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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
DĖL KANDIDATŲ SĄRAŠO Į PLB VALDYBĄ

Joe Clark sveikina Bri an Mulrone y, laimėjusi rinkimus.

"Nepriklausomos Lietuvos" 24 numeryje, š. m. birže
lio 9 d., atspausdintame sąraše mano pavardė Įrašyta man 
nežinant apie šio sąrašo sudarymą, manęs neatsiklausus 
ir be mano sutikimo. Į PLB Valdybą iš viso nekandida - 
tuoju. ". Juozas V.D a n y s

PRANEŠA ALTA:
TEISININKŲ FIRMA PADĖS LIETUVIAMS PRIEŠ OSI BYLAS

Specialių investigacijų įstaigai (OSI),eikvojant milijonus 
JAV mokesčių mokėtojų pinigų ir naudojantis vien sovieti
niais dokumentais, keliant bylas ryšium su nacių padary
tais nusikaltimais Lietuvoje, dedamos pastangos ginti taip 
neteisingai užsipuolamus lietuvius, Amerikos piliečius. 
JAV Liet. Bendruomenės pirm. dr. A. BUTKUS ii Amerikos 
Liet. Tarybai atstovaudamas kun. J. PRUNSKIS birželio 3d. 
lankėsi Kirkland & Ellis advokatų firmos įstaigoje, Čikago
je ir su advokatais, labai sėkmingai pasireiškusiais L. Kai
rio byloje, aptarė būdus ir sudarė planus akcijos ginant lie
tuvių JAV piliečių, neleistinai OSI įstaigos apkaltinimų, 
teises.

t BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAI
Amerikos Lietuvių Tarybos skyriai įvairiuose miestuo

se organizuoja didžiųjų Birželio mėnesio trėmimų minėji-
MULRONEY - NAUJAS 
PC PARTIJOS LYDERIS

Po labai intensyvios kam
panijos ir 4-to balsavimo 
progresyviųjų konservatorių 
konvencijoje, Joe Clark, su
rinkęs 1.325 balsus, pralai - 
mėjo prieš Brian Mulroney, 
kuris gavo 1. 584 balsus,t. y. 
54. 5%.

Brian Mulroney, 44 m. , 
advokatas ir savo sumanu - 
mu tapęs milijonieriums, yra

jis nepajėgė savo rankose 
laikyti pasirašomo doku - 
mento. Buvo taip pat paste - 
blmai išblyškęs.

Kovo mėnesį Andropov’as 
yra buvęs 1O dienų ligoninė
je dėl inkstų negalavimo. Jis 
serga ir pažengusia diabeto 
liga.

Paskutiniu laiku Andro- 
pov’as turėjo atsispirti opo
zicijai Politbiure. Ją atsto
vavo / kurį laiką dingęs iš

mą. Okupantai į Sibirą ir kitas vergų darbų vietas yra iš
vežę daugiau kaip 300, 000 lietuvių, kurių didelė daugybė 
ten žuvo. Minėjimo proga perkami parašai po raštu JAV 
kongreso nariams, siekiant, būtų užkirstas kelias nau
jiems okupantų kėslams savo įtartinais dokumentais, ir liu
dijimais per Specialių investigacijų įstaigą vėl neleistinai 
kėsintis į kai kuriuos lietuvius imigrantus, jau gavusius 
JAV pilietybę. Šioje srityje plačios iniciatyvos ėmėsi Cice
ro Lietuvių Tarybos skyrius, kuris ruošia minėjimą birže-, 
lio 12 d. su kuo. A. Trakio paskaita. Racine Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius, ruošiantis minėjimą birželio 19 d. , 
paskleidė meniškai, su tautiniais ornamentais paruoštus » 
pakvietimus.

pirmasis krebekietis per 116 
metų išrinktas PC partijos 
lyderiu.

Joe Clark, 7 metus vado
vavęs partijai, nepajėgė jos 
suvienyti ir pasveikindamas 
naująjį lyderį, pareiškė, kad 
pirmoje vietoje turi būti 
partijos vieningumas,kaip ir 
Kanados vieningumas ir 
džentelmeniškai pabrėžė,kad 
partija,pasirinkusi naują ly
derį, įsipareigoja jį paremti.

Brian Mulroney savo žo - 
dyje įvertino Joe Clark’o 
garbingumą ir drąsą dirbant 
PC partijoje ir kaip rimtą , 
sąžiningą kanadietį. Jis tu - 
rėš ir toliau svarbią vietą 
partijoje.

Vienas pirmųjų sunkių 
darbų naujam lyderiui bus 
laimėti vietą Kanados parla
mente.

B. Mulroney yra vedęs ju
goslavų kilmės kanadietę,au
gina 3 vaikus,yra labai ger
biamas ir mėgiamas visų su 
juo dirbančiųjų.

