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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

LENKIJOJE PLEČIASI 
STREIKAI

Lenkijos Komunistų Par
tijos vadas Edward Gierek 
atšaukė savo kelionę į Va - 
karų Vokietiją dėl besiple
čiančių streikų Lenkijoje. 
Dabar jau streikuoja apie 
1 mili darbininkų 360-ty- 
je įmonių ir tai gali supara- 
ližuoti Lenkijos industriją.

Gierek’as kalbėdamas per

liniai, bei kiti nusileidimai 
iš vyriausybės pusės, kurie , 
kaip Lenkijos "Liaudies Bal
sas" sako, "negali būti pa - 
tenkinti dabartinėse sąlygo - 
se".

JAPONAI IŠVARĖ
SOVIETU DŽETĄ

Sovietų džetas, skrisda
mas Hanoi kryptimi, peržen
gė pietvakariuose Japonijos

NAUJA ŽIEMINIU KVIEČIU 
RŪŠIS KANADOJE

Agrikultūros Tyrimų Sto
tis Ottawoje išvystė nau
ją žieniinių kviečių rūšį pie
tinei Ontario provincijos 
sričiai. Naujoji rūšis vadina
ma Gordon vardu, susimala 
į I-os rūšies miltus, ypač tin
ka saldiesiems kepiniams, 
nes susideda iš mažesnio 
proteino kiekio.

TURIME ŠIMTAMETĘ 
SAVO TARPE

Iš anglų k.dienraščio The 
Gazette, rugpiūčio 19 d. lai
dos sužinojome, kad Rose 
Liepi naitis sulaukė 1OO m. 
amžiaus. Įdėta didelė nuo
trauka su dukterimi Helen 
Naujokaitis, švenčiančiomis 
vyno stiklu rankoje. Prosit

ARTIMIAUSIOS SPORTINĖS VARŽYBOS
televiziją, ragino visus lai - 
kytis tvarkos, pažadėdamas 
pakelti atlyginimus, bet ne - 
sileidžia į k’ompromisus po
litikoje, kokių reikalauja 
streikuojantieji " Yra riba, 
kurios nė vienas negali per
žengti. Pati Lenkijos egzis
tencija pažymi tas ribas", 
kalbėjo jis aštriai. Streikų 
vadovus jis pavadino "anar
chistais" ir antisocialisti- 
niais elementais",kurie sie
kią sunaikinti Lenkijos so - 
cialistinę sistemą. "Mes ne
toleruosime darbų sustabdy
mų, netoleruosime bandymų 
pakeisti politinę sistemą", , 
užtikrino Gierek’as.

Pažadėjo atlyginimų pa
kėlimą palaipsniui, per tam 
tikrą laiką, kad nebūtų "nu - 
vertinta lenkiškoji valiuta ir 
neprisidėtų prie Lenkijos e- 
konominių problemų".

Streikuoja daugiausia prie 
Baltijos pakraščių, Gdansko, 
Gdynės ir Sopoto vietovėse.

Disidentai praneša, kad 
an^ių kasyklų darbininkai 
ta* pat pradėjo organizuo
ti streikus, bet jų vadai buvo 
tuojau pat suimti.Waršawoje 
skubiai sušauktas komunistų 
darbo unijos posėdis aptarti 
vis augančią krizę.

Gierek pripažino viešai, 
kad vyriausybė yra padariu
si klaidų ekonominėje srity
je / bet kuri vyriausybė to
kias klaidas darys, nes juk 
pati komunistinė sistema y- 
ra klaidinga ir dėl to kaltai/. 
Jis priminė, kad streikais ne 
nebus galima problemų iš - 
spręsti: " Jeigu krašte nėra 
taikos, visa kita bus be
prasmiška. Tegul ši tiesa 
visą laiką būna aiški kiek
vienam lenkui vyrui ir mo
teriai", graudeno Gierek’as. 
Jo galvoje, turbūt, kaip ir 
daugelio kitų, šmėkščiojo 
prisiminimai Kremliaus 
"broliški problemų sprendi
mai" Vengrijoje 1956 m. ir 
Čekoslovakijoje 1968 m.

Washington’as tyli ir ne- 
komentuoja įvykių, nenorė
damas kad ir netyčia, išpro
vokuoti Maskvos karingumą.

Streikų vadai sako, kad jie 
reikalaus algų pakėlimo, nes 
nuo liepos 1 d. pakeltos mė
sos kainos; kad būtų nepri - 
klausomos Partijai darbo 
unijos;kad būtų nuimta cen - 
zūra; paleisti politiniai ka -

oro teritoriją ir radarams 
susekus, buvo pasiųsti 6 ko
vos lėktuvai. Nuo dabar ja
ponų gynybos džetai bus ap
ginkluoti raketomis.

ATGYJA PREZIDENTO 
KENNEDY NUŽUDYMO 
BYLA

Paskutiniu metu atsinau
jino straipsniai amerikonų 
spaudoje, kurie skelbia, kad 
tikrasis Harvey Oswald’ as 
buvo pakeistas apsimetėliu , 
nepaprastai į jį panašiu, ru
sų agentu. Jam ir buvo pa - 
vesta nušauti prez.Kennedy 
1963 m., lapkričio 25 d.

Marina Oswald-Porter, bu
vusi žudiko žmona,davė lei
dimą iškasti lavoną ir pada - 
ryti naujus tapatybei išaiškin
ti tyrimus. Prieš pat prade 
dant procedūrą, staiga už - 
protestavo mirusiojo brolis , 
sakydamas, kad tai sukeltų 
visai šeimai didelį nemalo - 
numą.Teismas atidėjo savo 
sprendimą.

Britų advokatas ir rašyto • 
jas tvirtina, kad jam pavyko 
gerai ištyrinėti medikų ra • 
portus ir kitus oficialius do • 
kumentus, kurie rodo, kad 
tarp marino Lee Oswald’o ir 
žudiko Oswald’o yra bent 2 " 
inčų ūgio skirtumas ir nea - 
tatinka sužeidimų randai.

DRAPEAU DAR NEIŠMOKO 
KUKLUMO

Miesto tarėjai nubalsavo 
sau ir merui Drapeau dide
lius algų pakėlimus. Meras 
gauna net 19.000 dol.Į me - 
tus pakėlimą, šešių asmenų 
vykdomojo komiteto p-ko Y. 
Lamarr alga pakyla 20.000 
dol., komiteto nariams pri - 
dedama po $13.466, o tarė
jams pakeliama alga nuo 
$13.733 į metus iki $20.599 , 
50.

Nors vėl buvo klausiama , 
pakartotinai, apie mero Dra
peau olimpinių išlaidų per - 
eikvojimą,paskelbtą Malouf 
raporte, pažadėto pareiškiu - 
mo ir'pasiaiškinimo iš Dra
peau dar negauta.Taigi, iš 
naujo didelio algos pakėlimo 
sau Drapeau galėtų pasisam
dyti pagelbininkų, pasiteisi
nimo raštus perrašyti... O
kol kas - mes mokame pa
keltus mokesčius ir dar il
gai mokėsime. < Lietuvos \ 

nacionalinė 
M.Mažvydo 
^bibliolcs* /

Š.A. Lietuvių Lengvosios Atletikos pirmenybės pla
nuojamos š. m. rugp. 23-24 dienomis Clevelande, Ohio.

1980 m. Š. Amerikos Pabaltiečių Lauko Teniso 
Pirmenybės vykdo Clevelando LSK "Žaibas, šm. rugsėjo 
6-7 dienomis, Clevelande.

1980 m. Š.A. Lietuvių Lauko Teniso pirmeybės 
Įvyks š.m. rugpiūčio 23-24 dienomis Chicagoje, III.

1980 m. Š. Amerikos Lietuvių Golfo pirmenybes 
vykdo Detroito LSK "Kovas" š.m. rugpiūčio 30-31 d. d. 
Detroite, Mich.

1980 m. Š. Amerikos Pabaltiečių Lengvosios Atle
tikos pirmenybės Įvyks š.m. rugsėjo 6-7 dienomis, 
Kanados Estų stadione , Udora, Ont- , netoli Toronto. 
Vykdo estai.

1980 m. Šiaurės Amerikos Pabaltiečių ir Lietuvių 
smulkaus kalibro ir medžioklinių Šautuvų šaudymo pir
menybės Įvyks š.m. rugsėjo 6d.,, o pistolietų var
žybos - rugsėjo 13 d. , Latvių Šaudykloje "Berzaine", ne
toli Toronto, Ont.

Dėl smulkesnių informacijų apie Šias visas varžy
bas sekite spaudą ar kreipkitės į bet kurį lietuvių spor
to klubą, sporto apygardą arba Į ŠALFAss-gos Centro 
Valdybą šiuo adresu: Algirdas BIELSKUS, 3000 Hadden 
Rd. , Euclid, Ohio, 44117, Tel: (216) 481-7161.

DALIS LIETUVIŲ DEMONSTRANTU WASHINGTON’S, 
NUPIOVUS GRANDINES. Šią nuotrauką Įdėjo kartu su 
aprašymais Washington Post.

. )

1980 m. Š.A. Pabaltiečių Lengvosios Atletikos 
Pirmenybės Įvyks š.m. rugsėjo 6-7 dienomis Estų 
vasaros stovyklos stadione, Udora, Ont. , apie 50 
mylių Į šiaurės rytus nuo Toronto. Vykdo - Toronto 
Estų Sporto Klubas ' "Kalev". .

Varžybos bus vykdomos vyrų, moterų ir visose 
prieauglio klasėse, berniukų ir mergaičių. Programa 
apima beveik visas pagrindines rungtis.

Varžybų pradžia šeštadienį, rugsėjo 6 d. - 2 v. p. p. 
Sekmadienį, rugsėjo 7 d. . varžybų tąsa nuo IO y. ryto.

Dalyvavimas atviras viseims lietuvių, latvių ir 
estų lengvaatletams. Svečių teisėmis rengėjai kviečia 
ir ukrainiečius • gal kitų tautų lengvatletus.

Smulkios informacijos yra išsiuntinėtos visiems 
sporto klubams. Klubams nepriklausą lengvatletai dėl 
informaęijų gali kreiptis Į bet kokĮ sporto klubą arba 
į ŠALFASS-gos Lengv. Atl etikos K-to vadovą A. 
Bielskų, šiuo adresu : Algirdas BIELSKUS, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel: (216) 481-7161

Dalyvių registracija atliekama iki š.m. rugpiūčio 
30 d. šiuo adresu: Mr. Helmut JAAGUSTE, 62 Talbot 
Rd.. Willowdale, Ont. M2M 1R9. Tel : (416) 223-6141.

Lietuyiai lengvatletai skatinami šiose pirmeny
bėse skaitlingai dalyvauti.

1980 m. Š. A. Pabaltiečių Individualinės Lauko Te
niso Pirmenybės Įvyks 1980 m. rugsėjo 6-7. dienomis, 
Clevelande , Ohio. Vykdo - Clevelando LSK "Žaibas".

Varžybos vyks Harold T - Clark Tennis Courts, South 
Marginal Rd. , Cleveland, Ohio.,

Varžybų pradžia - 9. 30 AM. Registracija nuo 8. 30 
AM.

Programa : Vyrų A vienetas. Vyrų B vienetas,Vy
rų senjorų vienetas (45 m. ir vyresnių), Jaunių (18 m, ir 
jaunesnių) vienetas, Mergaičių (18 m. Ir jaun.) vienetas, 
Vyrų dvejetas, Mišrus dvejetas.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų 
žaidėjams visose rungtyse, išskyrus Vyrų A vienetą, 
kur žaidėjų skaičius yra ribotas ir juos atrenka kiekvie
nos tautybės lauko teniso vadovai.

Smu'kios informacijos praneštos visiems sporto 
klubams ir daugumai pavienių žaidėjų.

Dalyvių registracija atliekama iki rugsėjo 3 dienos, 
šiuo adresu: Algirdas BIELSKUS, 3000 Hadden Rd. , 
Euclid, OH 44117 . Tel. ; (216) 4BI-7161.

Pavieniai, klubams nepriklausą žaidėjai, dėl infor
macijų prašomi kreiptis Į A. Bielskų.

Lietuvių tenisistų dalyvavimą šiuose pirmenybėse 
koordinuoja ŠALFASS Teniso Komitetas.

Lietuviai tenisistai skatinami šiose pirmenybėse 
skaitlingai dalyvauti.

1980 m. Š. A. Lietuvių Lengvosios Atletikos Pir
menybės Įvyks š.m. rugpiūčio 23-24 dienomis Case- 
Western Reserve Universiteto, Eddie Finnigan vardo . 
stadione, East 115 St. & Wade Park Ave. , Clevelande, 
Ohio. Vykdo - Clevelando LSK "Žaibas". 1

Varžybos bus pravestos Šiose klasėse : Vyrų,. Mote
rų, Jaunių A (1961-63 m. gimimo) , Jaunių ir Mergaičių 
B (1964-65 m.), Jaunių ir Mergaičių C (1966-67 m.), Jau
nių ir Mergaičių D (1968-69 m.) bei Jaunių ir Mergaičių 
E (1970 m. gimimo ir jaunesnių).

Programa apima beveik visas pagrindines rungtis.
Varžybų pradžia ; šeštadienį, rugp. 23 d. nuo 2 v. p. p. 

Registracija nuo 12 Noon, sekmadienį, rugp. 24 d. nuo 
1O AM.

Dalyvavimas atviras visiems lietuviams lengvatle- 
tams.

Dalyvių registracija atliekama per sporto klubus ar 
individualiai iki š. m. rugpiūčio 2 2 dienos, šiuo adresu: 
Algirdas BIELSKUS, 3000Hadden Rd., Euclid, OH 
44117 , Tel: (216) 481-7161.

Registracija bus eventualiai priimama ir varžybų 
dieną.

Smulkios Informacijos praneštos visiems sporto 
klubams. Klubams nepriklausą lengvatletai dėl infor
macijų prašomi kreiptis Į A. Bielskų.

Šis naujas, puikiai Įrengtas stadionas su dirbtiniais 
(all-weather) bėgimų ir Šuolių takais, sudaro idealias 
sąlygas varžybų vykdymui.

Klubai ir pavieniai lengvatletai skatinami šiose 
varžybose kuo skaitlingiau dalyvauti.
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PASKUTINĖ JANKŲ. ŠEIMOS

MIRĖ ALBERT ANNIES
1979 m. rugpiūčio 8 dieną 

Vokietijoje mirė prosovieti
nio. ir lietuvių kalba Vaka
rų Vokietijoje išeinančio 
žurnaliuko NEMUNO KRAŠ
TAS leidėjas Albert ANNIES.

Jis buvo kilęs iš Klaipėdos 
krašto ūkininkų šeimos ir 
Klaipėdos "ityto" spaustuvėj 
mokinosi raidžių rinkėjo 
amato. Nors ir lietuviškoj 
spaustuvėj dirbdamas, jis 
bendradarbių tarpe nepasi- 
žymęjo savo provoklšku nu
sistatymu. Kai 1938-39 me
tais krašte įsigalėjo naciai, 
jis priklausė nacių "ordungs- 
dienstui".

