldą. Lat - 
vių Vyrų Choras atliko du 
kūrinius-Skultė ir Darzinš’o. 
Sekė Latvių Himnas.

Palaiminimą suteikė Tėv . 
Jonas Kubilius.

Sugiedojus bendrą giesmę , 
baigiamąjį žodį pasakė And
ris Spura, Latvių organizaci
jų Tarybos pirmininkas.

Šių metų minėjimas pasi - 
žymėjo labai gera' organiza - 
ei ja, kompaktiška programa , 
kuri buvo neištęsta ir labai 
gerai įvykdyta.

o • • • •

• tRASIKIS Algis iš Cali- 
fornijos,buvęs montrealietis, 
lankėsi pas draugus ir pa - 
žįstamus Montrealyje.

o A.KUNCEVIČIENĖ pra - 
leido porą savaičių pas gi - 
mines Californijoje ir su
grįžo į Montrealį.

DR. J.MAL1ŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

144 0 St. Oath arine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 806-8235
Namu: 488—8528 •

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Namu.: 73 7-96 8 1

ADVOKATAS

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

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open.
Sumedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. Č 9:30 p.m. 
Livraiton gratuite - Free delivery 
Skobus ir nek amuoi anti > pristatymas
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

a
$
$
& 
i!

Si
Si
ŠI

MALONIAI , OREI TAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI ALISTAS.

285 - 2eAVENUE, LASALLE QAR.QR 1 1
QUE. H8P 2G7 OOO kJO 1 *

Si
Si
Si

VICTOR E-RUDINSKAS. .
B. Eng., M Eng., LL.B., B.C.L

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tėl. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Avė.) Rėstdence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
No t a i r e — No t a r y Title Attorney

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

Tel: 279-116 1 R*s.453 -9 142

ADVOKATAS 

Roman J. IŠganaitiš, b.a.. b.c.l.

4 NŪTRE-OAME E. SUITE 504
< ‘
MDi TREAL. QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: 878-9534

N O T Alt AS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
< Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E3
 Tel: ' 5 14) 87 1 - 1 430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.CA.
16 8 Notre Dame St., E. , Suite 2 0 5 
Montreal, P. Q. , H2 Y 3 P 6

Tel: 866-2063. 866-2064

t psi.

Kailių siuvėjas-
JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavų, paltų
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoj u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE STrALEXANDRE MONTREAL. QUEBEC 
SUITE 5OOA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

Mechoniluotas rotų Ir kitų dalių raguiiavimas. Iforks (Body) taisymas ir 
daiymos naujame garde ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LoVetendrya, pr o Lapierrair vandens kanalo. Tai. 16^- 3364.

LEONAS
SALES

ft-Yl Jf 
GURECKAS 
MENAGER

montreal west

MIC

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

* UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Men ag erių LEO GUREKAS

GM

muumootrool woot outomoNo

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

A t A 

TATJANAI DARGIENEI 
-mirus, 

jos dukteris: Valą BALSIENĘ, Al don ą, Bl SKI EVICZ 
ir sūnų. Ryta, DARGI, jų. šeimas ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Irena ir Jonas VILGALIAI 
Noel I a ir Justas KIBIRKŠČIAI

fcSKautaf
skautų stovykla įvyks pirmą rugpiučio sa - 

VAITĘ: NUO 1 - 1O d. d. DĖL ' INFORMACIJŲ SKAM - 
BINKItE Riiųui PIEČAIČIUI -767-8779 arba Almai 
DREŠERIENEI 363-9983. VISI TĖVAI LEISKITE VAIKUS 
Į PUIKIĄ BALTIJOS STOVYKLĄ

SUSITUOKĖ ALBINA KA- 
LAKAUSKIENĖ ir MARTY
NAS KRINGELIS

Albinui ir Martynui Krin- 
geliams vestuvines apeigas 
atliko Tėv. J. Kubilius Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. .Da
lyvavo gražus skaičius nau- 
javedžių giminių ir draugų.

Po apeigų, tos pat baž - 
nyčios salėje vyko puikios 
vaišės.

Jaunavedžiai gavo daug 
sveikinimų raštu iš buvusių 
prietelių montrealiečių, ku
rie yra išsikėlę į kitas Ka
nados ar JAV-bių vietas .

Iš St. Petersburg’o Fla.,

sveikinimus ir dovanas at
siuntė ilgamečiai draugai 
Vladas ir Gražina Drešeriai 
ir Viktorija Marazas.

Iš toliau buvo atvykę , p. 
Albinos dukra Irę na ir sūnus 
Edmundas iš Calgary, Altą., 
p. Martyno dukra Birutė Vi
limas su šeima iš Ontario, 
J. Diįkus su šeima iš Det
roit’o, Vaclovas ir Marytė 
Pužauskai iš Los Angeles , 
Cal., K. Gudžiūnas su žmo
na iš Ottawos, Ont..

Vaišės praėjo labai gra - 
žiai, jaunavedžiams buvo su
giedota Ilgiausių Metų ir pa- 
linkėta sėkmingos, iIgos ir 
šviesios ateities. P.K.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n a__v e J. kj_9__p_d>_

. MŪNTREHUŪ UETIJWU
LIIZ3±1 KREDITU UDUJfl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonai 766 5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamqsias s-tos 6 % Asmenines nuo 16 %

Taupomąsias i-tas 9.75 % Nakiln. turto nuo 13.25 %
Pensijq planet 12.25 % čekių kredito 1 8 %
Term. ind. 1 m. 11 . 2 5 Invattacinai nuo 15.25 %

Duoda nemokam* gyvybas 4raud* Nemokama gyvybes drauda iki
iki $2,000 ui to up. t-tM tumei. $10,000 ui paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
146$ Da Save St., pirmadieniais, antradieniais ir tre?lad.crvcv. nuo 9 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 nedirbamo »csaiq nuo 
gegužes '5 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. 3ALTRUK0NI S 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 ...............Namu; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SU1TJ2409 

'MONTREAL. P.'Q . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Potornovimos Montrealyje
In ye stoci j os J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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