ANDROPOVO SVEIKATA 
PASTEBIMAI MENKĖJA

Trys atskiri asmenys, 
kurie nepasakė savo pavar
dės nė tautybės, pranešė iš 
Maskvos, kad atrodo, jog J . 
Andropov’o sveikata paste - 
bimai sumenkėjo. Jam at
vykstant į Kremlių pasira - 
Syti dokumentų atnaujinant 
Sovietų Suomių draugystės 
susitarimų protokolą,jis bu
vo prilaikomas, jam einant į 
didžiąją Kremliaus Rūmų 
pokylių salę. Jo dešinė ran
ka nesuvaldomai drebėjo ir

viešojo gyvenimo/ Konstantin 
Černenko. Brežnev’as buvo 
jį numatęs savo įpėdiniu,bet 
Andropov’as "išmanevravo" 
Opozicija yra nepatenkinta 
dėl kai kurių darbuotojų 
pakeitimo Politbiure ir dėl 
vedamos politikos, kaip šiuo 
metu trumpai pranešama.
IZRAELYJE VIS STIPRIAU 
REIKALAUJAMA 
ATSITRAUKTI IŠ LEBANONO

Demonstracijos, ypač iš 
kairiųjų sparno, nuolat stip
rėja, reikalaujant, kad Begin’ 
as paskubintų Izraelio ka
riuomenės atitraukimą iš 
Lebanono ir kariai galėtų 
grįžti namo. Nuo praeitų 
metų birželio mėnesio Izra
elio invazijos įLebanoną žu
vo 502 Izraelio kariai.
JAV REMS PERU IR
BOLIVIJA

Peru ii' Bolivija stipriai 
nukentėjo paskutiniu metu 
nuo didelių sausrų ir audrų , 
kurios sunaikino didelius pa
sėlių plotus.

JAV paskyrė joms 48 mil. 
dolerių paramos.

IEŠKO IŠEIKVOTOJU v
Peru prez .Belaunde Terry 

įsakė suimti buv. prezidentą 
ir keletą generolų,apkaltin
damas juos už demokratinės 
vyriausybės išardymą ir iš
eikvojimą valstybės iždo pi
nigų. Nustatyta, kad daugu
ma maištininkų buvo komu
nistų partijos nariai, ku - 
rie užpuldinėjo apiplėšdami 
ir žudydami Andų kalnuose 
įsikūrusius ūkininkus.

AKCIJA PRIEŠ SOVIETŲ PAŠTO SKRIAUDAS
Kongresmanas Benjamin Gilman imasi akcijos prieš So

vietų Sąjungos daromas kliūtis įteikti laiškus asmenims, 
esantiems už geležinės uždangos. Visi, kurių registruo
ti ar kitokie laiškai, siuntiniai nebuvo įteikti Sovietų kont
rolėje gyvenantiems asmenims, prašomi skubiai pranešti 
tam kongresmenui adresu: The Honorable Benjamin A. Gil
man, House of Representatives, Washington, DC 20515 . 
Jam reikia kuo daugiau dokumentuotos medžiagos, kad ga
lėtų būti daromas spaudimas į Sovietų Sąjungą laikantis 
paštų konvencijos. Tokią dokumentuotą medžiagą galima 
siųsti ir į ALTO centrinę būstinę, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, IL. 60629. Ji bus perduota kongresmenui. Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. K. Šidlauskas kongre
smenui Benjamin A. Gilman nusiuntė padėkos laišką už 
iniciatyvą taip svarbiame reikale.

PRANEŠA ELTA:
LIETUVIAI ’’AMNESTY INTERNATIONAL” PRANEŠIME APIE 
PSICHIATRIJOS PIKTNAUDOJIMĄ

Š. m. kovo 8 d. Tarptautinė Amnestija (Amnesty Inter
national) išleido savo trečią pranešimą apie psichiatrijos 
piknaudojimą prieš politinius ir sąžinės kalinius. Jame 
rašoma, kad nuo'1977 m. , kai Pasaulinė Psichiatrų Sąjun
ga (WPA) pasmerkė tokį piknaudojimą, Sovietų Sąjungoje 
į psichiatrines ligonines buvo prievarta uždaryta 110 as - 
menų. Sovietų direktyvos apie "visuomeniniai pavojingų 
ir psichiniai nesveikų" asmenų uždarymą į psichiatrines 
užsienio psichiatrų griežtai kritikuojamos dėl medicininės 
precizijos stokos; direktyvose taip pat nurodyta, kaip rei
kia suprati "pavojingų visuomenei". Sovietiniai pareigu - 
nai nuolatos prasilenkia su savo valdžios nuostatais apie 
tokių asmenų uždarymo procedūra. O nagrinėdami politi
nes bylas, sovietiniai teismai beveik visada priima ne tik 
psichiatrinės komisijos išvadas, bet ir jos rekomendaci
jas.

Amnesty International pranešime paminėti šie Lietuviai: 
Zita Kirsnauskaitė, dr. Algirdas Statkeyičius, Voldemaras. 
Karoliūnas (Kavaliūnas ?) ir Arvydas Cekanavičius. Apie 
pirmuosius du rašoma: "Sekantys pavyzdžiai rodo už ką 
prievarta uždaroma į psichiatrinę. .. nusiskundimas aukš
tiems pareigūnams apie jos chroniško nefrito (inkstų ligos) 
gydymo lygį (Z. Kirsnauskaitė, 1978). Įsijungimas į neofi - 
dalią. . . Helsinkio grupę (lietuvis psichiatras dr. Algirdas 
Statkevičius).

Apie Karoliūną (Kavaliūną ?) pranešme skaitome ^’Psich
iatrai vertė Sovietų sąžinės kalinius atsisaKyti savo įsiti - 
kinimtji — tai buvo sąlyga jų paleidimui. Pav. , 19 79 m. pra
džioje, daKtarai pažadėjo perkelti Voldeįnarą Karoliūną iš 
Černiakovsko specialios psichiatrinės į reguliarią psichi
atrinę. Tačiau jis nebuvo perkeltas. Daktarai pareiškė gi
minėms, kad jie nepatenkinti jo elgesiu, nes jis, lietuvis 
katalikas, "nuolatos meldžiasi ir sako, kad jis gyvens taip 
— kaip Dievas nori".