Vokiečiams Klaipėdos 
kraštą užėmus, Albert An
nies metė spaustuvininko 
amatą ir savanoriu stojo į 
vokiečių kariuomenę. Karo 
metu jis narsiai kovėsi rytų 
fronte ir įsigijo kapitono 
laipsnį. Kovodamas iki pas
kutinės karo dienos už narsų 
žygį 1945 m. balandžio mėn. 
Hitlerio buvo apdovanotas 
riterio kryžiumi (Ritter- 
kreuz).

Po.karo, grįžęs iš belais
ves, Ąnnies buvo tekstiles 
ptdinrfnės reklamos vedėju, 
o«"vėliau įsigijo knygų lei
dyklą (Zimmermann Verlag) 
Toje leidykloje jau kelinti 
metai ir yra leidžiamas mi
nėtasis NEMUNO KRAŠTAS, 
kurio didžiausią turinio dalį 
užpildo Vilniaus žurnalistai. 
Tiesa, žurnaliukas persi
spausdina kai kuriuos 
straipsnius iš išeivijos 
spaudos, padėdamas po jais 
autoriaus parašą. Skaityto
jai, kurie nežino iš kur 
straipsniai paimti, turi pa
galvoti, kad jie yra autorių 
specialiai NEMUNO KRAŠ
TUI parašyti. Tokiu būdu,, 
net toks antikomunistas 
Meldutis Laupinaitis, staiga 
tampa prosovietinio žurna
liuko "bendradarbiu".

Žurnaliuko rengėjai savo 
rašiniuose naudojasi gana 
rafinuotos taktikos : visų 
pirma jie išreiškia (nuduo
da) didelį išeivijos reika
lais susirūpinimą, o po to, 
parodę savo "objektyvumą", 
viską suniekina.

Keli aplink žurnaliuKą su
sispietę klaipėdiškiai ir keli 
"pažangiųjų" pažiūrų vokie
čiai (tarp jų net iš Rytų Vo
kietijos), "atsikūrė" 1919 m. 
Berlyne įsteigtą Vokiečių- 
Lietuvių Draugiją. Po senos 
ir garbingos draugijos iška
bos, jie. iš okup. Lietuvos 
gautomis knygomis ir skaid-. 
rėmis, propaguoja dabartinį 
Lietuvos gyvenimą.

Pati draugija tiek savo na
rių skaičiumi, tiek savo 
moksliniu pajėgumu ir iš 
tolo negali prilygti buvusiai 
1919 m. įsteigtai vokiečių- 
lietuvių draugijai. Anos 
draugijos nariai buvo aukš
to rango ir lygio vokiečių- 
lįetuvių politikai bei moksli
ninkai. Tuo tarpu saujelė 
dabartinių jos narių atsto
vauja tik vokiečių - sovietų 
draugijos padalinį.

Atpildą už savo darbą to
kie darbuotojai susilaukia iš 
2 psl.

Vilniuje veikiančios "Tė
viškės" draugijos jiems kas 
keli metai suteikiama privi
legija lankytis Klaipėdos 
krašte ir apmokamos jų ke
lionės išlaidos okup. Lietu
voje.

Bet būna ir tokių draugi
jos narių, kaip Miunchene' 
gyvenąs kalbininko Armino 
Kuršaičio anūkas. Jis, pa
sinaudojęs reta proga lan
kytis uždraustame Lietuvos 
pajūryje, po nereikšmingų 
susikirtimų su organizacijos 
vadovybe, iš draugijos iš
stojo. Negana to, jis rado 
reikalo paskelbti Klaipėdos 
vokiečių leidžiamame ME- 
MELER DAMPFBOOT 
straipsnį, kuriame jis rašo, 
kaip jo tėvas, Tilžės gimna
zijos rektorius 1920-23 me
tais, visokiomis priemonė
mis alijantams įrodinėjęs, 
kad Klaipėdos kraštas esąs 
grynai vokiškas (J)ir kąd jį 
jokiu būdu negalima prijung
ti prie Lietuvos.

Albert Annies, grįžęs iš 
belaisvės, ne tuojau įsijungė 
į taip vadinamų "pažangiųjų 
veiklą". Tapęs CINEMĄ 
VERLAG Weiblingene dali
ninku, jis, atrodo, buvo la
bai padorus žmogus. 1962 
m. jis viename savo laiške 
rašė: ". . .Už poros mėnesių 
aš noriu išleisti sukrečian
čią knygą apie Sibirą. Kny
gos pavadinimas bus maž- 
DAUG toks : IR VESK MUS 
ATGAL Į BAŽNYČIŲ. IR 
KRYŽIŲ ŠALĮ - Maldos ir 
laiškai išvežtųjų. (Und fu- 
ehre uns in das Land der 
Kirchen un Kreuže - Ge- 
bete und Briefe Verschlep- 
pter).

Knygai jis prašė laiškų 
ir nuotraukų.

1962 m. rudenį Albert 
Annies informavo, kad knyga 
techniškai jau beveik pa
ruošta. Bet jis galįs dar 
naujos medžiagos patalpinti. 
Jis rašė : ",,, Mūsų broliai, 
ar tai būtų vokiečiai, veng
rai, lenkai, lietuviai, estai 
ar rumunai, negaĮU būti už
miršti, nes už 20 metų nie
kas daugiau nežinos,kas ten 
įvyko. . . "

■ Jis atsiuntė ir jau at
spausdintą, gana įspūdingą, 
knygos viršelį. Tik knygos 
pavadinimas dabar buvo pa
keistas į LEDU DENGTOS 
LUPOS-AKYS PILNOS AŠA
RŲ. ("Eisbedeckte Lippen- 
Traenen in den Augen").

Deja, leidėjui, sąmonin
gai ar nesąmoningai pakliu
vusį į vilniškės "tarybinės" 
propagandos nagus, žuvo 
visi jo savo laiku planuoti 
kilnūs ir nuoširdūs užsimo
jimai.

Gaila jo kaip žmogaus ir 
klaipėdiškio. Ypač, kad po 
karo mums taip labai trūko 
apie spaudą nusimanančių 
žmonių. Kiek jis būtų galėjęs 
išleisti leidinių apie Mažąją 
Lietuvą vokiečių ar lietuvių 
kalbomis. Vietoj to, jis tapo 
paprastu sovietinės propa
gandos leidinio leidėju.

Savotiška žmogaus odisėja.
- lym -

Wjoji Lirtupa
5K/RIU PARUOŠĖ A.LYA1ANTAS

RALI KUONĖ

ELZĖ J A N K U T Ė, MAŽOSIOS LIETUVOS patriarcho 
Martyno JANKAUS dukra, savo bute Toronte, Kanadoje.

Kai šiandien kalbame ar
ba rašome apie Mažosios 
Lietuvos praeitį, jos buvusį 
politinį ir tautinį gyvenimą, 
spaudos draudimo ir lietuvių 
tautos atbudimo ("Aušros") 
laikus ir Klaipėdos krašto 
prijungimą prie Lietuvos, 
tai negalime praeiti nepami
nėję ypatingos ir žymios 
Mažosios Lietuvos asmeny
bės - Martyno JANKAUS ir 
jo didelių nuopelnų tiek Ma
žajai, tiek ir Didžiajai Lie
tuvai. Kaip žinome už savo 
ilgametę tautinę veiklą jis 
gavo net Mažosios Lietuvos 
patriarcho vardą.

Martynas Jankus mirė 
1946 m. Vokietijoje. Po jo 
išmirė ir visi Jankų šeimos 
nariai. Tik ELŽĖ, Martyno 
Jankaus vyresnioji duktė ir 
didelė jo talkininkė, dar yra 
gyvųjų tarpe ir gyvena To
ronte, Kanadoje.

Jos jaukiame nuosavame 
butelyje, ramioje Hawitt 
gatvėje, mėgiamiausias jos 
kampelis yra ten, kur kabo 
jos tėvo portretas, kur kny
gos ir kur išstatyta, kad it 
negausi, bet iš tėviškės at
sigabenta Šeimos regalija. 
O praėjusių laikų nuotraukų 
ar laiškų - pilni stalčiai. 
Nežiūrint to p-lė Elzė tvir
tiną, kad tai esą tik liku
čiai, nes didžioji dalis bėgi
mo metu esanti žuvusi.

Elzės Jankutės 86 metų 
gimimo dienos išvakarėse 
atsirado proga ją aplankyti, 
trumpai su ja pasikalbėti ir 
jos paklausti keletą klausi
mų.

KĄ, P - LE ELZĖ, JŪS 
YPATINGAI PRISIMENATE 
IR GALĖ TUMĖ T E TRUM PAI 
PAPASAKOTI APIE GYVE
NIMĄ MAŽOJOJ LIETUVOJ 
JUMS ĮŽENGIANT Į ŠĮ 
ŠIMTMETĮ ?

Papasakoti apie tų metų 
Mažosios Lietuvos tautinę 
veiklą, kai Įžengėme į dvi
dešimtąjį amžių, man yra 
sunku. Mat, aš tuomet dar 
buvau vaikas. Todėl aš ir 
gerai prisimenu tik tą, kas 
man, kaip vaikui, labiau
siai įstrigo į atmintį.

Pavyzdžiui, aš niekad ne
užmiršiu tų svetimų vyrų, 
kurie dažnai ateidavo į mūsų 
ūkį. Juos, sutemus, tėvelis 
nusivesdavo į spaustuvę ir 
kiekvienam prikraudavo ne

didelį bulvinį maišą su kny
gomis ar laikraščiais. Tada 
vyrai maišelius užsimesda- 
vo ant nugaros, juos prisi
rišdavo ir, nežiūrint blo
giausio oro, pradingdavo 
nakties tamsoje.

Vieno iš tų vyrų, kiek pri
simenu, mes vaikai ypatin
gai laukdavome: mat, atei
damas jis mums vis skanaus 
lietuviško sūrio atnešdavo.

Atsimenu, kaip kartą mums 
spaustuvėje su makulatūra 
bežaidžiant, tas pats vyras 
mums sakė :

-Vaikeliai, vaikeliai. Jūs 
be baimės žaidžiate su 
spausdintu žodžiu, o mes 
dėl jo savo gyvybe rizikuo
jame.

Vaikišku protu mes tada 
nesupratome jo minties , kaip 
ir kodėl dėl spaustuvėj ant 
grindų numestų kelių atli
kusių atspausdintų lapų kas 
nors turėtų baisiai nuken
tėti.

Tik daug vėliau išgirdome 
apie spaudos draudimo me
tus Lietuvoje, supratome, 
kodėl tie vyrai iš mūsų 
maišiukais nešėsi knygų. 
Taip pat sužinojome, kad 
anas vyras, kuris mus su 
popieriais bežaidžiančius 
pagraudeno ir mums nuolat 
skanaus sūrio atnešdavo, bu
vo Jurgis BIELINIS, žymiau
sias spaudos draudimo ga
dynės knygnešys.

Ne tik knygnešiai, buvo 
mūsų nuolatiniai lankytojai, 
bet ir politiniai persekio - 
jamieji. Jie dažniausiai 
stengdąvosi patekti į Ame
riką. Slaptai Prūsų Lietu
vos sieną perėję, jie mūsų 
ūkyje surasdavo pirmą prie
globstį. Ir čia vėl prisime
nu tokią„ rodos, nereikš
mingą vaikystės lai - 
kų smulkmeną, kai ryto metu 
mane maiųa pašaukdavo į 
virtuvę ir sakydavo :

-Elzikė, eik pažiūrėk, kiek 
šiandien pas mus yra vyrų.

Aš tada nubėgdavau į klė
tį ir, tyliai pravėrusi duris, 
skaitydavau, kiek ten jų buvo 
sugulusių. Skaičiuoti man 
tada dar nelabai sekėsi, nes 
darnelankiau mokyklos. Tad, 
skaičiuodavau sulenkdama 
rankos pirščiukus. Paskui 
sulenktais pirščiukais nu
bėgdavau Į virtuvę ir juos 
mamai parodydavau.. Dabar 

mama žinojo, kiek žmonių 
ateis tą rytą pusryčių val
gyti-

Vėliau, kai jau paaugome 
ir tėvelio pasakojimai ir 
aiškinimai uždegė mūsų 
širdyse ngužgestančią meilę 
savo tautai ir kraštui, daug 
kas pasidarė dar aiškiau. 
Tada ir supratome ne vie
nas, kodėl mūsų ūkis išsi
skyrė iš kitų bitėniškių ūki
ninkų ūkių : jie neturėjo to
kio pastato kaip mes, kuria
me suktųsi neįprastos že
mės ūkio mašinos, bet to
kios, iš kurių išeidavo at
spausti popierio lapai, lie
tuviškos knygos, kalendoriai, 
maldaknygės.

Žinoma, apie vėlesnius šio 
šimtmečio metus būtų gali
ma jau daugiau papasakoti. 
Jie buvo visokiais nepasise
kimais ir pasisekimais pa
ženklinti. Daug tada mes 
dirbome, rizikavome. Ir 
man, kaip dar jaunai mote
riai, tėvo pageidavimu, tek
davo aktyviau pasireikšti ir 
kai kuriuos uždavinius at
likti.

Iš jų vieną, jau su dides
niais pavojais surištą, ge
riausiai prisimenu. Man bu
vo patikėta didesnė pinigų 
suma ir buvau pasiųsta ko
vojančiai Lietuvos kariuo
menei vokiškų Šautuvų už
pirkti. Bet apie tokius ir pa
našius dalykus papasakoti 
užimtų perdaug laiko.

KOKS JŪSŲ GYVENIME 
BUVO SKAUD ŽIAUSIAS IR 
LIŪDNIAUSIAS MOMENTAS?

Tokių momentų teko pa
tirti ne vieną. Pvz. .pirmąją 
didelę savo širdgėlą mano 
gyvenime patyriau, kai mirė 
mano jauniausias brolis 
Endrius. Tai buvo pir
mojo pasaulinio karo me
tu, kai mes rusų buvome iš
vežti Į Rusijos gilumą. Ru
sai atskyrė mus nuo tėvo ir 
mes likome vieni, kaip naš
laičiai.

Kai Endrius mirė, jis bu-? 
vo 4 metų amžiaus. Tuo me
tu tarp tremtinių sklido pa
grįstas ar nepagrįstas gan
das, kad tremtinių vaikų la
vonai išvežami už miestelio 
ir ten paliekami plėšriems 
žvėrims. Tai išgirdusi, ąš 
nepaleidau Endriaus kūno, 
nors kelis kartus vietiniai 
rusai i mėgino jį iš manęs at
imti. Matydami, kad nieko 
nepadarys, jie Endriui su
kalė dėžutę ir mes mažu ve
žimukų jį vežėme palaidoti.

Taip, aš dar jauna mer
gaitė būdama, toli Rusijoje.. 
Pavolgėje, pakavojau pirmą
jį savo šeimos narį.

Nežinau, ar toks jau mano 
likimas, ar tai tik atsitikti
ni supuolimai, bet savo jau
niausiu broliu pradedant, vė
lesniame gyvenime teko na- 
kavotl - palaidoti visus li
kusius šeimos narius: tėve
lį, brolį Kristupą, seseris 
Edę ir Urtę. Paskutinieji 
trys ilsisi Anapilio kapinėse 
Toronte, o tetačio urna pa
dėta Flensburgo kapinėse 
Vokietijoje. Dabar likau vie
na.