Arvydas Cekanavičius taip aprašomas :"Nuo 1977 m. So
vietų Sąjungoje taippat buvo nubausti ir kiti asmenys, iš
kėlę viešumon sovietinės psichiatrijos naudojimą politi - 
niams tikslams. Jų tarpe yra psichiatrinio piknaudojimo 
aukos, jas paleidus, praneš aslos (Sovietų Sąjungoje veikia
nčiam neoficialiam) komitetui apie jų traktavimą. Pav.,3i 
m- amžiaus lietuvis, medicinos studentas, Arvydas Čeką - 
navičius, paleistas iŠ psichiatrinės, kur jis praleido šeše
rius metus, 1979 m- balandžio mėn. parašė laišką minėta
jam komitetui, Jis buvo pirmą sykį areštuotas 1973 m.po 
kratos jo bute, kurios metu buvo konfiskuoti jo eilėraščiai 
ir Į magnetines juosteles užrašytos užsienio radijo laidos. 
Vos tik parašė laišką, 1979 m. birželio mėnesį jis vėl bu
vo uždarytas psichiatrinėn, kur jam buvo švirkščiami stip
rūs neuroleptiniai vaistai. Cekanavičius buvo paleistas rug- 
piūčio mėnesį, bet netrukus vėl buvo areštuotas už tai, kad 
prieš aštuonerius metus įsivedė telefoną svetimu vardu. 
Dabar jis neribotam laikui uždarytas į specialią psichiat
rinę Černiaclipvsko mieste".

Š. m. vasario mėnesį, kai Amnesty International prane
šimas buvo išsiuntinėtas šios organizacijos nariams, so
vietų psichiatrai išstojo iš Pasaulinės Psichiatrų Sąjungos 
)WPA). Spėjama, kad Sovietų valdžia tuoml norėjo užbėgti 
už akių liepos mėnesį įvykstančiam WPA suvažiavimui 
Vienoje, kurio metu buvo rengiamasi Sovietus oficialiai 
pašalinti iŠ Sąjungos.

The Christian Science Monitor (1983,111.16) cituoją vie
ną sovietinės psichiatrijos piknaudojimo žinovų, įtakos uni
versiteto profesorių Harvey Fireside, kurio nuomone "psi
chiatrinių kalini ų"Sovietų Sąjungoje daugiau, negu Amnes - 
t y International nurodomi 313 asmenų. Jo duomenimis , 
apie 1000 asmenų kalinami specialiose psichiatrinėse, o 
dar 10, 000 "žmoniškesnėse" reguliariose psichiatrinėse 
ligoninėse.

’’TIESOS” DEZINFORMACIJA APIE SVARINSKĄ^
Tiesos gegužės numeryje išspausdintas Algirdo Strums- 

kio straipsnis "Nuteistas už įstatymų pažeidimus", kuria
me "informuojama" apie'Viduklės miestelio gyventoją Al
fonsą Svarinską". Nuteistasis kunigas/'juodino ir Šmeižė 
mūsų gyvenimo tikrove, kuo "piktinosi" Viduklės ir apy- 
linkinių vietovių žmonės. Svarinskas kaltinamas buvusių 
"kriminaliniųnusikaltėlių", (t.y. laisvės-kovotojų), khip Liu
do Simučio Šelpimu ir Viktoro Petkaus gynimu. Straipsnio 
autorių ypač piktina tai, kad Svarinskas buvusius partiza
ninius kovotojus jaunimui pristatinėjęs kaip "didvyrius" ir 
liepęs už juos melstis. Strumskis primena, kad Svarins - 
kas jau 1946 metais užmezgė glaudžius ryšius su lietuvių 
partizanais ir aktyviai įsijungė į Ukmergės apylinkėse vei
kusį "Šarūno"būrį, už ką 1948 metais buvo nubaustas. Su
grįžęs iš lagerių, jis kaupęs "antitarybinę literatūrą" ir 
varęs "antitarybinę propagandą", kol vėl buvo įkalintas 
1958 metais.

Straipsnyje rašoma, kad kunigas Svarinskas buvo Mask
voje surengęs susitikimą su "kapitalistinių šalių žurnalis
tais, kuriems jis perdavęs "katalikų komiteto" provokaci
nius dokumentus". 1979 m. birželio mėnesį Kaune A. Zna— 
menskio bute, A. Svarinskas "įpiršo" JAV turistui kunigui 
Cukurui keletą ezempliorių "šmeižikiškų dokumentų", ku
riuos vėliau Cukuro bagaže atradę"tarybiniai muitininkai" 
Kaikuriuos dokumentus Svarinskas patsai sufalsifikavęs . 
Strumskis aiškina, kad "pakantrūs tarybiniai organai" tu
rėjo patraukti atsakomybėn Svarinską, nes jo veiksmai vis 
labiau piktino liaudį. . . Nė žodeliu neužsiminta apie ko
lektyvinius protestus prieš Svarinsko persekiojimą.

Būdingu andropovinės dezinformacijos seiliumi, Strums- 
kis paverčia kunigą Svarinską klaikia karikatūra,Iš jo pa
sisakymų teisme tecituojamas vienas sakinys: "Aš blogai 
išsireiškiau" apie Lietuvos jaunimą. Asmuo, kurio pasi
aukojimą ir idealizmą šviesiai prisimena drauge su juo 
GULAGE kentėjusieji, kaip ukrainiečių kardinolas SIypyi, 
piešiamas kaip primityvus savanaudis—už jo "šmeižikiš
kas" paslaugas "geri dėdės iš Vakarų nupirko A. Svarins
kui kelis automobilius, dosniai pylė kitas vertybes". Taip 
Tiesoje tiesą taršo tarybiniai goebelsai.
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Už Liaunos išlaisvinimu! Už it tikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
for liberation of Lithuania! For loyalty to Canada' 
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VODKA-COLA
VERTĖ A.Ž.

"Stalinas garbė mūsų didžioji, Stalinas mūsų krašto vė
liava" buvo stūgaujama Sovietijoj. O ir Vakaruose nema
žiau žavimasi, kad Stalino dėka socializmo tėvynė išaugu
si iš "ikonom bei tarakonais apsėsto krašto j modernią ga
lybę.

"Stalinas rado Rusiją ariančią medinėm žagrėm, o aplei
do ją aprūpintą atominėm jėgainėm" — rašė Isaac Deuts — 
cher.

Penkmečių mitas liko žmonių sąmonėj. Net ir disiden
tus, rodos gerai pažinojusius sovietinę tikrovę, nustebi - 
no, atsidūrus užsienyje, kiek prie pirmųjų penkmečių įgy
vendinimo buvo prisidėję kapitalistiniai kraštai .

Yra net toks anekdotas, jau šešiasdešimties metų senu
mo, bet nepraradęs aktualumo, pirmaisiais revoliucijos 
metais vyksta Maskvoj bolševikų konferenci ja. Visi gero
kai nusiminę, nes mato, kad padėtis beviltiška. Tada ima 
kalbėti Vladimiras Iljičius Ulianovas: "Draugai, nepasi - 
duokit panikai ’. Kai mums bus visai riesta, mes pakišim 
buržuazijai virvę, ji pasikars".

Atsistoja salėj vienas jaunuolis ir užklausia? "Bet kur, 
drauge Leninai, mes iškasim tą virvę?" O Leninas jam 
atgal: "Nesirūpink ! Patys buržujai mums ją parūpins".

Toliau pamatysime apie kapitalistinio pasaulio nenuils
tamas pastangas "pasikabint ant virvės".

Tol, kol sovietiniai archyvai bus mums neprieinami, 
žmonija nežinos koks tikrai buvo ekonominės ir techniki
nės paramos Sovietų Sąjungai iš Vasarų 4ydis. Vakarų 
firmos, kurios turėjo sandėrius su Maskva, slėpė infor
maciją beveik taip pat uoliai ir rūpestingai, kaip kad ir 
jų partneris. Vienok amerikietis istorikas SUTTON, rem
damasis vokiečių ir amerikiečių archyvine medžiaga pri
ėjo išvados, kad 95% sovietinių pramonės įmonių gaudavo 
vakariečių paramą mašinų, technologijos ir tiesioginės 
technikos pagalbos pavidalu. (Andrei Platonov, Ceven- 
gur, Paris, 1972).

Sovietų Sąjunga sumaniai išnaudodavo konkurenciją, 
egzistavusią tarp vakari etiškų firmų; ji mokėdavo kreip - 
tis tiekį Vokietiją, ar Angliją, tiekį JAV-bes,nors JAV 
pripažino. SSSR tik 1933 metais. Kapitalistų firmos, kurios 
vedė tarpusavyje nuožmią kunkurenciją, skubėdavo siūlyti 
jai savo patarnavimus; jos įsigydavo koncesijas, tiekdavo 
įrengimus, parūpindavo ultra-modernišką gamybinę tech
nologiją, siųsdavo savo inžinierius bei technikus, priim
davo pas save sovietinius piliečius stažui.

Mitai apie "blokadą", "priešišką laikyseną" apie "kapi
talizmo ryklius" tykojančius "socializmo tėvynę" subyra 
į šipulius, kai pastatai juos prieš faktus.

Vien tik Vakarų pasaulio pagalba įgalino sovietų valdžią 
skubiai atstatyti krašto ekonominę padėtį 1920 m. dešimt
metyje — transportą, pramonę, kasyklas — ir tai, nežiū
rint. sovietinės valstybės politikos, kuri statė visokiausias 
kliūtis kapitalistinių firmų veiklai, ir kuri tuoj pat anuliuo
davo koncesijas, kai tik sovietiniai specialistai būdavo 
spėję pasisavinti Vakarų techniką. Tos firmos jautėsi ne
labai tvirtoj padėtyje. Jom niekad nebuvo tekę susiimt su 
tokiu galingu partneriu, o tačiau jas smaugė pelno trošku
lys. Panašiai kaip Kominternas ir Vakarų pro-komucisti
nės organizacijos, tie kapitalistai veikė kaip palankios So
vietų Sąjungai viešosios nuomonės formuotojai.

Kada Standa± 1 Oil kompanija nusprendė statyti pagal so
vietų užsakymą naftos rafineriją Batumi mieste, pasiuntė 
į SSSR savo žymų reklamų specialistą, kad jis įtikintų ame
rikiečių viešąją opiniją, jog "socializmo tėvynė" tesanti 
vien valstybė, kaip ir visos kitos.

Vienu svarbiu faktorium sovietų ir kapitalistų sandėrių 
išsivystyme buvo svetimšalių, kurie suvaidino "masalo" 
rolę, veikla. Čia tenka paminėti pirmoje vietoje Armandą 
Hammer j. Juliaus Hammerio, vieno iš komunistų par
tijos Amerikoj steigėjų, sūnus, jaunasis Hammeris atvyks
ta Maskvon 1921 m. su rekomendacija, kurią parūpino jam 
Martens'as, neoficialus Sovietų Rusijos prekybos atstovas 
JAV-bėse. Jis atgabena sovietų valdžiai vagoną vaistų. Jį 
priima Leninas. Hammer'is jam pasirodo simpatingu. Le
ninas pataria jam paimti koncesiją Alapajevsko asbesto ka
syklose ir pats asmeniškai sutvarko formalumus, kurie 
šiaip galės delstis mėnesiais.