Liūdni buvo ne tik šeimos 
mirties atvejai, bet ir Klai
pėdos krašto atplėšimaš 1939 

Martynas JANKUS pradėjo dirbti su aušrininkais. Visą 
savo beveik 88 metų amžių pašventė lietuviško žodžio 
spausdinimui ir išgelbėjimui, Mažosios ir Didžiosios Lie
tuvos vienybe. Rinko tautosaką, išleido nemaža knygelių 
parašytų ar išverstų kūrinių ir šiaip knygų. Jo platus ir 
reikšmingas tautinis darbas ypač pažymėtinas spaudos 
draudimo laikais. Buvo baustas ir vokiečių ir rusų.Iš - 
tremtas su šeima į Rusiją. Nuo 1925 m.Lietuvos vyriau
sybė jį aprūpino pensija. Buvo apdovanotas II-jo laipsnio 
Gedimino Ordinu,turėjo ir italų Corona Ordiną. b .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

metais bei 1944 m. pasitrau
kimas -iš mielos tėviškės - 
gražiojo Bitėnokaimo ir pa
miltojo Rambyno kalno. 
Skaudus gal buvo ir momen
tas, kai 1945 m. lietuviu ko
mendantas priešinosi, kad 
būtume priimti Į Huusumo 
lietuvių pabėgėlių stovyklą.

O KĄ JŪS SKAITYTUMĖ
TE SKAISČIAUSIAIS SAVO 
GYVENIMO MOMENTAIS ?

Mano skaisčiausi ir gra
žiausi momentai yra suriš
ti su Bitėnais ir Rambyno 
kalnu. Į jį užkopusi grožė
davausi gražiu ir nuostabiu 
jo reginiu Į Nemuną, Į žals
vas jo lankas, Į tolimus Til
žės miesto bokštus. Čia, ne
paprastos tylos apgaubta, 
jautei, kad stovi vietoj, kur 
žiliausioj snovėj lietuviai, 
tūkstančiais rinkdavosi savo 
dievų palaiminimo prašyti.

Dar gražesni gyvenimo 
momentai būdavo Joninių ar 
Įvairių ekskursijų metu. 
Kartais daugiau kaip 500 
žmonių ekskursija atplaukda
vo laivais mums tik kelias 
valandaš iš anksto teprane- 
šę. Subruzdėdavo tada visas 
Bitėnų kaimas:moterys sku
bėdavo užmaišyti pyragus, 
ant plytos buvo statomi mil
žiniški kavos puodai, o vie
toje stalų stiprūs vyrai iš
kabindavo mūsų daržinės 
duris. Kiek tokiomis pro
gomis buvo pasakyta gražių 
kalbų, pagrota, dainuota. O 
ir tokių šokių kaip "Mūsų 
rožės gražiai žydi" ar "Žil
vyčio" garsai sklisdavo po 
kaimą. AŠ tuos gražius lai
kus ir momentus kartais ir 
sapne dar matau.

AR TURITE KOKIŲ NORS 
RYŠIŲ SU BUVUSIA TĖVIŠ
KE ?

Ryšių yra. Daug kas par- 
rašo ar net atsiunčia nuot
raukų. Mūsų gyvenamasis 
namas, kuris buvo išlikęs 
per karą, dabar jau sudegęs 
ir iš jo liko tik aukšta žole 
apaugę pamatai. Kieme da
bar pastatytas mano tėvui 
prisiminti aukštas medinis 
stulpas su varpu,o ant Ram - 
byno kalno randasi ir iš 
smulkių akmenų naujai pa
statytas aukuras.

Gaunu ir visokių laiškų iš 
jaunų žmonių, kurie šį bei 
tą apie Bitėnus ir mano tėvą 
norėtų žinoti. Neseniai ga
vau iš Lietuvos vienos jau
nos dailininkės padarytą ma
no tėvo portretą-raižinį. Tai 
vis žmonės, kurie toje vie
toje nei gimę, nei augę, bet 
kažkaip prisirišę prie mūsų 
gražaus krašto. Jie norėjų 
atkurti kas yra nebeįmano
ma. Perdaug kraštas ir 
žmonės pasikeitė.

KAIP JUMS EINASI SVEI
KATOS ATŽVILGIU ?

Kai mane užklausia apie 
sveikatą, tai vis prisimenu 
tetačio atsakymą :"Jeigu dar 
geriau eitų, negalėčiau iš- 
trivoti". Jis ,nors ir jau pa
liegęs, vis dar turėdavo sa
votiško jumoro.

O aš, kaip matote, jau ga
lėčiau "ištrivoti", jeiz tik 
sveikatos atžvilgiu man ei
tųsi geriau. Bet kai kitaip 
neina, kai kojos labai pa
vargsta arba nenoriai klau
so, tai reikia ir tuomi ap
siprasti.

AČIŪ UŽ POKALBĮ IR 
DAUG LAIMĖS GIMTADIE- 
NUO PROGA*,
- DĖKUI.

A. Ly ma ntas

2

2



ŠOKOM, DAl NAVOM-RALIAVOM, 
KANKLIAVOM

/ tęsinys /

Užklausta, ką prisimena iš savo pirmojo dalyvavimo 
Lietuvių Tautinių Šokių Šventėje Chicagoje, 1972 m. .da
bartinė Mbntrealio GINTARO Ansamblio vadovė ir tauti
nių šokių mokytoja Rasa Lukoševičiūtė sako:

" 1972 m.Šventę prisimenu labai gerai. Po ilgų re - 
peticijų ir įdėto darbo, grojant bosinėmis kanklėmis,te
ko ramiai sėdėti - publikoje.’ Mėnesį prieš vykstant į 
šventę, įvyko nelaimė ir važiavau į Šventę sugipsuota 
koja'....

, Stebėjau viską, kaip paprasta auditorijos dalyvėjšir- 
dimi išgyvenau ir pergyvenau viską, kaip pirmą kartą 
šventėje dalyvaujanti ansamblietė. Aiškiai prisimenu pa
radą, šokį "Malūną", kurį visi šokėjai šoko ir tą nuosta
bią pakilusią nuotaiką, kai vienoje vietoje susirenka tokia 
masė lietuviui"

1980 m. situacija kitokia ir Rasa turi ką papasakoti: 
"Šį kartą ne tik dalyvavau Šventėje, bet ir vadovavau 

3 GINTARO Ansamblio tautinių šokių grupėm: jauniams, 
studentams ir veteranams. Kaip laikas greitai prabėga i] 
kaip žmogus per 8 gyvenimo metus gali užaugti*.'.’.

Repetavom ilgai, nes Šventėje mūsų Ansambliui te
ko šokti 16 iš 21 šokių. Tai labai gera proporcija. IŠ pra
džių atrodė, kad neįmanoma bus susitvarkyti, tačiau , 
bendros repeticijos sklandumas, šokėjų užsidegimas ir 
jų visų susiėmimas, susikaupimas, davė puikius rezulta
tus. Jais ir Vadovė ir šokėjai labai didžiuojasi'.

Buvome tik 70 šokėjų tarp 2000 kitų. Lašelis jūro
je'. Tačiau, neapsigaukime: tautinių šokių šventėse,kur 
visas grožis remiasi daugybės ratelių vieningumu, skir - 
tingomis formacijomis ir figūromis, kurios sudaro vėl 
vieną įspūdingą vaizdą, kiekvienas kvadratas ir 
kiekvienas šokėjas turi svarbų vaidmenį.

Džiaugiuosi, kad man teko ši laimė ir ypatinga pro
ga dalyvauti Šventėje. Asmeniškai didžiuojuosi Ansamb
liu ir visais ansambliečiais, kurie visapusiškai atstova
vo savo miestą bei savo lietuvių visuomenę geru elgesiu, 
taisyklingu programos išpildymu ir gera nuotaika.

Šventės ir panašiomis progomis suvokiu, kokia šau
ni yra mūsų tauta, sugebanti suruošti tokio mąsto šven
tę, kurios išpildymą ir kultūrinį lygį gali sugretinti su 
bet kokia kanadiečių ar amerikiečių grupe. Mane džiugi
na, kad nesu viena taip galvojanti. Tai suvokia tiek 13 
metų šokėjas, 18 metų šokėja ar 29 metų veteranas.".

Paklausus, ką norėtų bendrai apie Šventę pasakyti ■ 
ar ko pageidautų ateityje, Rasa komentavo:

"Kiekvienas vyriausias Šventės vadovas savo nuo - 
žiūra ir savo sugebėjimu daro viską, kiek jėgos leidžia, 
kad Šventė būtų įspūdinga. Sakyčiau,kad Nijolės Pupienės 
užsibrėžti tikslai buvo pilnai atsiekti: sugrįžimas prie sę- 
nųjų lietuvių liaudies ratelių, lengvi šokiai taisyklingam, 
masiniam išpildymui, ramus prie repeticijos ir Šventės 
priėjimas. Tai ji atliko puikiai, su nuolatiniu atsidavimu 
ir šypsena. '

Ateityje būtų svarbu turėti mišresnį repertuarą, ku - 
riame rastume ir senų ir naujų liaudies šokių. Tai paį
vairintų programą ir, manyčiau , pakeistų nuolatines ratų 
ar linijų figūras.

Norėčiau taip pat šia proga paminėti, kad Šokių Šven
tės dalyvių ir žiūrovų skaičius kas kartą vis didėja. Se
kančiai Šventei reikėtų išnuomuoti daug didesnes patalpas.
Vaizdas būtų gražesnis ir be abejo darbo ir koncertavimo 
sąlygos geresnės.

Yra sakoma, kad malda, daina ar šokis geriau kalba 
negu betkoks žodis’. Tad - bent vieną kartą susiprask!me 
ir nustokime varginti visus /šokėjus ir svečius/ bereikš- 
mingomis kalbomis. Šokių Šventė - tai ne vieta politi
nėms litanijoms: tai yra mums proga, o svarbiausia- jau
nimui-išreikšti bei parodyti savo kultūrinį lobyną".

Žinant, kokias atsakingas pareigas prisiimė jaunuolį 
vos pradėjusi dirbti ir savo profesijoje, norėjosi išgirs
ti, kaip jai sekasi ir ką ji galvoja apie Ansamblį ir vado
vavimą:

"Ilgus savo paauglės metus repetavau, koncertavau 
ir linksminausi GINTARO Ansamblyje, kuriam tada vado
vavo Zigmas Lapinas. Išmokau groti lietuvių liaudies 
instrumentais, pamėgau tautinius šokius ir svarbiausia, 
nuolatinai būdavau su savo draugais lietuviškoje nuotai - 
koje.

Zigmas Lapinas po beveik 1O -ies metų vadovavimo 
ir repeticijų pasitraukė ir prikalbino mane vadovauti 
GINTARUI. Tai didelė atsakomybė ir nuolatinis darbas, 
kurį dabar jau dirbu antri metai. Šis darbas užima kas 
savaitę apie 6 valandas repeticijų, o tortais net 12 valan
dų jų pasiruošimui. Nėra lengva, tačiau su laiku randu 
didelį pasitenkinimą ir svarbiausia - jaučiu tam tikrą 
pareigą ir atsakomybę perduoti kitiems, ką aš išmokau ir 
sudaryti tas pačias sąlygas jaunesniems už mane išgy
venti lietuviškumą.

Jeigu kiekviena repeticija būtų tokia vaisinga ir ma
loni, kaip VI TŠŠ generalinė repeticija - vadovavimas 
GINTARUI būtų - saldainis. Tačiau, taip nėra: ansamb - 
liečiat dėl visokių mokslo ar darbo priežasčių neįstengia 
reguliariai lankytis repeticijose; taip pat jaučiamas jau
nas nerūpestingumas repeticijų metu, kai išvyka ar kon
certas tik tolimesnėje ateityje numatomas.

GINTARE yra labai daug jauno, talertingo potencia
lo, kuris nuolat pasireiškia visų didelių išvykų ar kon
certų metu. Tačiau, geram, taisyklingam ir meniškam 
išpildymui to neužtenka. Reikia nuolat per kiekvieną re
peticiją dirbti ir duoti maksimumą, jeigu norime atsiek
ti vis aukštesnį išpildymo lygį.
1 $80. VIII. 22
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LIETUVIŲ SKAUTU. SĄJUNGA

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOQOOOOOOOO
SUSIPAŽINTI! IŠJUDĖTI! PASILINKSMINTI! PAGALVOTI!

JAV ir Kanados Skautu. Vyčių, Vyr. Skaučių, 
Budžių ir Gintarių,

VI-oje Tautinių Šokių Šventėje 1980 m.
/

Nuotr.: V.Piečaičio

Montrealio GINTARAS dalyvaus šį rudenį KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOSE, spalio 10-12 d.d., HAMILTONE. 
Taigi, jų repeticijos dar ir po didžiosios šventės Chica- 
roje yra labai naudingos.

Bendrai kalbant, GINTARO Ansamblis yra išaugęs į 
beveik 1OO jaunų lietuvių meninį vienetą. Jame vyrauja 
sveika, jaunatviška nuotaika ir užsidegimas. Ansamblį 
stipriai ir nuolatinai remia ir tvirtas Tėvų Komitetas."

Reikia pasakyti, kad pasiryžimu ne tik vyresniųjų, 
bet ir jaunųjų dėka, kiekvieno ansambliečio įdėtu darbų, 
veteranų ansambliečių ištverme ir ištikimybe,Montrea, - 
lio lietuviui nuoširdžiai džiaugiasi ir didžiuojasi. Kita 
taučiai, kurie yra matę mūsų Ansamblį1-, jį labai vertina 
ir juo domisi. GINTARO įnašas į mūsų kultūros išlaiky
mą ir pažinimą- yra labai vertingas. Lieka tik sukry - 
žiuoti pirštus ir linkėti, kad energija, tarpusavio drau
giškumas, meilė mūsų menui ir kultūrai vis stipresniais 
ryšiais ir toliau mus jungtų, stiprintų ir džiugintų. B. N.

Didžioji Mįslė
Dar moksleiviu būdamas 

domėjausi istorija. Prieš 
1 - jį Pasaulinį Karą, mano 
lankomojoje rusų gimnazijo
je buvo dėstoma ne vien ru
sų, bet ir senų laikų istori
ja, o taip pat ir Vidurinių

Jeigu Gediminas mirė 
1341 metais, tai praėjo vos 
44 metai (1385), kai Jogaila 
pasirašė Krėvės pilyje su
tartį su lenkais. Po to įvyko 
(1386 m.) lietuvių krikštas. 
Bežiūrint lenkai pradėjo

amžių. Deja, tas istorijos 
mokslas nenušviesdavo anų 
laikų visuomeninio gyveni
mo, nes daugiausia, ką tek
davo išmokti, tai kokie ir 
kuomet vyko karai, kokiais 
metais gyveno diduomenė, 
ypač gi karaliai. Tik labai 
paviršutiniškai buvo aprašo
ma tautų platesnių sluoks
nių gyvenimas. Taipgi, pav. , 
ir mūsųtautos istorija, ypač 
po Liublino Unijos, buvo 
charakterizuojama tik bajo
rijos gyvenimo bei veiklos 
aprašymais.

Kai gimnazijos 6-je kla
sėje, kiek daugiau pasiskai
tęs apie tą nelemtą Liublino 
Uniją, pamokose iš rusų is
torijos atsakydavau kiek de
taliau, ko net vadovėlyje ne
buvo, ztai mokytojas (kaip 
niekam kitam) man parašy
davo penketuką. Man dar ir 
šiandien vis neaiški ta Liub
lino Unija: kuriem galam 
reikėjo dėtis mūsų kuni- 
nigaikščiams ir bajorams su 
lenkais, kurie juk buvo silp
nesni už lietuvius ? Kuni
gaikštis Gediminas, išleis
damas savo dukterį už lenko 
davė, kaip kraitį, apie 35 
tūkstančių belaisvių.

"lipti lietuviams ant spran
do". Lenkų atneštoji kan
čios tikyba teikė vis didė
jančias teises bei privilegi
jas bajorijai ir dvasiškijai, 
o lietuvių masės, taigi lau- 
kininkų-ūkininkų , teisės vis 
buvo siaurinamos, kol neuž
ilgo buvo įvesta anuomet 
Lenkijoje ir Vakarų Euro
poje "madinga" baudžiava. 
Tai tau, dėde, ir magary
čios. . .

Berods, Lietuva buvo ga
linga, kol ji buvo gamtos jė
gų, Perkūno garbintoja. Ne 
tik lenkai, bet ir rusai (ypač 
12 ir 13 amžiaus kronikinin
kai) apie tai pašė. Įvedus 
krikščionybę, viskas apvirto 
"aukštyn kojom". Kur dingo 
tie,narsieji Gedimino, Kęstu
čio ir Vytauto kariai-didvy- 
riai ? Gal jų kaulai guli ne- 
apėrpiamuose rusų plotuose, 
nes juk Algirdas, net tris 
kartus vykdęs tolimus žie - 
mos žygius, buvo apgulęs 
net pačią Maskvą. Gal jų 
nemažai žuvo su Kęstučiu 
žūtbūtinėse kovose su kry
žiuočiais. Labai daug žuvo 
(sakoma visa anų laikų mū
sų jaunimo pažiba )Ukrainos 

stepėse, pralaimėjus Vytau
tui mūšį su totoriais ties 
Vorksla (1399 ih.).Arba vėl, 
kiek dar likusių mūsų ne
skaitlingos tautos karių žuvo 
ties Žalgiriu (1410 m.) kad 
ir sėkmingame mūšyje su 
pagrindinėm plėšrių kry
žiuočių jėgom. Ir štai, 
staiga, pakeičiama senoji 
mūsų Perkūno tikyba, pa
skelbus ją už įstatymo ribų, 
kaipo pagoniška. Naujoji 
kančios ir pasyvumo tikyba 
galutinai palaužė dar likusių 
po to pragaištingų karų mo
ralę juo labiau, kad buvo už
dedamos padidintos duoklės 
ne tik saviems didikams, bet 
ir svetimiems dvasiškiams. 
Neilgai trūko ir sunki bau-' 
džiavos letena prislėgė lie-

siaurėjo ir mažėjo, nes 1B- 
paikę bajorai nepajėgė ap
ginti jos sienų. Ar tai nėra 
atsakymas į tą didžiąją mįs- 
lę, kodėl lietuvių narsumas, 
juos sukrikščioninus, dingo. 
Arba Štai žemaičiai krikš
tijami tik 1431 metais. Ir 
vis "taikingu" būdu. Bet ko
dėl nei 1386 m. , nei 1413 m. 
nerandame jokių pėdsakų 
apie lietuvių tikybos atsto
vus, krivius, vaidilas ir 
kanklininkus, kurie dainuo
davo apie narsių lietuvių 
protėvių žygius. Kodėl ne
minimos lietuvių bei žemai
čių šventyklos,kurios turėjo 
egzistuoti, nes juk be patal
pų neįmanoma kūrenti amži
nos ugnies žiemą vasarą at
virame lauke. Buvo žinyčios

tuvį laukininką.

Baudžiauninkams buvo 
siūloma džiaugsmingas po
mirtinis gyvenimas , tuo 
pat laiku visa ponija, dau
gumas dvasiški jos ir bajori
ja visai nesidomėjo tuo po
mirtiniu gyvenimu. Besočiai 
ir patvirkusiai ponijai buvo 
rojus šiame gyvenime ; me
džioklės, nesibaigiančios 
puotos ir neribotos laisvės 
išnaudojant tuos buvusius 
laisvus, o dabar pavergtus 
baudžiauninkus. Tokia gy
venimo eiga ir privedė prie 
valstybės žlugimo. Kaip'da
bar Sovietijoje: kreipkis 
kur nori, o sudrausti admi
nistracijos veiksmų sauva
les nieko neprisišauksi. Taip 
ir seniau: baudžiauninkai 
savo beteisės, perdėm iš
naudojamos padėties, nega
lėjo, na ir nemokėjo pa
keisti. Kam gi pasiskųsi, juk 
varnas varnui akių neišlesa. 
Lietuvos plotas vis kaskart

ir net Smolensko rajone yra 
rasta jų pėdsakai (pamatai), 
nes ir ten mūsų protėviai 
gyveno. Turėjo būti daug 
žiaurių scenų, naikinant 
senos narsiųlietuvių Perkū
no tikybos atributus, tik nie
kas apie tai neparašė. Vien 
tik kad lietuviai buvo pago
nys (gal ir be stabų). Bet ar 
tų stabų neatsirado ir naują 
tikybą atnešus ?

Man atrodo, kad ir išsi
sprendžia ta didžioji mįslė: 
senos tikybos žuvimu, am
žinos ugnies užgesinimu 
ir naujos tikybos įsipilieti- 
ųimu paplito Lenkijos išle
pintos ponijos papročiai mū
sų karių-vadų tarpe, gi ei
linis lietuvis buvo pažemin
tas ir tautos identiteto požy
mis, lietuvybė, vps ne vos 
per tuos 400 su viršum me
tų baudžiauninko vargingoje 
bakūžėje, balanos apšvies
toje.

J. Valiūnas

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

' ■■ į

Kaip Sumažinti Įtampą?
/ tęsinys /

Pabrėždamas gero miego svarbą, dr. Ch.Gillin siū
lo:
a/ Laikytis reguliaraus laiko miegui ir atsikėlimui iš lo
vos. Taip kūnas įpranta į reguliarų miego ritmą.
b/ Neprigulinėti įvairiais dienos laikais.
c/ Atsiminti,kad alkoholis, vaistai ir kava gali ardyti
jau įprastą miegojimo ritmą.
d/ Reguliari mankšta tinkama rytmetį ir po piet. Vakare 
mankšta išjudina ir yra sunkiau užmigti.
e/ Jeigu negalite užmigti- bandykite išsimaudyti šiltoje 
vonioje, išgerti šilto pieno. Stiklas vyno taip pat kai kam 
padeda.

Nepaprastai svarbu valgyti tinkamą maistą, Apsilei- 
,dimas šioje srityje gali sukelti rimtus negalavimus ir 
labai padidinti Įtampas.

Reguliariai reikia maitintis: nugriebtu pienu, sūriais 
iš nugriebto pieno, varške, natūraliu jogurtu, melonais 
Įvairių rūšių, aprikosais, citrūnais /"grapefruit"/ , a- 
pelsinais, braškėmis, obuoliais, kriaušėmis,persikais, 
nesaldyta apelsinų, natūralia obuolių, slyvų, aprikosų 
sunka, saldžiabulvėmis ir neluptomis bulvėmis, ja
vais, nebaltintais ryžiais, sardinėmis, liesa jautiena, Sa
ločiais, špinatais, pamidorais, pupomis, morkomis, ku
kurūzais, brokoliais, žirniais, veršiena, kalakutiena, vė
žiais, plekšnėmis, neriebia malta jautiena, nebaltintų 
kviečių duona, kiaušiniais, šviežiais ar konservuotais 
natūralioje sunkoje ananasais, žuvimi/jeigu konservuo
ta, tai vandenyje/.

Vengti : cukraus, gazuotų gėrimų, kuriuose randa
si cukrus, "bologna" dešfrų, salami, dešrelių "hot dogs", 
ledų, nubaltintų miltų duonos, nubaltintų ryžių, sirupų, 
pyragaičių, kremų, saldainių, lašinių, margarino, bul
vinių traškučių/"potato chips"/ ir sūdytų traškučių, ko
mercinių pyrago už maišymų, ’ alkoholio, kremo pakaitalų, 
visų produktų, kuriuose randasi notratai ir nitritai, visų 
vaisių, kurie konservuoti syrupuose.

Šiek tiek galima vartoti: kavą, arbatą, majonezą, ke
pimo aliejų, avieną, kiaulieną, sviestą, druską, diet! - 
nius gazinius gėralus, margariną, kumpį.

Lietuviai, bendrai imant, dar vis perdaug suvartoja 
riebalų, riebios mėsos patiekalų ir nepakankamai įvai - 
rių daržovių, nors šiame kontinente maisto pasirinkimo 
problemų nėra.(

Ypač nesirūpinama ir neįprantama Į mankštą. Vienas 
paprasčiausių ir lengviausiai įvykdomų pratimųų - naudo
ti nuosavas kojas ir paėjėti bent porą kvartalų iki krau - 
tuvės ir atgal ar-iki, nebūtinai artimiausios, autobusų sto
ties. Taigi - geros sveikatos visiems ’.

O. L a š a s
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ®
IŠ: Galina G o b i e n ė

MUSlį ŠOKIAI 
/ tęsinys /

Lietuvai atgavus laisvę, buvo gana greiati atsikra
tyta, okupacijos metu laikinai įsibrovusiomis, svetimų 
atneštomis, vengierkomis, kokietkomis, padispanais , 
krakoviakais, dirzabliais ir kt. Pradėta iškelti iš ar
chyvų tautosakos rinkėjų surinktus šokių ir melodijų 
užrašymus Buvo sudaryta Lietuvių Tautosakos Komir 

, sija, kurios darbą vėliau parėmė Lietuvių Tautosakos 
Archyvas, Dzūkų Krašto Kraštotyros Draugija ir kitų 
kraštų draugijos. Kai kuriuose Lietuvos kraštuose kas 
metai buvo ruošiamos Senovės Dienos. Tokių Senovės 
Dienų rengimas atidarė duris J kraštų senovės vertybes, 
sueita į kontaktą su senaisiais kaimo gyventojais, kurie 
buvo neišsemiamas liaudies meno kūrybos šaltinis.

Į gimnazijų' ir mokyklų kūno kultūros programas bu
vo įtraukti ir tautiniai šokiai. Rengiant pradinių mokyk
lų sporto šventes ir gimnazijų rajonines sporto varžybas, 
kūno kultūros mokytojai atveždavo paruoštas tautinių 
šokių grupes-. Kūno kultūros mokytojai stengėsi su savo 
Šokių vienetais pademonstruoti kuo seniausius ir dar 
niekur nematytus šokius. To paskatinti, dąųgiausia kūno 
ku'tūros mokytojai, keliavo iš kaimo į kaimą užrašinė- 
dami ir Išmokdami charakteringiausius ir autentiškiau
sius, iš gilios senovės atkeliavusius šokius ir jų 
muziką. Rasdavo kaimų, kur dar taip gyvai ir išraiškin
gai, su prasmingu įsijautimu ir-dar taip gražiai pašok
davo ištisus šokius.

Žinoma, kai kur tebuvo surasta tik šokių judesių 
ir figūrų nuotrupos, tik keletas tam šokiui atitinkamų 
šokių-. Bet vistiek iš jų buvo galima suprasti jų kilmę, 
jų charakterj ir stilių. Norint atkurti šokį, jį į formas 
išdėstyti, reikia giliai įsijausti į tautos dvasią, pažin
ti senovės lietuvių gyvenimo būdą, reikia turėti tauti
nei kūrybai didelės meilės ir atsidavimo.

Tautosaka yra pats svarbiausias šaltinis musų 
liaudies -šokių charakteriui ir kilmei pažinti, jų dvasiai 
ir nuotaikai suprasti.

Pasakos, sakmės, priežodžiai ir dainos atkuria pui
kiausią vaizdą mūsų senų ir prasmingų apeigų ir papro
čių, duoda gerą supratimą kaip mūsų proseneliai gyve
no ir kūrė. Yra būtina kiekvienam tautinių šokių moky
tojui gerai pažinti mūsų tautosaką . Sujos žinojimo .pa
galba mokės išieškoti šokio mint|, jo charakteri ir sti
lių, kiekvienam šokiui tinkamą žingsni ir judes| ir išreika
laus iš šokėjų, , kad kiekvienas šokis būtų šokamas su 
jam reikalinga ir atitinkama nuotaika. Vadovas gali šo
kį papildyti figūromis, naujų formų įdėti, gal ji kiek 
pastilizuoti, bet jokiu būdu negali nutolti nuo tautinio 
charakterio ir stiliaus, o turi laikytis mūsų šokių origi
nalaus ir pagrindinio žingsnio. Kitaip, labai lengva nu
slysti į svetimybes, atitolti nuo mūsų tautinės dvasios ir 
charakterio , padaryti jj jau nebe mūsų šokiu. Visų

vadovų šventa pareiga išlaikyti mūsų šokių originalu
mą ir autentiškumą, nes tai yra mūsų tautos nuosavybė 
ir turtas. To mūsų brangaus turto niekas neturi teisės 
iškraipyti. Mes negalime klaidinti savo jaunimo, kuris 
taip trokšta pažinti ir pasisavinti tikras tautines verty
bes. Mes jaunimui pasakojame, kokia sena, garbinga ir 
didinga mūsų tautos praeitis, turi nuostabiai turtingą 
tautinę kultūrą, neįkainuojamai brangias tautinio meno 
kūrybos vertybes- Tad saugokim jas kaip relikviją šventą, 
nesuteptą svetimybėmis,perduokim savo jaunimui, kad 
jis neštų ateinančioms kartoms, kad jis galėtų diUžiuo- 
tisz-savo tautine kilme.

Tiek caro, tiek dabartiniai okupantai stengiasi nu
silpninti mūsų lietuviškos sąžinės jaunimą, mūsų tau
tinį atsparumą, piršdami naujas idėjas, mus klaidinda
mi, mūsų kūrybos istoriją iškraipydami.

Tik tas išlaikė savo tautinį "aš", kas buvo dvasi
niai tvirtas, kas nepasijuto mažas ir nevertas, kas 
nepasidavė svetimybėm, nesusižavėjo jų primestais 
blizgučiais, kad nebijojo dėl tautiškumo išlaikymo net ir 
kentėti.

Tik tie ir dabar savo tautai padės} kurie nekapi
tuliuos prieš priešų spaudimą, nepasimes tautinėje 
orientacijoje, nepavargs, neprisidės prie tautinio nuo
smukio, tik tie, kurie nebijos tvirtai laikytis tų kilnių 
savo tautinių principų ir už juos kovos.

Kol jaunimas šoka, tol jis yra gyvas lietuvybei, kol 
jis didžiuojasi prieš didžiąsias tautas, kad yra lietuvis, 
tol jis žino, kad kraštas, iš kurio mūsų šokiai yra ki
lę - Lietuva, dar nėra laisva.