Hammer'is nepasitenkina pirmuoju milijonu, kurį sukrau
na jam asbesto koncesija. Iki 1930m. jis gyvena su didele 
šeima Maskvoje. Po to Hammer'is išsinupmuoja 24kamba- 
rių pastatą Maskvoje ir pakeičia jį į oficialią JAV atsto
vybės įstaigą. Jis gauna kitą koncesiją — pieštukų ir plunks- 
2 psl.

Nuotraukos i

APAČIOJE - Ce z ari j a ir Ignas 
Maskvos sovkoze. Chakackajos apylinkė 
Krasnojarsko krašte.

Prisimenant Tremtinius

K’ /

KAIRĖJE— Lietuviai tremtiniai 
darbuose Buriat — Mongolijoj!

Pasakoja Lietuvė Tremtinė
Ištrauka iš rašinio, pasirodžiusio 197 9 m. , rusiško leidi - 
nio PAMIAT /Atmintis/ antrajame tome. Tekstas paim - 
tas iš knygos LIETUVIAI SIBIRE - Red./.

Autobiografiniai užrašai,Dalia Grinkevičiūtė.
/tęsinys /

Aš sėdėjau kaltinamųjų suole pasku
tinė. Teismas karo meto - greitas. Teisėjas per pusva
landį apklausinėjo šešis asmenis ir galop paklausė mane, 
ar prisipažįstu nusikaltus. - Taip, prisipažįstu. - Gal būt 
jus kas pasiuntė iš vyresniųjų? - Ne. - O gal būt nelabai 
gerai suprantate rusų kalbą? - Ne, aš jus suprantu. Teis
mas išeina pasitarti. Laukiam sprendimų. Taip nebedaug 
bepasiliko, ir mūsų kankinimai pasibaigs. Visa pasibaigs 
Mus ves į lagerį už 30 km, vis vien niekas nenueis. Visi 
sušalsim, žūsim bekraščiuose snieguos. Ir galų gale-bus
galas.

Sprendimas. Už duoną- po trejus metus, už lentas - po 
vienerius. Mane vieną išteisino, "už nuoširdų prisipaži
nimą". Kodėl? Aš nebegaliu gyventi, bet mane paliko gy
vą, o anie, norėję gyventi, eis pasitikti mirties. Grįžtu 
į baraką. Mama vis dar be sąmonės. Šalta, dega balana. 
Nėra vandens. Aš vėl einu vogti lentų. Po kelių dienų vi
sus nuteistuosius, ir tuos kuriuos nuteisė, rytojaus dieną, 
sargybiniai išvarė į lagerį.

Laidotojų dvi brigados po ti-rs asmenis brigadoje /Abro- 
maitienė, Marcinkevičienė, Abromaitis, Petrauskas, Lu - 
koševičienė, Tačiulionienė, Tačiulevičius, Tautvaišienė - 
ji dabar gyvena Švedijoje/ kiekvieną dieną iš barakų iš
vilkdavo lavonus, kraudavo juos į roges ir, įsikinkę į vir
velines šlajas, vilkdavo keletą šimtų metrų už barakų ir 
kraudavo juos į stirtas. Laidotojai patys buvo labai nusil
pę ir dėl to nepajėgdavo nukelti lavono nuo aukštutinių 
gultų/narų/. Todėl prie kojų pririšdavo virvę ir bendro- 
mis jėgomis jį nutraukdavo žemėn. Neretai sienų lede lik
davo numirėlių plaukų kuokšte lės. Kada siausdavo pūga, 
mirusieji gulėdavo po keletą parų drauge su gyvaisiais . 
Marijampolės gimnazijos direktoriaus žmonos Daniliaus
kienės kūnas keturias paras išgulėjo šalia jos sūnaus, ku
ris skorbuto/cingos/ išsekintas negalėjo pasikelti. Jų ba
rakas buvo taip užpustytas, kad į jį galėjai patekti tik ro- 
pomis pro siaurą sniego plyšį. Kada velionės kūną virvės 
pagalba traukė pro tą plyšį, jos sūnus Antanas įkandin

nų gamybą; 1926 m. jo įmonė gamina 100 milijonų pieštukų 
ir neša jam begalinį pelną. Už tuos pinigus Hammer'is su- 
siperka rusų meno kūrinių. Priešingai kitiems koncesijų 
savininkams, jam galima keisti gautas pajamas į dolerius. 
Jo pavyzdžiu užsikrečia Kiti. Jis tarpininkauja, kad bū
tų pasirašyta sutartis tarp sovietų valdžios ir Henri Fordo, 
nors šis yra mirtinu komunistų priešu. Jungtinė Ameriki 
čių Bendrovė (50% Hammer’io kapitalo, 50% sovietinio) tva 
ko kokių trijų tuzinų amerikiečių firmų reikalus, firmų, ku
rios veda biznį Sovietų Sąjungoj. (Bob Considine. Un 
Americain A Moscou. La vie extraordinaire lu Dr. Armand 
Hammer. Paris, 1978)..

Geriausiu įrodymu, kad nebūta jokių "kapitalistinės agre
sijos planų"yra faktas, kad Raudonoji Armija, kurioje tar 
navo 1929 m. 1,2 milijonai vyrų, buvo apginkluota prieška
rinės rusų gamybos ginklais, bet taip pat ginklais, kuriais 
ją aprūpino vokiečiai, anglai, amerikiečiai, prancūzai: sun
kiaisiais kulkosvaidžiais Maxim ir Colt, lengvaisiais Prow- 
ning ir Lewis; artilerijoj šalia rusiškųjų 76 patrankų, bri
tiškomis trumpavamzdėmis; tankai buvo Renault gamybos; 
juos montuodavo Fili vietovėj su vokiečių pagalba i r 1.1.

— O —
BE UŽSIENIO PAGALBOS NEBŪTŲ BŪVI GALIMA ĮGY

VENDINT PIRMOJO PENKMEČIO PLANO. m. į Det
roitą atvyksta sovietinių inžinierių grupė ir pasiūlo firmai 
Albert Kahn Si Co., pačiai geriausiai pramoninės statybos 
firmai JAV-bėse, išdirbti projektus pramoniniams pasta
tams, kurie kainuotų 3 milijardus dolerių (Anthony Sutton 
Western Technology and Soviet Economic Development, 
1917-1932. Stanford, 1972). Apie tuziną tų projektų turėjo 
paruošti Detroite, likusius SSSR. Pagal sutartį pasirašy
tą su Vesenha, 1930 m. amerikiečių firma įsipareigojo vyk
dyti projektus visai sovietinei pramonei, tiek sunkiajai, 
tiek lengvajai. Projektuotojai, konstruktoriai, inžinieriai 
ir technikai, statė pirmojo penkmečio industrines įmones 
Tai buvo pirmoje eilėje amerikiečiai, kurie nuo 1929 me

šaukė :"Atleisk,brangioji motule,kad negaliu Tavęs paly
dėti'."
Lietuvoje Žemės Ūkio Akademijos rektorius prof. Vilkai
tis buvo sargu, jis saugojo rudens metu sugautos žuvies 
statines. Išsekęs nuo bado, sukrito ant statinių ir pasimi
rė. Gerbdami žymų mokslininką, žmonės sukalė jam kars 
tą. Bet po savaitės karstas dingo, ir profesorius gulėjo 
kartu su kitais stirtoje. Jo žmona neteko proto, sūnus ir 
duktė pasiliko našlaičiai.

Kartą mūsų barakan įslinko du žmonės: vyras ir moteris. 
Abu rankose laikė po ryšulėlį. Barake buvo tamsu, nes 
langų stiklo vietoje buvo ledo lytys, ir tos apipustytos. Jie 
paklausė, ar yra vaikų. Vaikų buvo. Kai jų akys priprato 
prie tamsos, jie pamatė pirmąjį: ant grindų gulėjo negy
vas dešimties metų berniukas - Jonukas Borniškis,pasi
miręs vakar nuo skorbuto/cingos/ ir išsekimo. Jie paaiš
kino, kad esą leningradiečiai, atsidūrę Trofimovske. Le - 
ningrade jų vienintėlis vaikas miręs badu. Šiandieną jo 
mirties metinės, ir jie, atžymėdami jas, surinko savo tri
jų dienų duonos davinį ir nori jį išdalinti lietuvių badau -
jantiems vaikams. Iš po skudurų ištįso vaikų ranklūkštės, 
ir leningradiečiai dėjo į kiekvieną po gabaliuką duonos .
Apsupto Leningrado mažas kankinukas tiesė pagalbos ran
ką savo žūstantiems vienmečiams.

Kai išmirdavo tėvai, jų vaikus perkeldavo į barake įsteig
tą vaikų prieglaudą. Sąlygos ir mirtingumas buvo ten to
kie pat. Vaikai mirdavo vienas po kito. M.Abromaitienė 
/dabar gyvenanti Kaune/, vežiojusi lavonus,prisimena , 
kad dažnai paimdavę iš prieglaudos vaikų kinelius - 
griaučiukus užrištuos maišuos. Kiek kūnelių būdavo mai
še, ji nežinanti, nes maišus mesdavę į bendrą stirtą, ne
atrišus.

Du berniukai - dvylikos ir trylikos metų /pavardžių kol 
kas negaliu skelbti, bet ne broliai/ prieglaudoje pas i - 
korė. Jų mirtį stebėjo Lukminaitė Juzė /dabar gyvenanti 
Kaune/, kurią tada buvo nukėlę į prieglaudą, kai jos tėvai 
ir du vyresnieji broliai pasimirė.

Kartą ji su kitu berniuku išėjo iš prieglaudos paieškoti 
maisto. Išsekusi mergaitė sukrito. Kol atėjo pagalba, ji 
nušalo krūtinę ir rankas dėl to, kad neturėjo jėgų prisi -» 
dengti. Nuo kraštutinio išsekimo ir avitaminozės jos pe
čiuose, kryžiuje, stubure ir kojose atsirado pragulos, o 
ant krūtinės nušalimo žaizda, todėl ją gydė keletą mėne - 
šių pakabinę už pažastų prie lubų. Randai pasiliko iki šiai 
dienai. /bus

Lietuviu tremtiniu kaimelis Mansko rajone, Krasnojarsko kraSte.

tų užėmė pirmąją vietą būrio priešaKyje. Bet buvo ir vo
kiečių, britų, italų, prancūzų ir 1.1. DNIEPRO UŽTVANKĄ 
pastatė žinomo amerikiečių baražų statytojo Pulk. Cooper 
firma.