SUKOSI RATELIAI, RATAI

VI-oje Lietuvių Tautinių Šoklų 
Šventėje 1980 m. vasarą

Nuotr.: V.Piečaičio
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Čl U R L I ONI S

TARYTUM EŽERO DUGNE NUGRIMZDĘS KLONIS, 
KUR LIŪDI ŽALUMA PAVARGUSIOJ MĖLYNĖJ, 
NUTILO SIENOSE ŽALIUOJANTIS ČIURLIONIS, 
IR ŽIBA FOSFORU VIJOKLIAI VANDENINIAI. *

ČIA AMŽIAI BAIGĖSI, ČIONAI SUSTOJO LAIKAS, 
PRAŽYDO PASAKOJ KARALIŠKI PELĖSIAI.
į PIENĘ MIEGANČIĄ VOS GIMĘS ŽYDRAS VAIKAS 
RANKAS UŽSNŪDUSIAS PER ŽALSVĄ MIGLĄ TIESIA.

ŽVAIGŽDYNŲ. SODUOSE, KUR SIDABRINĖS LINGĖS 
BEVEIK NESISUPA, KUR PUMPURAI NESPROGSTA, 
ANT SVYRANČIU. ŠAKĘ, LINGUOJAS ŽVAIGŽDĖS 

TINGIOS 
IR MĖNESIO ŠVIESOJ NUMIRUSIOJ PRINOKSTA.

TYLUS ŠVYTĖJIMAS PRAŽYDUSIOS NIRVANOS 
SUTIRPSTA RŪBUOSE MEDŪZOS KRIŠTOLINĖS, ,)t , 
IR ŪŽIANČIOM GELMĖM KARTOJA OKEANAS 
GALINGĄ ILGESĮ DAINUOJANČIOS UNDINĖS.

PASIRINKIMO
DIENA Jack H i g g i n 
/iš a iglų kalbos laisvai vertė B.E./

/ tęsinys /

Patikrinęs temperatūrą,Konradas paklausė: "Kaip 
jaučiatės? Karštis vėl pakilęs".

- Blogai. Daugiausiai skauda koją ir sunku miegoti. 
Vaistai,kuriuos vakar davėte, nedaug padėjo.

- Aš turiu stipresnių. Perduosiu. Broliui Urbanui 
ir jis Jums atneš, nes aš išvykstu.

Ji žiūrėjo į jį nustebusi: "Jūs išvažiuojate? Negali 
būti*. "

Jis padėjo padėklą ant jos lovos.
, - Žinoma, 1 Vakarų Berlyną, susitikti su tuo Jūsų

majoru Vaughan’u. Ar ne to Jūs norėjote?
- Bet... juk tai neįmanoma padaryti ’.
- Vis dėlto, galima. Kooperatyvo sunkvežimis iš - 

važiuoja iš aikštės 9 vai; į Stendal’Į, o iš ten regulia - 
riai eina autobusai į Berlyną. Apie vidudienį aš jau bū
siu ten.

- Bet kaip Jūs pereisite sieną ?
- Lyga man padės.
- Prisikėlimo Lyga? Bet, kai aš Jūsų klausiau, ar 

kada nors prisidėjote prie to darbo, pasakėte...
- Kad esame uždaras ordenas. Kad mūsų tikslas gy

venti apmąstymais.
Staiga ji prasijuokė ir lyg visiškai pasikeitė.
- Jūs mokate suklaidinti, Broli Konradai.Dabar tai 

matau’.
- Taip man jau buvo sakyta, - atsakė jis šypsodama

sis ir į ylė jai kavos.

s

Vakarų Berlyne, Bruno Teusen’as stovėjo prie at - 
viro lango. Žiūrėdamas pro jį iš savo naujo buto į par - 
ką, siurbčiojo kavą. Jis buvo apie 50 metų amžiaus, aukš
tas, gerai atrodantis vyriškis, malonaus, beveik kuklaus 
apsiėjimo, už kurio ruseno geležinė valia ir aštrus pro
tas.

Jis buvo užsitarnavęs pulkininko leitenanto.laipsnį 
Rusijos fronto kovose, būdamas 27 metų. Dėl rimto ko
jos sužeidimo buvo perkeltas į vyr. Gynimosi Štabą Ber
lyne, kur dirbo garsiajam žvalgybininkui Canaris.

Jo žmona ir mažas sūnus žuvo per bombardavimą 
1944 m., ir jis niekada daugiau nevedė. 1950 m., kai
4 psl.

buvo įkurta Konstitucijos Apsaugojimo įstaiga, populia - 
riai žinoma BfV vardu, jį vieną pirmųjų pakvietė joje 
dirbti.

Pagrindinis BfV uždavinys buvo rūpintis, kad Kons
titucinė tvark a nebūtų numenkinama. Praktikoje tai 
pasidarė išradingumo bandymas su tūkstančiais komu - 
nistų agentų, kurie maišėsi V.Vokietijoje.

Teusen’as buvo Berlyno skyriaus direktorius. Sun
kus jam uždavinys mieste, kurio gyventojai buvo linkę 
kiekvieną slaptą tarnybą sutapatinti su Gestapo arba SD.

Po įtemptos dienos, jis svarstė, kaip malonu bus ra
miai pavakarieniauti, kai pasigirdo durų skambutis. Jis 
tyliai nusikeikė, nuėjo prie durų, žvilgtelėjo pro angelę. 
Ten stovėjo Simonas Vaughan’as, Brolis Konradas už jo, 
apsirengęs ruožuoto aksomo kelnėmis, vilnoniu švarku 
ir kepure su snapeliu.

Teusen’as atidarė duris ir pasveikinęs Simoną, įlei
do abu į vidų.

Brolis Konradas nusiėmė kepurę. Vaughan’as supa
žindino: "Čia pulkininkas Bruno Teusen’as. Bruno -Brolis 
Konradas iš Pranciškonų Jėzaus ir Marijos ordeno Neu- 
stadt’e, anapus sienos. Manau,kad verta tau jį išklau
syti".

Jis priėjo prie spintelės, įsipylė škotiškosios ir išėjo 
ant balkono.

Maždaug po 15 minučių Teusen’as ir Brolis Konradas 
atėjo į balkoną.

- Nekas, - pasakė pulkininkas.
- Ar galite ką nors padaryti?
- Neturiu daug vilties. Aš susisieksiu su Federaline 

žvalgybos tarnyba Muenchene, bet nemanau, kad jie galė
tų ką padaryti. Tik informuoti tuos,kurie turi apie tai ži
noti, - atsakė Teusen’as, patraukęs pečiais. Juk mes 
neturime ir tikrų įrodymų kad Conlin’as tikrai 
pilyje. Jeigu kas nors oficialiai kreipsis į Rytų Vo - 
kietijos vyriausybę, jie paprastai pasakys, kad nieko a- 
pie jį nežino, - kalbėjo toliau Teusen’as. - Kiekvienu 
atveju, kaip dabar atrodo, jį Išgabenti iš Neustadt’o pi
lies reikėtų nuleisti parašiutininkų dalinį auštant, bet , 
šiomis dienomis tokių jau mažai belikę...

- O kaip dėl merginos? - paklausė Brolis Konradas.
- Mes galėtume kai ką padaryti. Ar norėtum padėti?

- kreipėsi Teusen’as į Vaughan’ą.
Sekundei prieš jo akis iškilo išblyškęs merginos vei

das, tamsios, nuvargusios akys ankstyvo ryto šviesoje 
ant tilto per Spree upę. Jis šyptelėjo: "Julius nebus pa
tenkintas".

- Žinau. Broli Konradai, kada turite sugrįžti -?

- Mano leidimas R.Berlynui galioja 7 dienas.
- Kur dabar apsistojęs ?
Brolis Konradas pažvelgė į Vaughan’ą, kuris atsakė: 

"Pas mus, .Rehdenstrasse gatvėje. Teks miegoti karste, 
bet- vistiek,pas savus.

- Aš jums pranešiu,galbūt rytoj, visai tikrai poryt.
Iki tada pasieks mane visų susidomėjusiųjų atsakymai 
-pasakė Teusen’as. j

Jiems išėjus, uždaręs duris jis nuėjo prie telefono ir 
pasuko Muenchen’o numerį, kviesdamas pasikalbėti ge - 
nerolą Reinhardtą Gehlen’ą, Federalinės Žvalgybos Tar
nybos, BND direktorių. Nuovargio jis jau nebeprisiminė*

4.
Kitą rytą Romoje, viename viršutinių kambarių Va

tikane, Popiežius Jonas III, sirgdamas skilvio vėžiu 
ir arti mirties, savo lovoje apdėtas pagalvėmis, teikė » 
audienciją.

Jaunas monsinjoras sėdėjo šalia jo ir balsu skaitė 
vieną laišką po kito. Popiežius klausėsi užmerkęs akis, 
kartkartėmis tik pažvelgdamas, kai reikėdavo pasirašyti 
dokumentą ir - kai įeidavo gydytojas įleisti skausmą mal
šinančių vaistų.

Suskambėjo telefonas prie lovos ir monsinjoras at
sakė. - Tėvas Pacelli yra atvykęs, -pranešė jis.

Popiežius linktelėjo galva: "Įleiskite jį".
- Negerai, - atsiliepė gydytojas, - Jūsų Šventenybe, 

žinote...
- Kad labai nedaug laiko likos ir dar daug ką reikia 

padaryti, - užbaigė Popiežius sakinį.
Gydytojas uždarė savo dėželę ir monsinjoras atvėrė 

duris, įleisdamas aukštą, liesą vyriškį,- baltais plaukais, 
giliai įdubusiomis akimis, beveik viduramžiškai atrodan
tį, paprastoje, juodoje aprangoje.

-Atrodote labiau negu paprastai, kaip paukštis, šį 
rytą - pratarė Popiežius. \

Tėvas Pacelli šyptelėjo, nes toks pasisveikinimas 
buvo senas jų phprotys. Jis - jėzuitas, 70 metų am - 
žiaus, antrasis šio ordeno narys, kuris dirbo Istorinių 
Tyrimų Šv.Roberto Bellarmino Kolegijoje, Jis buvo at- 
sakingas jau virš 25 metus už organizaciją, kuri , galima 
buvo sakyti, panešėjo į Vatikano žvalgybos departamentą.

Popiežius pakėlė akis nuo dokumento, kurį jis skai
tė:" Jūs jėzuitai- paprastas juodas rūbas, jokio iškilmin
gumo. Gal išvirkščias kuklumas, ar nemanai taip?"

- Apie tai sau primenu kasdien maldose, Jūsų Šven
tenybe.

/ bus daugiau Z
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J. P-lis.

ATSIMINTAS ANTANAS 
TATARĖ

19 amžiaus liaudies švie
tėjo ir didaktinės baletris- 
tikos kūrėjo Antano Tatarės 
175-rių metų gimimo sukak
tis (1805-1889) paminėta Vil
niaus respublikinėje biblio
tekoje ir ta proga buvo ati
daryta jo vieklos ir raštų 
parodėlė.

ANTRASIS GYVENIMAS
Po rekonstrukcijos vėl 

veikia Kauno T. Ivanausko 
Zoologijos Muziejus. Di
rektorė Nijolė Gulbinienė 
priminė, kad jis įkurtas 
1919 metais. Jo eksponatų 
pagrindą sudaro Muziejaus 
įkūrėjo profesoriaus Tado 
Ivanausko rinkiniai, o se
niausieji eksponatai, datuo - 
jami 1859 metais yra jo tė
vo Leonardo Ivanausko pa
likimas. Dabartinę ekspozi
ciją papildo 41 biologinė gru
pė ir gamtinių zonų žemė
lapis.

Bestuburių skyriuje lan
kytojai' susipažįsta su ^ma
žiausiais vienaląsčiais gy
vūnais - pirmuonimis, su 
pinčių kolekcija, duobagyvių 
pasauliu - polipais, kora
lais, medūzomis iŠ Vidur
žemio jūros, Indijos vande
nyno. Daugiausia yra na
riuotakojų eksponatų.

Muziejuje yra visų mūsų 
sparnuočių pavyzdžių,© taip 
pat ir iš kitur. Yra senai iš- 
nykusios Lietuvoje girnovės, 
retai kur randama Leplan- 
dijos pelėda, kolibriai, ro
jaus paukščiai bei kiti.

Žinduolių skyriuje - Aust
ralijos gyventojai echidna 
bei ančiasnapis, rudoji Aust
ralijos kengūra, Pietų Ame
rikos skruzdėda, šarvuo
čiai, Afrikos šimpanzė, hie
na ir kiti.

FUTBOLO AIKŠTĖSE
Gausūs žiūrovai, susirin

kę į Vilniaus "Žalgirio" ir 
Jaroslavlio "Šiniko" koman
dų rungtynes, tikėjosi pama
tyti gražų futbolą ir laukė 
vilniečių pergalės. Deja, 
sostinės futbolininkai ir Šį 
kartą žaidė blankokai, sto
kojo kovingumo, ■ veržlumo. 
Jau rungtynių pradžioje pra
leidę į savo vartus įvartį, 
jie ilgą laiką nesugebėjo su
kurti aštrių momentų prie 
varžovų vartų. Tik rungty
nėms baigiantis, V. Kaspa
ravičiui po kampinio pavyko 
rezultatą išlyginti. Tai sep
tintos žalgiriečių lygiomis 
sužaistos ryngtynės.

NAUJAS APSAKYMŲ 
RINKINYS

Rašytojo Jono DOVYDAI
ČIO naujas apsakymų rinki
nys "Vidurnakčio mįslė" 
294 psl. buvo išleistas Vil
niuje 1979 metų pabaigoje.

KODĖL VILKINIMĄ 
LIGONINĖS STATYBA ?

* Šilalėje statoma ligoninė. 
Kas mėnesį po du kar
tus renkasi atsakingi suinte
resuotų organizacijų darbuo
tojai aptarti statybos eigos. 
Išnagrinėjamos negerovės, 
numatomos priemonės joms 
išgyvendinti. Visa tai už
protokoluojama ir. . . didžio
ji dauguma konkrečių užda
vinių taip ir lieka neįvykdy
ti. Pavyzdžiui, kovo 1O d. 
protokoluose užfiksuotos 
penkios priemonės, kurias 
turėjo įvykdyti Telšių kilno
jamosios mechanizuotos 
montavimo kolonijos žmo
nės. Visos taip ir liko po
pieriuje. Balandžio 24 dieną 
pasitarimo protokole buvo 
įrašyta 18 priemonių, iš ku
rių įvykdytos tik trys (tos, 
kurios buvo skirtos Šilalės 
kilnojamajai mechanizuotai 
kolonijai).

Užsakovas laiku nepasirū
pino kai kuriais įrengimais. 
Ligi šiol nepatiekta 120 
šviestuvių palatoms, ir net 
nežinia, kokie jie bus. O juk 
montuojant juos, teks dau
žyti tinką, paskui vėl jį tai
syti. Ligi šiol nėra elektros 
instaliacijos laidų ir 1.1. 
Ypač nedrausmingai dirba 
montavimo kolona. Į gamy
binius pasj tari mus atvažiuo
ja šios kolonijos vyr. inži
nierius K. Jocys, daug paža
da ir išvažiuoja. . . Nejaugi 
specialiųjų darbų tresto va
dovams irgi nerūpi, kad bū
tų tesimas žodis ? Juk iki 
šiol virtuvės korpuse nesu
montuoti kanalizacijos sto
vai ir negalima užmūryti 
vagų, kai tuo tarpu visas pa
statas jau ištinkuotas. Yra 
nemaža ir kitų trūkumų, ne
užbaigtų ar net nepradėtų 
darbų.