Daugumą stambiųjų sovietinių elektros jėgainių įrengė 
britų bendrovė Metropolitan Vickers. Vakariečių firmos 
pastatė ir įrengė M agni togo r s ką, Kuznetską, Uralmachza- 
vodą ir pirmąjį guolių fabriką Maskvoj (Kaganovic) bei au
tomobilių fabriką Nižni Novgorode, sunkvežimių gamyk
lą Jaroslavlyje. Sunkiosios pramonės liaudies komisaras 
Ordžonikidze turėjo pagrindo sakyti: "Mūsų įmonės ka
syklos pastatytos pagal paskutinį technikos žodį ir joks ki
tas kraštas neturi joms panašių. Kaip mes jas įsigijom ? 
Ogi pirkdami pas amerikiečius, vokiečius, prancūzus, ang
lus pačias tobuliausias stakles, moderniškiausią techno
logiją ir jomis aprūpindami savo įmones." Ir pridūrė nebe 
pašaipos: "Tuo tarpu pas juos pačius daug gamyklų bei ka
syklų tebeturi devyniolikto Šimtmečio ir pradžios XX-to  jo 
mašineriją". / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAVA IR JOS I Š P L

kairėje -
Gabija Juozapavičiūtė- 
PETRAUSKIENĖ, torontietė, 
Toronto Jaunimo Kongreso 
Akademinės Programos 
Studijų Dienų Komisijos 
p-kė.

I T I M A S

P. INDREIKA
Sena legenda, kad Etiopijos ožkų piemenys negalėjo su

prasti, kodėl ožkos, prisiėdusios kavos medelių lapų, bū
davo neramios ir imdavo karstytis ant uolų ir ištisą na«tį 
nerimdavo. Tada jie nežinojo, kad kavos medelių lapai ir 
vaisiai-pupelės turi nemažai kafeino, kuris veikia ne tik į 
ožkų, bet ir žmogaus centrinę nervų sistemą, sukeldamas 
judrumą.

Etiopija, šiaurinės Afrikos valstybė, kuri turi šiltą ir 
drėgną kllmatą;yra laikoma kavos tėvyne. Vienoje provin
cijoje — Volna Degga — kavos medeliai auga jau nuo neat
menamų latkųjcaip ir kiti šiltųjų kraštų augalai.

Etiopija turi seną ir ilgą istoriją, siekiančią net Senojo 
Testamento laikus. Jos garsioji karalienė Šeba yra pate
kusi net į Senąjį Įstatymą. Tačiau nėra žinių, kad karalie
nė Šeba būtų gėrusi kavą. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad 
iš Etiopijos kava 12 a. jau plačiai pasklido arabiškuose kra
štuose ir haremų šeikai ją labai pamėgo. Kavą arabai va
dino arabišku žodžiu "Oahvaii", kuris prigijo visame pa
saulyje.

Iš arabiškų kraštų kavos gėrimo paprotys persimetė ir 
į pietinės Europos kraštus. Į Amerikos kontinentą kavą at
vežė ne Kolumbas,bet pranciškonai vienuoliai, kurie 18a. 
pradėjo ją auginti Brazilijoje. Ypatingai pasižymėjęs jos 
platintojas buvo vienuolis Villaso. Kavos medeliai auga tro- 
pikiniuose Kraštuose, kur yra šilta ir drėgnai Kolumbijoje, 
MeKsikoje, Ugandoje, Indonezijoje, EI Salvadore, Angoloje , 
Guatemaloje, Sumatroje ir pusiaujų Afrikoje. Kavos su
vartojimas yra labai didelis, ypač JAV "coffe break*yra 
tapęs kasdieniniu reiškiniu

Kavos pupelių medeliai iki 5-6 metrų tik penkerių metų 
pradeda nešti vaisius. Nuo vieno medelio surenkama apie 
1,5 sv. kavos pupelių.

Kavos pupelių paruošimas rinitai yra sudėtingas ir rei
kalauja nemažai darbo Kavos pupelės pirmiausia džiovi - 
narnos saulėje. Vėliau jos nuvalomos specialiomis maši - 
nomis ir išrūšiuojamos į Rio de Janeiro, Javos ir kitas 
rūšis. Skrudinant pupeles, pridedama kitų kvapniųjų me
džiagų, o tirpstančią kavą sumaišant su dekstroze-vynuo
gių cukrumi.

Rinkoje yra daugybė kavos rūšių, bet paprastai jos su
skirstomos Į tris rūšis: Brazilijos, Milds ir Robustas.Į 
”mi!ds" rūšį įeina išauginta už Brazilijos ribų, o į "robus
ta" išauginta Afrikoje. Dar žinoma kava‘,mokal* — arabų 
kraštuose, bet ji vardą gavusi nuo Yemeno uosto Al MaKha, 
per kurį ji eksportuojama. Mat, arabai — mėgsta gerti 
labai tirštą kavą, ir ji taip vadinama. Kavos skonis la
bai daug priklauso nuo mišinių, kokių J ją yra pridėta.

Kavos gėrimo papročiui plintant, miestuose atsirado spe
cialūs namai — kavinės, kuriose rinkdavosi pirkliai, ban
kininkai, politikai ir kultūrininkai prie kavos puoduko be- 
megzdami pažintis ir aptardami kitus reikalus. Londone 
buvo paprotys net kelis kartus per dieną užeiti į kavinę , 
kol dar nebuvo radijo, ir pasidalinti su kaimynais naujie
nomis. 1730 m. Londone kavinių jau buvo priskaitoma500. 
Kavinėse kilo ir draudimų idėja, įsteigiant Anglijos Lloyd 
laivų bendrovę, kuri pradžioje tedrausdavo tik laivus, pas
kui iš jos išsivystė ir kiti draudimai. Kas nežino Paryžiaus 
kavinių, kurias labai mėgsta lankyti turistai! Nepriklauso
moje Lietuvoje Kaune buvo labai populiarios dvi kavinės: 
"Konrado" ir "Monikos", o Vilniuje — "Literatų".