Reikiamos paramos šiai 
statybai nerodo ir Telšių te
ritorinis statybos trestas. 
Ligoninę galima būtų atiduo
ti naudoti ne tik laiku, bet ir 
anksčiau nustatytu terminu. 
Ir štai dėl apsileidimo, biu
rokratinės pažiūros , gali 
būti sužlugdytas plano vyk
dymas.

O jeigu nereiktų dėl įvai
rių statybai reikalingų dalių 
gauti Maskvos štampo, tai 
visko atsirastų ir laiku būtų 
padaryta.
LENKU KŪRYBA IR 
GAMINIAI RODOMI LIETU
VOJE

Vilniuje koncertavo Len
kijos valstybinis liaudies 
dainų ir šokių ansamblis 
"Šlionsk". Repertuare buvo 
Silezijos liaudies kūryba ir 
muzika.

Gegužės mėnesį Vilniuje 
buvo surengta paroda "Len,- 
kijos baldai". Lietuvos spau
doje juos giria. Kažin ar ir 
lietuviai giriami Lenkijoje?

ZUCCHINI PYRAGAS
3 1/2 puodukai miltų 
2 puodukai cukraus
1 puodukas alyvos
4 kiaušiniai
2 puodukai tarkuotų zucchi
ni
1 puodukas riešutų
1 1/2 š. cinamono
1 1/2 š. kepimo miltelių
1 1/2 š kepimo sodos 
1 š.druskos

Išmušti kiaušinius su cuk
rumi, įdėti alyvą ir įmaišyti 
visus likusius davinius. Kep
ti 350 1. karštumo krosnyje 
apie 55 minutes.

Vietoje riešutų arba ir su 
jais galima vartoti razi
nas, datules ir kt. Šis pyra
gas yra geras tuo,-kad jis 
gali būti užšaldomas ir, ne
žiūrint po kiek laiko jį at
šaldžius, jis visada turi 
šviežiai iškepto pyrago skonį.

VEJDRoDZ/ĄI

J EI GU GERI IR GALI GERTI — TAVO REI KALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MŪS U.

ATEIK I, LIETUVIU. A. Ą. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ* . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENI*. 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE. QUE. ,

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G; : 366-254 8 ( NAMU.) , 4 8 9-5 3 9 1 ( DARBO) 
JUOZUI S.; 63 1-6.83.4 ;. HENRI KUI N.: 277-7868; 
DAINIUI L.: 788-9606; pOtyALDUI D.: 66 1-1 733

nusilupa labai lengvai.
Šie vaisiai yra skanūs į- 

vairioje formoje.Pabandyki
me juos valgyti pakaitinę 
baltame vyne ir meduje.

Persikai nepajuoduos juos 
nulupus, jeigu pašlakstysite 
šiek tiek su citrinos sultimi.

Kitas labai mėgstamas 
vaisius pasirodo šiuo metu - 
mėlynosios slyvos. Šalia į- 
vairaus jų naudojimo, labai 
praverčia ir tai, kad lengva 
jas užšaldyti. Perplovus, iš
imti kauliukus, sudėti į sau
są cukrų/ tris ketvirčius 
puodelio cukraus 4-iems

KUKURUZINĖS 
BANDELĖS 
1 dėžutė nusunktų kukurūzų
1 puodukas miltų
2 š. kepimo miltelių 
druskos
pipirų 
1/2 puoduko pieno 
2 kiaušiniai

Kiaušinių tryniai išplaka
mi piene, įdedama druska ir 
pipirai, sudedami kukurūzai. 
Išplakami kiaušinių baltymai 
ir į anksčiau paruoštą masę 
jie dedami dalimis pakaito- 
mis su miltais. Kai viskas 
yra paruošta, užvirinama 
yra alyva ir į ją dedama po 
šaukštą’ šios masės. Pasi
daro bandelės ir kai jos gra
žiai parausta, yra išimamos 
ir tuojau duodamos į stalą.

KIAUŠINIAI SŪRIO PADAŽE 
4 kietai virti kiaušiniai 
1 šaukštas sviesto 
1 šaukštas miltų 
O. 5 stiklinės tarkuoto sūrio 
1 stiklinė pieno.

Miltai pakepinami svieste, 
suberiamas sūris, išmaišo
ma, atskiedžiama pienu ir 
verdama 5 minutes.

Nulupti kiaušiniai perplau
nami išilgai, užpilami sūrio 
padažu ir užbarstomi smul
kiai supiaustytais krapais.

VAISIŲ SEZONUI 
KLESTINT -
- Persikai, arba kaip čia 
vadina -"peach", o mes daž
nai sakome ir pyčiai -pačia
me gražume. Norint šiuos 
vaisius nulupti, geriau juos 
panerti į verdantį vandenį 
3O-iai sekundžių ir tuojau 
pat į šaltą vandenį. Odelė

puodeliams slyvų/, uždary
ti ir tuojau pat sušaldyti.

” Tik nebūkite dabar su manim mandagus ’." 
NATIONAL ENQUIRER

GĖRIMAI NAUJOS SPORTO RŪŠYS
ALIASKOS KAVA Brežnev’as, Mahkvos Olimpiados atidarymo metu savo

Į 5 oz. stiprios juodos ka- kalboje pranešė, kad bus įjungiamos 2 naujos sporto šakos 
vos stiklą įpilti 1 oz. Gin t programą, kokių dar nebuvo jokiose olimpiadose:bėgimas 
ir šaukštą vanilijos ledų. su kliūtimis į Vakarus ir metimas piautuvo ant kūjo.

SPANGUOLINIS
l 1/2 oz. Gin supilti į stik - 
lą, kuris pripildytas iki pu
sės ledo gabaliukais. Pri
pildyti spanguolių sunka ir 
puošti apelsinų riekelėmis.

KUKURŪZŲ SALOTOS
1 dėžutė (7 oz) nusausintų 
kukurūzų
1 stiklainis (4 oz) nusausintų 
ir supiaustytų žalių pipirų, 
1/4 puoduko smulkiai su
piaustytų petražolių
1 mažas pundelis žalių 
svogūnų, supiaustytų r
1 žalias pipiras
1 raudonas pipiras • 

HO mažučių pamidorų
Viskas sumaišoma ir už— 

pilama skysčiu, kuris pada
romas iš :
7 šaukštai "olive’alyvos
2 šaukštai acto
174 šaukštelio tarragon’c 
1/4 šaukžtelio garstyčių 
1/4 šaukštelio druskos 
Truputis maltų pipirų.
Šių salotų kiekis yra. 4 žmo
nėms.

VARŠKĖ SU VAISIAIS
I pakelis varškės
1 dėžutė labai smulkiai 
piaustytų ananasų
l dėžutė apelsinų
Apelsinų Jello

Jello išverdama kaip nu
rodyta ant pakelio, bet pa
naudojant tik du puodelius 
vandens.

Kai išvirtas Jello atšala, 
į jį sudedama varškė, nu
sunkti ananasai ir apelsinai. 
Paliekama porai valandų at
šalimui ir duodama prie 
saldžių patiekalų.

KAIP IŠVENGTI BEDU. RAUGINANT DARŽOVES?

Ontario Agrikultūros ir 
Mitybos Ministerija duoda 
keletą gerų patarimų:

- Rauginamos daržovės 
susiraukšlėja, kai praeina 
per daug laiko nuo jų nusky- 
nimo iki rauginimo; kai rau- 
galas ar syrupas yra per 
stiprūs; kai yra vartojama 
per daug acto ir per mažai 
vandens.

- Minkšti ir slidūs raugi
ntai pasidaro tada; kai įde
dama permažai druskos ar 
acto į raugalą, kai nenuplau
nami agurkų galiukai raugi
nant, kai nenugriebiamos pu
tos kasdieną nuo raugalo.

Kenkia per daug kietas van
duo arba jeigu laikoma per 
daug šiltoje vietoje.

- Tamsios spalvos raugi
ntai pasidaro naudojant mal
tus prieskonius, o ne grūdus 
/pav. pipirus/, jeigus vande 
nyje yra per daug geležies 
/ ar kitų mineralų /, arba 
arba naudojant virtuvei įran
kius iš žalvario, geležies ai 
galvanizuoto metalo.

-Baltos nuosėdos indo dug
ne atsiranda naudojnat pa
prastą druską; geriau varto
ti specialią rauginimo drus
ką / "pickling" salt/.

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINUAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMIN1JUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

T. LAURINAITIS ‘
Tel : 525-8971 2680 FRONTENAC ST* MONTREAL, P. Q.

RADIO 14 10 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

KIEKVIENĄ. ANTRADIENĮ nuo 11.30 iki 12v. nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS L , S T ANKEVIČ I U S 

1053 Albanel Cr . Du v e r n a y , P. 0. Te 1 ; 669 —8 8 3 4

AUKŠTAITE MOTERIS IR AUKŠTAITIS
Iš knygos LITHUANIAN NATIONAL COSTUME,] Autoriai- 
dailininkai Anastazija ir Antanas TAMOŠAIČIAI

DĖMES I 0 ŽUVAUTOJ AMS

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

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGĘ
Box 119, R. R. 2* 
Man i wale i. Que..
TeK (819)449-4355-

1980. VIII. 22 5 psl
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Tau pyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame ja ja * J| J8
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE----------------------------------------

MOKA:
KP/2% už 6 mėn. term, indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
1 1 7c už pensijų ir namų planų

9 % % speciali taup. sųsk.

9 Ya % už’taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
13% už asm. paskolas 
1 2 % už mortgičius

VASAROS KELIAI IR TAKELIAI

AKTYVAI viri 2 5 milijonų dolerių___________
Asmenines paskolas duodame iki $50.000 ir morffičius Iki 
75% jkainoto turto. Visų nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir .antrieji mortgičioi.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 1 (t sal. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki K vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos j r rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uidaryta)
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefoną i 532-8723 Toronto, Ontario 
532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — viri 17 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 6 mėn. 101/2% 
= term, indėlius 1 metų 10 %
E term, indėlius 2-3 metų 10 %
= pensijų ir namų s-tą 11 %
E taupomųjų s-tų 10 %
= spec. taup. s-tų 10*/i%
= depozitų-čekių s-tų 6 %
Ę DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo 13*/2%
E mortgičius nuo 12 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

KAI DU STOS, VISADOS DAUGIAU PADARYS...
7---------------------------------------------------------- -

bndon,ont. m. ūkį pardavė ir atsikėlė į 
LONDOpT’ą, Ont. Čia iki da - 
bar gyvena visų tautiečių

5 0 METŲ
VEDYBINĖ SUKAKTIS'

Londoniškiai Domicėlė ir 
Pranas RUŠINSKAI neseniai 
atšventė 50 m. vedybinio 
gyvenimo (sukaktį. Po iškil
mingų pamaldų bažnyčioje, 
pokylis vyko London* o lietu
vių Parapijos salėje.

Abu Ručinskai Į Kanadą 
atvyko 1926 metais, apsigy
veno TORONTE ir, čia susi - 
tikę, apsivedė 1930 m. Jis- 
praktiškas ir nagingas su
valkietis, gimęs ir užaugęs 
Pilviškių vaisė., Vilkaviškio 
apskrityje. Ji - maloni že
maitė, kilusi iš Girkalnio 
vaisė. .Raseinių apskrities .

Gyvendami Toronte, jie 
1932 m. susilaukė sūnaus Al
girdo, o 1938 m. apleido 
miestą ir sumanė vykti į že
mės ūkį - pabandyti laimės . 
Pradžioje ūkyje ne visada 
gerai sekėsi, bet žemaitiš
kas užsispyrimas ir suval
kietiškas nagingumas viską 
nugalėjo: ėmė geriau sektis 
ir Įsigijo nuosavą ūkĮ. 1942 
m. jiems gimė duktė Gra
žina.

Prasikūrę, susitvarkę ir 
materialiai sutvirtėję, 1953

mylimi ir gerbiami.

Domicėlė ir Pranas Ru
činskai yra senesnės,prieš ' 
II Pas. Karą vykusios emi
gracijos išeiviai. Malonu 
pažymėti, kad jie abu visa - 
da liko pilni gimtosios že
mės meilės, noriai įsijungė 
į po II-jo Pas.Karo mūsų a- 
teivių tarpą ir čia našiai 
reiškėsi bendruomeniniame 
gyvenime. Jie kažkaip mo
kėjo rasti aukso vidurį tarp 
senesnės ir naujesnės lietu
viškos išeivijos, nes visada 
turbūt, samprotavę, kad-lie - 
tuviais esame gimę-lietu - 
viais turime ir būti.

Todėl Ručinskams visi 
linkėjo ir linki daug daug 
saulėtų gyvenimo dienų. Visi 
stebisi jų lietuvišku papras
tumu ir nuoširdumu. Šia 
proga reikia pažymėti, kad 
netrukus Pranas Ručinskas 
susilauks ir 75 metų gyveni
mo sukakties.

L.D a m u 1 i s

• Žurnalistas L. E IMANTAS 
išvyko į Mokytojų Studijų 
Savaitę Dainavoje. Pažadėjo 
atsiųsti, kaip ir kasmet, re - 
portažų apie studijų eigą.

Štai aną sekmadienį, be
valgant paskutiniuosius šių 
Namų šeimininkės Joanos 
BUBULIENĖS cepelinus ir 
jai praeinant pro mano sta
lą, nei iš šio, nei iš to, pa
tyliukais, akį merkdamas, 
paklausiau, kurgi, pagaliau, 
tavasis Stasys, kad niekur 
nesimato ? Nagi atvažiuok 
ir pamatysi. Aš tuoj čia už
baigusi į ten lekiu, o pats 
rytoj rytą oasirodvk".

Aš ir antrą. kartą akį 
mirkt, tai reiškia sutarta, 
ryto rytą pasimatome tenai, 
Georgen ežero pakrantėse, 
visiškai ant 30.000 salų 
rubežiaus.

Štai, pagaliau, vingiuotas, 
vasaros kelelis mus prive
da visai prie jų didingos ir 
erdvios vasaros residenci- 
jos. Amteli didžiulis aviga
nis šūo ir tuojau pat pirmoji 
galvą iškiša Joana,' o po jos 
ir Staselis. Aha, balandėli, 
tai čia pasislėpęs visą va
sarėlę, sau laimingai ir be 
rūpesčių gyveni, pilvuką au
gini. Nagi,išeik, iškišk gal
vą, aprodyk savuosius pa- 
locius. Matai, kad jau ne
pabėgsi. ..

Pasibaladojus, Stasys ir 
pradeda iš lėto žingsniuoti, 
o mes iš paskos. Na ir aiš
kina, viską rodo mums,už- 
simena pirmuosius ir sun
kius kūrimosi metus, kada 
čia pats viską tampė ir sta
tė. Pasirodo, kad net visas 
šis nemažas iškišulys Į eže
rą yra jų nuosavybė ir tai 
daugumoje jų pačių ranko
mis iš ežero atkovotas, pri
pilant veik 3000 sunkveži
mių žemių vietovės pakėli
mui.' Atokiau nuo vandens 
erdvi jų pačių rezidencija, 
kurios abiejuose galuose dhr- 
gi po porą vasarnamių sve
čiams. Aplinkui iškyšulį pa
krantėse, ant gražiai lėkštų* 
akmens uolų, dar penki pui
kūs atskiri, toli vienas nuo 
kito spalvingi vasarnamiai. 
Priešais, už kelių kilomet
rų per įlanką, kaip toje pa
sakoje, saulėje tik spindi, 
žaižaruoja Midlando miesto 
panorama. Čia pat, net ran
komis beveik pasiekiamos, 
kad ir nedidelės, tačiau tai 
30000 salų galerijai pri
klausančios bent kelios sa- 
lėlės. Meškeriojimui linku
siai dūšiai ir akiai, neleng
va nuo šių pakrančių ati
traukti žvilgsnio.

Nors prašėme, maldavome 
nevargti dėl mūsų, tik ilsė
tis ir vasaros burtais gėrė-: 
tis, bet kur tau, Joana ir 
čia dar net mandriau,nei šių 
Namų Popietėse mus pavai
šino.

Na, dabar tai jau nors ži
nau, iš kur šių Nartių ener
gingoji šeimininkė, visų taip 
mėgiama, pasisemia jai tiek 
daug reikiamos ištvermės ir 
energijos. Ir kur tik nenu
veda tie gėlėmis pasidabinę 
takeliai.. .

Gera, malonu ir džiugu 
sulaukti ' vasaros, o ypač 
priklausančių ir užtarnautų 
atostogų jų metu. Tik va, 
šiemet ta vasara kažkodėl 
tokia keista, neįprasta, be
veik naslaotinca. Šviečia

saulutė ir debesuota, vis- 
vieną taip tvanki, slegianti, 
prie žemės lenkianti šiluma, 
net kaulus gelianti. Visiškai 
neatitinka kadaise taip pa
laimingai aidėjęs išsireiš
kimas - šiluma kaulų nelau
žo. Šiemet, kaip tyčia, lau
žo ir dar kaip. . .

Šiuose Li etuvių Namuose 
buvęs judrus gyvenimas sa
vaime aptilo ir aprimo. Vi
somis kryptimis vasaros 
atostogoms ir poilsiui iške-’ 
liavo žmonės, o jaunimas’ 
išsisklaidė po įvairias sto
vyklas. . .

Labai įdomias ir nepa
mirštamas atostogas pralei
do judrus ir gyvas šios ko
lonijos veikėjas muz. Vaclo
vas Verikaitis, kuris su savo 
žmonele net trip savaites 
svečiavosi specialiai ’kultū
rininkams suorganizuotoje 
viešnagėje Graikijoje, tame 
pasaulio kultūros lopšyje. 
Tai jų abiejų jaunų dienų 
svajonių bei sapnų išsipil
dymas, labai žavus ir nepa
ini rštamas.

Paskubomis prabėgo pro 
čia ir šį kraštą net tolimo
sios Brazilijos lietuviško 
jaunimo grupė, atlikusi savo 
programą Chicagoje. "Gin
taro" jaunimo šokėjai, vos 
sugrįžę iš 6-tosios Tautinių 
Šokių Šventės, nejuokais su
kruto ruoštis dar didesniam 
žygiui Prancūzijon, Europos 
širdin, į Tarptautinį f esti - 
valį, nes jie buvo parinkti 
tenai atlikti programą. Tai 
didžiulis, daug energijos, 
pastangų ir lėšų reikalau
jantis žygis. Neabejojame, 
kad mūsų šaunieji gintarie- 
čiai visą tai puikiai atliks, 
mus ir mūsų tautą repre
zentuos.
I

Gana nemažos grupės tau
tiečių šią vasarą keliavo ir 
Nemuno kraštan, su savo 
senai bematytais broliais, 
seserim susitikti.

Kelios ir šių .Sekmadienių 
Popietės čia pasitaikė ra
mesnės, su' mažesniu skai
čiumi žmonių, betgi buvo ir 
priešingai. Priėjo ir .pri- 
bangavo tiek, kad net eilėse 
laukė, visą maistą ne tik kad 
pabaigę, bet ir jo pritrūko. 
Tas atsitiko dėl gausių į čia 
užklydusių svečių iš tolimų 
vietovių bei kraštų.

Tiesa, visai netikėtai 
šiuose Namuose atsirado ir 
visai nauja "šluota", būtent 
šių Namų vedėjo-administra
toriaus pareigas nuo vasaros 
vidurio perėmė senas barz
dotas "ešerys", ilgametis ir 
nepailstantis lietuviškos 
Šeštadieninės Mokyklos vy
resniųjų klasių mokytojas 
Algis VAIČIŪNAS gyvenantis 
Witbi, Ontario.

Atrodo, kad jo mikliai ap- 
skutinėta barzdelė jau pra
deda neblogai prisitaikinti 
prie čia esamos aplinkos, 
tvarkos bei spalvos. Paga
liau, jam čia įsitvirtinus, 
jaučiamas palengvėjimas, 
nes ši spraga tapo pataisy
ta. Čia pat ir šiųNamų 2-jų 
savaičių stovykla Wasagoje 
suaugus'ems žmonėms ir 
šeimoms.
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DRAUDA (įį)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 
2405lakeshore 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 rūfių drauda • VALTERIS DREŠERIS 
' • ((taigos tai. 233-3334 231-2661 231 6226a

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M98 1K8

♦ Namų — Gyvybės
A jUf 8^ jA A> * Automobilių
Į * Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.g.
QinArCfracJ IA/ Visais kelionių reikalais 1551 Bioorstreei bc pasaulyje Skambinti 

TORONTO, ONTARIO 
M6P iA5 fe/. 533-3531

steatharines

PADĖKA
Ruošdami SLA 7.2 Kuopos tradicinę gegužinę, Įam - 

žinome Lietuvos Laisvės Kovotojo a.a.Antano KALI 
NAUSKO vardą KANADOS LIETUVIŲ FONDE.

Jūsų nuoširdžia parama Jo vardu įnešėme $ 1OO do
lerių į KLFondą.

Reiškiame nuoširdžią padėką prel.dr. J.TADARAUS- 
KUI už skelbimą per pamokslą ir skatinimą vykti Į ge - 
gužinę, dalyvauti pagėrbimo ceremonijoje. Dėkojame St. 
Catharines Pranciškonų Vienuolyno viršininkui kun. J. 
LIAUBAI.OFM už visokeriopą paramą.

Ačiū už aukas: $ 25, - A. KENSTAVIČIUS, Hope, B.C.; 
$20, -Br. GRAJAUSKAS, $1O, - J. LEKUTIS; po $ 5 , - 
A. MATULIŪNAS, A.ŠILGALIS, P. ŽULYS iš Hamilton*©; 
$ 15, - J.PABERŽIS-iš Šveicarijos; po $5, - J.ir P. KA • 
LAINIAI, J.ir K.DERVAIČIAI ir J. VYŠNIAUSKAS; po $2- 
J.SKEIVELAS iš St.Catharines, A. FIRAVIČIUS,-0.50 c 
iš Toronto.

SLA 72 Kuopos daiktinei loterijai aukojo: inž.St.ŠET 
KUS - savo pieštą paveikslą, K.DERVAITIENĖ-vertingą 
laiminkį, D.DAUGINIENE - sūrį, visi iš St.Catharines; 
A.PADOLSKIS - kėdę, kavai staliuką, C.FARR- tautinę 
lėlę, iš įkris, Ont., O. LAŪRYK - 3 vertingus laimikius iš 
Brantford, Ont., A.DEKSNIENĖ-tortą napoleoną, A. 
KAUŠPĖDAS - 2 vertingus laiminkius, O.KUZMIENĖ - 
tortą, A.MINGĖLA - vertingą laimikį, VI. BAGDONAS - 
2 vertingus laimikius .

Dėkojame SLA loterijos rėmėjams, pirkusiems už 
$ 5, - ir daugiau, bilietų: J. ir O. STAŠKEVIČIAMS iš Port 
Colborne;st.cathariniečiams;E. ir O. SAKALAUSKAMS, 
J.ir V. ŽEMAIČIAMS, J.ir P. KALAINIAMS, J.ir K. 
DERVAIČAIMS, J.ir O.KARALIŪNAMS, J.ir A. KRIŠ
ČIŪNAMS , J. VENCKUI, J.ii? L. VYŠNIAUSKAMS, S. 
ŠETKUI ir J.ŠARAPNICKUT; hamiltoniškiams: St.RZE - 
VUCKAMS, G.BREICHMAN1ENEI, B.STEPONAVIČIAMS, 
A. MATULIŪNUI, K, MIKŠIUI; iš Paris, Ont.-A. KUZMIC
KUI.

Be abejo, buvo ir daugiau SLA loterijos rėmėjų, nes 
jie pirko bilietus iš neviei.o platintojo.

Dėkojame loterijos platintojams: A.PADOLSKIUI ir 
A. KUZMICKUI iš Paris, O.it., O LAURYK iš Brantford’o, 
A.PAKALNIŠKYTEI, B.PAKALNIŠKIUI, VI. BAGDONUI, 
J.DEKSNIUI, J. VARNUI, K. MIKŠIUI, P. ŽULIUI, G. 
MELNYKUI, Z.PULIANAUSKUI iš Hamilton’o; O.INDRE- 
LIENEI iš Toronto, J.ŠARAPNICKUI iš St.Catharines. «

Daiktinės loterijos platintojams: R.PAKALNIŠKEE - 
NEI, S. MATUKAITIENEI, p.p. STANEVIČIENEI,TRIPO- 
NIENEI ir ŠIRVINSKIENEI; J.ir M.PAUKŠČIAMS iš St. 
Catharines už kavos ir bandelių pardavinėjimą.

DIDELIS AČIŪ ir visiems svečiams už gausų dalyva
vimą ir medžiaginę paramą. Su jumis mes galėsime ir 
ateinančiais metais tęsti panašią veiklą.

Reiškiame padėką :"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS","NE - 
PRIKLAUSOMAI LIETUVAI", "NAUJIENOMS" ir "TĖVY
NEI" už spausdinimą korespondencijų apie SLA gegužinę.

KUOPOS VALDYBA

oooooocoooot
JEIGU GERI IR GALI GERTI

JEIGU NORI NUSTOTI

6 psl

TAVO REIKALAS
MŪSŲ .

ATEIK Į LIETUVIU, AK (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
TREČIADIENĮ, 7 79 MIMICO AVENUE (Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 V. V.

SKAMBINKIT : 487-5591

• Sol. VERIKAITIS Vaclovas 
su žmona atostogauja Grai
kijoje, dalyvaudami mokyto
jų ekskursijoje. Ją sudaro 
47 gimnazijos mokytojai, iš
klausydami paskaitų apie se
novės Graikiją.

tillsonburg

PASIŽYMĖJO
SPORTININKĖS

Laisvės Olimpiadoje dvi

lietuvaitės iš Tillsonburg*o 
/į pietvakarius nuo Toronto , 
tabako ūkių vietovė / pui
kiai pasirodė. Tai seserys 
Violeta OLE KAITĖ ir Diana 
OLEKAITĖ, 19 ir 17 m.am
žiaus. Jos laimėjo 5 aukso, 
3 sidabro ir du bronzos me
dalius bėgime, moterų esta
fetėje, rutulio stūmime, ie - 
ties metime, šuolyje Į tolį

ir aukštį, bėgime per kliu - 
tis.

Abi seserys yra pasižy
mėjusios sporte savo lanko
mose gimnazijose. Violeta 
Olekaitė šiemet ją baigė.
Ji buvo paskelbta 3 metus iš 
eilės O ford- Elgin valsčių 
sporto čempionę, šią vasarą 
laimėjo 12-ą vietą Ontario 
provincijos lengv.atletikoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuoeovuose namuose —

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
iontoupot 
term, depozitui 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
r eg. pensijų fondo

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKU”
830 Main Street East

L8M 1L6
telefonas 544-7125

sukaupę* viri 1 4 mil. dol. kapitale 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pusk, 
asmenines paskolos

K

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai , ieitadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūtio men ir prie! ilgus savaitgalius ieitodiemais uždaryta,

10%
10%
10% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų draudė.

10,/s% Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

AUSTRALIA
DŽIAUGĖSI KUDIRKŲ, 
ATSILANKYMU

Po ilgo susirašinėjimo ir 
laukimo Simas ir Genovaitė 
KUDIRKAI birželio 13 dieną 
nusileido Sydnėjaus aerod
rome. Čia jie buvo sutikti 
ir globojami ALB atstovų. 
Tą pačią dieną Kudirkai 1 iš
skrido į Adelaidę.

Simas Kudirka savo lan-

leistas 8 psl. priedas anglų 
kalba "Baltic Herald". Pir
mame puslapyje pristatomas 
Simas Kudirka, kuris vėliau 
lankėsi Australijoje. Tarp 
kitų straipsnių svarstomas 
Afganistano užgrobimas, 
maskvinė olimpijada ir so
vietų dvigubos pilietybės 
Įstatymas. Primintas pavo
jus Vakarų kraštams, nuro
dyti apytikriai sovietų nužu
dytų aukų skaičiai.

o

TAUTOS ŠVENTĖS - RUGSĖJO 8-tos IR

TĖVYNĖS PAVERGIMO’

40 METU SUKAKTIES PAMINĖJIMAS 
rengiamas š. m. Rugsėjo 7 d.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE
I I vai . Pamaldos
12 vai t Minėjimo Aktas;
Paskaita: L. i GIRINI S-NORVAIŠA 

Organizacijos dalyvauja su vėliavomis. 
ĮĖJIMAS LAISVAS

L. K. MINDAUGO
Šauliu, Kuopa

mų pjesę "Ištekėjusi mote
ris". Veikalą režisavo K. 
DAUGUVIETYTĖ -ŠNIUKŠ - 
TIENĖ ir juo gėrėjosi pilna 
Lietuvių K'ubo salė žiūro
vų. Nors vjeikalas parašytas 
ne lietuvio autoriaus, bet 
vaizduojamas gyvenimas 
tinka visoms tautybėms. 
"Ištekėjusi moteris"išvers
ta iš anglų kalbos irgi syd- 
nėjiškės visuomenininkės 
Elenos JONAITIENĖS.

J. Z.

GYVAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU. JAUNIMAS

Vasaros Šokius suruošė 
jaunimo VIENYBĖS grupė, 
vadovaujama D. Ivanauskie
nės birželio 21 dieną Wol- 
verhamptone. Atsilankė virš 
250 svečių, buvo ir iš to-

šoko Glousterio ir Stoudo 
BALTIJA, ŽAIBAS ir jau
nučių VIENYBĖ.

AUSTRALIJOS LIETUVIU, 
FONDO PREMIJA

Australijos Lietuvių Fon
das skiria dvi premijas 
Australijos lietuviams po 
$ 500 už grožinę literatū
rą ir už akademinį lituanis
tikos darbą.

Konkurso vertintojų komi
sija sudaryta iš red. Vinco 
Kazoko, Elenos Jonaitienės, 
Danutės Skarulienės ir Jur
gio Janavičiaus.

• Račkauskas Petras, jau
nas lietuvis, pasižymi geru 
baritono balsu, kurį lavino 
Elder konservatorijoje. Ti - 
kimasi susilaukti profesio-

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJOS 
"LITĄ S" 

SPECIALUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

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

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

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

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

LITO VALDYBA
e'^er^erwott**********************^***

Mūsų. Kredito Unijos Narei 
A f A 

GRAŽINAI DAUKŠIENEI 
mirus, jos vyra STASI, sūnų SAULIŲ dukterį 
Marija GI RDŽI UVI ENE, seserį Dana.
SMI LGEVIČIENĘ su šeimomis bei visus kitus gi
mines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame — 

Monrealio Lietuviu. Kredito 
Unijos ” Litas” Valdyba

A t A 
GRAŽINAI DAUKŠIENEI, 

mi r us,

vyra dr. Stasį DAUKŠA , dukterį MARIJAg, 
sūnų, SAULIŲ su šeimomis ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Valerija ir Liudas STANKEVIČIAI 
Viktor i j a S TANKEVI Čl ENE _____—..■ml

kymusi Australijoje pravėrė 
ir tas duris, kurios lig šiol 
mums buvo neprieinamos. 
Visuose Australijos mies
tuose, kuriuose Kudirkai 
lankėsi, Simo kalbų pasi
klausyti susirinkdavo ne tik 
minios lietuvių ir pabaltie- 
čių, bet į jį atkreipė dėme- 

. sį didžioji australų spauda, 
radio ir televizija. Simo 

^ spaudos konferencijos buvo 
plačiai aprašomos laikraš
čiuose, su juo pasikalbėji
mai buvo transliuojami ra
dio bangomis ir rodomi tele
vizijos ekranuose.

Sveikintinas Kudirkų susi
tikimas su jaunimu ir ap
lankymas savaitgalio mo
kyklų. Simas su jaunimu 
kalbėjo jiems suprantamais 
žodžiais ir paliko neužmirš
tamą •įspūdį. Simas susitiko 
su australais parlamenta
rais, senatoriais, aukštais 
dvasiškiais ir kitais val
džios pareigūnais. Daugely
je vietų, trėmimų minėji- 
'muose-, Simas buvo pagrin
diniu kalbėtoju. S. Kudirkos 
atvykimas į Australiją lai
kytinas labai sėkmingu ir 
ypatingai naudingas lietu
viams.

Ši kelionė Kudirkoms ne
buvo lengva. Jiems reikėjo 
skubėti iš miesto į kitą 

, miestą, kuriuose laukė kon
ferencijas , susitikimai, mi
nėjimai. Jie lankėsi Adelai
de, Perthe, Canberra, Mel - 
bourne, Hobart miestuose .

M 
O

Birželio trėmimų minėji-

Akademinio Skautų Sąjū
džio Sydnėjaus skyriaus fl- 
listerės, vadovaujamos ener
gingos ps.fil. Eglės Žižytės- 
Suchowerskyj, Centriniame 
Commonwealth Bank of 
Australia patalpose suruošė 
ll-kos dienų pabaltiečių me
no parodą. Paroda buvo pla
čios apimties, kurioje be 
dailės buvo išstatyti ir liau
dies meno kūriniai. Parodą 
aplankė tūkstančiai žmonių. 
Stebėtina, kad iš atsilankiu
sių buvo ir tokių, kurie apie 
Pabaltijo kraštus mažai ką 
žinojo. Parodoje jie įsigijo 
kai kurių dailės dirbinių ir 
daug klausinėjo apie tuos 
kraštus-

ASS Sydnėjaus skyrius 
praėjusiais metais buvo su- 
ruošęs savaitgalio Studijų 
Dienas, Džiugu, kad akade- 
mikės, daugumoje prašoku
sios savo amžiaus dvide
šimtmetį, ruošia reikšmin
gus kultūrinius parengimus.

Rajoninė skautų stovykla 
įvyks 1981 m. sausio 2-12 
dienomis prie Adelaidės- 
Šioje stovykloje pirmą kar
tą Australijoje bus praves
ta vadovų Ąžuolo - Gintaro 
mokykla. Laukiama atvažiuo
jant Gintaro mokyklos vado
vės v. s. Vandos Aleknienės 
ir gal kitų vadovų. Visi ra
jonų skautai (ypatingai skau
tės) džiaugiasi tikėdami ant
rą kartą Australijoje pama
tyti Vyriausią Skautininkę, 
v. s- Ireną Kerelienę.

TEATRAS"ATŽALA"

liau atvykusių. Maloni ir 
įvairi programa visus gerai 
nuteikė. Tautinius šokius

nalaus solisto. Džiaugiamės 
ir linkime ne tik laimės, bet 
ir ištvermės.

PASIŽYMĖJO LIETUVIAI
ŠACHMATININKAI

Sydney miesto Lietuvių

Šachmatininkų Klubo p-kas 
yra dr. I. Venclova, sekreto
rius - V. Augustinavičius , 
kasininkas - V.Šneideris.

Žaidynėse Klubo I-oji ko - 
manda "A" grupės turnyre 
laimėjo prieš australus. Ko
mandos kapitonas V.PATA - 
ŠIUS laimėjo prieš Australi
jos olimpinį reprezentantą 
T.Show.

Šiuo metu Lietuvių Klube 
yra apie 30 šachmatininkų , 
įskaitant svetimtaučius.

k.

Kairėje :
ŽILVINAS, Lietuvių Tau
tinių Šokių Vienetas, Ade
laidės mieste, Australijoje

Nuotr. A. Budrio

mų proga su Australijos lie- Sydnėjaus Lietuvių* Teat- 
tuvių laikraščiu "Mūsų Pa- ras "Atžala" liepos 14 dieną 
stoge" birželio 9 d. buvo iš- pastatė Ted Willis 5 veiks-

1980. VIII. 22

NEPAMIRŠKIME
LIETUVIŲ.
PASIRODYMO ’.

RUGPJŪČIO 29 d.MAN& 
HIS WORLD OPEROS PA- 
VILIJONE nuo 6-10 v. v. dai
nuos A V VYRŲ OKTETAS su 
sol. Gina ČAPKAUSKEENE. , 
vadovaujant ir akomponuo- 
jant Mme Madeleine ROCH .

Į Oktetą yra įsijungę gra
žiabalsių jaunų vyrų.Šiame 
pasirodyme dainuos:Alf.GU
DAS, Ryt. BULOTA, Alb. RU - 
SINAS, Alb. URBONAS, H . 
CELTORIUS, Vyt. MURAUS
KAS, Ant. MICKUS, P. MA- 
LIŠKA.

Kai r ėję-Oktetas su sol. G. 
Čapkauskiene ir Mme M . 
Roch vieno koncerto metu .

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarė,-. .. darbo »r.!k«''.aa stogadongia 

GUY RICHARD, kuris Jau senai lietuviams p at aro aula. Dar b A 
atlieka) sąžiningai (r pr Įeinamomis kainomis. Skrebinkite

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & TIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Mentreol, P.O. H1N 1C9 o Tel. 255 - 4076
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JAUNIEJI PROFES ION ALAI

JUODIS Romas užbaigė 
McGill Universitete studijas, 
įsigijo bakalauro laipsnį eko
nomijos srityje. Jis planuoja 
tęsti studijas ir įsigyti 
Master laipsnį Winds or’o 
Universitete. Jis yra lankęs 
Montrealyje ir Šeštadieninę 
Mokyklą, dalyvavęs skautų 
eilėse ir GINTARO Ansamb
lyje.
LAf

ŽUVAUTOJAMS '.
Ruošiamasi išvykai žu

vauti į Baskotong ežerą 
Darbo Dienos savaitgalyje.

Vietų dar yra. Nyrintieji 
vykti, bet neturį savo auto
mobilių, norėtų, kad kas turi 
vietos, juos priimtų. Pra - 
šome apie tai pranešti NI - 
DOS Klubo p-kui Jonui Pet - 
ruliui tel.: 721-1656.

AR KALBI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ??? GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

DR. J. MALIŠKA
DANTEI. GYDYTOJAS 

144 0 st. Cath ar|n e W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu: 488—8528

Dr. ŠIMKUS Gerald,'bai
gęs McGill Universitete me
dicinos fakultetą, pradėjo 
praktiką Royal Victoria li
goninėje.

• PATAPAI, Vytautas ir 
Carol susilaukė antrojo sū
naus. Tėvai ir seneliai Juo
zas ir Marytė Patapai džiau
giasi naujagimiu.

• GURECKAl, Stasys ir Hil
da iš Drumheller,Ata., atos
togas praleido pas brolį Le
oną Gurecką.

• Kun. KUZMINSKAS, L.K . 
B. Kronikoms leisti p-kas 
lankosi Montrealyje, tarėsi 
dėl Kronikos išleidimo pran
cūzų kalba. Ta proga aplan
kė ir ”NL" redakciją.

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTU gydytoja 

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

Namų.: 737-968 1

Dr. ŠIMKUS Elizabeth - 
Kathy, Gerald žmona, baigė 
McGill Universitete me die i- 
nos fakultetą ir atlieka prak
tiką Royal Victoria ligoninė
je.

• J. JOCAS su žmona Vera 
iš Delhi,Ont. atvyko atostogų 
1 savaitei Į Montrealį.Atsi
lankė ir "NL"redakci joje. Jis 
nuo seno yra nuoširdus mūsų 
laikraščio skaitytojas ir rė
mėjas. Apsimokėjo prenu
meratą, paliko auką laikraš
čiui paremti. Kartais būna 
taip, kad skaitytojai iš toliau 
labiau rūpinasi atsiskaityti , 
negu kad čia pat esantieji...

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

365-0511285 • 2eAVENUE, LASALLE 
QUE. H8P 2G7

„nepriklausoma Lietuva”
KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTI S. VISU, PAŽIŪRU. ŽMONES JĮ SKAITO. 
PASIŪLYK JĮ SAVO DRAUGUI AR PAŽĮSTAMŲ!, ATSIUSK PAVARDES IR 

ADRESAj LAIKRAŠTĮ SIUSIME S US I P AZI NI M UI IKI SIU METU. PABAIGOS

D r. ŠIMKUS Raymond , da- ŠIMKUS Gail, fbhigė 
bar apsigyveno Vancouver’yje Westmoupth gimnaziją ir 
kur atidarė savo gydytojo ka- ruošiasi studijuoti mediciną, 
binetą Studiiavo Montrealyje.

• ŠIMKŲ Marytės ir Kas
paro sūnūs, marti ir dukra , 
kaip iš pridedamų aprašymų 
matyti, gali didžiuotis pro
fesionalų šeima.

• STANKEVIČIAI, Liudas 
ir Valerija buvo išvykę 2 
savaičių atostogoms. Dau
giausia laiko praleido Vėne- 
zueloj,Trinidade ir kt.

Pasirodo, kaip L.Stanke - 
vičius pasakojo, Tabago sa - 
loję kolonistų laikais buvo 
labai daug latvių joje. Dabar 
dar yra įlanka, pavadinta 
Kuriandbay. į šią salą daž - 
nai atvažiuoja turistai lat -

Venezuelos lietuviai yra 
labai veiklūs, apie 50 jaunų 
lietuvių, nemažai iš mišrių 
šeimų rado bendrą kalbą An- 
dų kalnuose stovykloje. Jie 
net leido kasdien biuletenį
2 kalbom’.

Venezueloj alyva kainuoja 
neįspėsite- tik 50 centų ga - 
lionas. Užtai reikia pirktis 
geriamojo vandens... Taigi, 
perdaug nedejuokime.

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

” NL "

viai.
Tabago ir Curacao salose 

jų nustebimui, pamatė di
džiulį žvejų laivą su SSSR 
ženklais ir vardu-Rietavas ’.

Tėvai Šimkai yra susipra
tę lietuviai, nuoširdūs "NL" 
rėmėjai.

GENTEMAN Rainer įsigi
jo bakalaurą ekonomijos ir 
politinių mokslų srityje,Ža
da tęsti mokslą toliau.

Jig yra Kathy ir Walter 
Gentemanų sūnus.

Sėkmės jų darbuose ir gy
venime linki "NL" ir visi 
lietuviai ’.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Dr.A.S. Popieraitis
RA., M.D., C.M., M.S*.,

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

Tfl. 931 40 24

PHARMACIENS PHARMACISTS)

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.tn. Open.

364-9742Santedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimonche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubu, ir nok ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-0505

advokatas

Kailių siuvėjas -

• Didelis pasirinkimas gatavų palti^
• Vasaros laiku saugoj i ma s (Storage)
• Taisau ir r emo d e Ii u o j u
• Siuvu ir parduodu

VICTOR E.RUDINSKAS.
B. Eng.. M Eng.. LLB.. B.C.L

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

notarė

Rūta Pocauskas bcl
No t ai r e - No t arj Title Attorney

5 94 7 Park Ave. Montreal, P. Q. 112 V 4 H4

Tel: 279-116 1. Res. 45 3 -9 142

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTRĖAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

Mechonisuota* rotų Ir kitų dailu reguliavime*. llorb»(Body) taisymo* ir 
dažymo* naujom* garale ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite* - 
pe LoVerendrye, pro Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

MOKA Už:

Einam*,ie, cte* 6 %
Teupemg*,** *-te* j. 9.7 5 %
Ponaijg plane* 10.50%
Term. ind. 1 m. 11.25%

Duoda nemokame gyvybė* droudg 
iki $2,000 ui toup. s-tes suma*.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Homy 376 -378 1

Albertas NORK ELI Ū N AS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n J J»_r_a__v e k_i_a__n_u_o._Į_?A5_Fl'_

. r- UŪIMTREFILIŪ UETUUILj 
LJIZlil hredjtū umjr
144S DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2Ą8. Telefone, 766 5827

DUODA PASKOLAS:

Asmenine, 16 %
Nekiln. turto nuo 12. 75%
Cekig kredito 1 8 %
Invettocine* nuo 14. 7 5

Nemokame gyvybe, drauda iki 
$10,000 ui paskola, lumq.

advokatas 

Roman J. iSganaitiš, b.a., b.c.l. 
I

A NOTRE-DAME £. SUITE 504

MONTREAL. QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: B78-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L
3 Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal , P. Q. H3 B 2E3

Tel: '514) 871—1430

ADVOK ATAS

J.P. MILLER,BA. B.CA.
168 Notre Dame St.; E. ; Suite 205
Montreal , P. Q. 112 Y 3P6

Tel: 866 -2063, 866 -2064

LEONAS GURECKAS

automobile
PONTIAC e BUICK • ASTRE 

♦NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.

♦ NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

♦ MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-1

♦ UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!

montreol west

SALES MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Mcnageriu LEO GURĖKASMIC

muu moetTMl MtomoMe

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

KASOS VALANDOS:
144$ Da Save St., pirmadieniais, antradieniais ir treflod.c'ixr. nuu 9 ik. 
3 v.; ketvirtadieniai, nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 

^sekmadieniai, nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama .c-.jiq nuo 
gegute, 15 iki spalio 15 d. ir per viur, ilpuo,iu, savaitgalius
3407-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valonao. vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valonjo, vokere

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL, P.'Q . CANADA 
H3 Z 2M9

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

.1
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