Bet gal populiariausios kavinės yra Vienoje, kuriose sa
vo laiku lankėsi garsieji muzikos kūrėjai. Tarp Vienos mies
to gyventojų buvo įsigalėjęs net pasakymas — jei nori su
tikti pažįstamą vienietį.tai žinok kokioje kavinėje jis mėgs
ta lankytis.

Kai turkai apsupo 1683 m. Vieną, drąsus vienietis Franz 
G. Kolšitzky, mokėdamas turką kalbą, lengvai prasmuko 
pro turkų sargybas ir grįžęs nuramino nusiminusius gy
ventojus, kad juos greit išvaduos Lietuvos — Lenkijos ka
ralius Jonas Sobielskis, kurio pulkai jau artėja prie Vienos... 
Atsitraukdami turkai paliko daugybę kavos. Už gerą naujie
ną ši kava buvo atiduota Franz G. Kolšitzky. Jis, turėda
mas tiek kavos, atidarė kavinę "Zum Roten Kreuz", netoli 
šv. Stepono katedros, kurios sukaktį — 300 metus, dabar 
ruošiasi vieniečiai iškilmingai paminėti.

Tačiau, kava ne vien karų metu įsispraudė į Europos ci
vilizuotą visuomenę, nes dėl kartumo daugelis kavos nemė
go. Kartumo nuplovimui visada būdavo atnešamas ir van
dens stiklas.kuris įsipilietino ne tik kavinėse, bet ir resto
ranuose.

Dabar į kavines miesto gyventojus traukia ne vien kavos 
puodukas ir šalia jo pastatyta vandens stklinė, bet linksmos 
nuotaikos muzika, o šaltesniame klimate — jauki židinio 
šiluma, laisvo laiko praleidimas, ir kiti žaidimai ar ska
nūs toriai.

Tačiau buvo laikai, kad ir kavai buvo sunku prasilaužtu 
karalių rūmus ar didikų palocius. Prancūzijos garsaus 
karaliaus XIV laikais, turkų ambasadoriui suruošus Versa
lyje priėmomo puotą, ambasadorius pavaišino turkiška ka
va Mme de Sevigne. Ji, grįžusi iš baliaus-, tuojau'parašė 
savo dukrai laišką pažymėdama, kad dviejų dalykų prancū
zai niekad negalės nuryti: — tai Jean Racine poezijos, ku
ri yra pilna aistrų ir moterys atvaizduojamos despotiškos, 
pilnos tragizmo, ir kavos puoduko, nes ji yra karti.

P. Indreika
1983. VI. 16

V PASAULIO LIETUVIŲ, JAUNIMO KONGRESAS

U STUDIJŲ DIENŲ SVEČIU DIENA

Liepos 18 d. bus Studijų dienų svečių diena. Visuomene kviečiama dalyvauti, pamatyti 
kaip Studijų dienose 13 kraštų jaunimas bendradarbiauja. Tą dieną tvyks kraštų veiklos 
pranešimai, pristatomi kandidatai naujai Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos valdybai 
ir siūlomi kraštai, kuriuose galėtų įvykti VI PLJK. Vakare bus balsavimai.Taip pat 
bus Viktoro Nako iš Washington, D.C. paskaita apie Jaunimo Sąjungos įkūrimu. Si diena 
buvo parinkta^ nes atrodo bus pakankamai įvairi ir viešai vykstanti programa, kad 
atvykusioms- butų verta dalyvauti. Kitomis dienomis didele programos dalis vyksta 
įvairiuose darbo būreliuose, kurie susirenka mažuose kambariuose diskusijoms ir darbui.

Į svečių dieną kviečiama visa lietuvių visuomene. Atvykusieji bus prašomi apsimokėti 
savo maisto išlaidas ir svečiams nebus aprūpinamos nakvynės.
★★★★★★★★★★★★

12 ATSTOVŲ APSILANKYMAS OTTAWA

Liepos 21 d. PLJK atstovai pakeliui į PLJK uždarymą sustos Canados sostinėje Ottawa. 
Maždaug 150 asmeny aplankys savo kraštų ambasadus Canadoje. Tai šlitinis Jaunimo 
kongreso momentas tarptautinėje arenoje. Panagi išvyka labai pasisekė per IV PLJK.

Numatoma turėti ekskursijas po Ottawa.

Pietūs ($10 asmeniui) bus Parliament, West Block, Room 200.
Tikimasi, kad atstovų priimime dalyvaus 1r tuo laiku Ottawa esantys parlamento- 

valdžios nariai.

4:30 p.p. atstovai išvyks autobusais i Montreal, Quebec. 
★★★★★★★★★★★★

13 V PLJK UŽDARYMAS MONTREALYJE

Liepos 21 ir 22 atvyks Kongreso atstovai bei ekskursijų dalyviai į Montrealį uždarymui.

Liepos 21 ir 22 d. Mount Royal Sheraton Hotel, 1455 Peel Street bus registracija 
(514) 842-7777

Liepos 22 d. Mount Royal Sheraton Hotel 12 p.p. iki 2 p.p. bus vietines spaudos konferencija

McGill University, 8 v.v. bus šokiai, $5asmeniui
Liepos 23 d. iŠ Mount Royal Sheraton Hotel , io v.r. išvyks turistinės kelionės, $9 asmeniui

Palais de Congres, banketas (7 v.v., $25 asmeniui)
Palais de Congres, šokiai (9 v.v., $10 asmeniui)

Liepos 24 d. Mary Queen of the World Cathedral, 1085 Cathedral, 1 p.p. sv. Misios
Expo Theatre, L'Havre saloje, uždarymo koncertas, 3 p.p., $5 asmeniui
McGill University, atsisveikinimo Šokiai, 8 v.v., $1 asmeniui

★★★★★★★★★★★★

14 V PLJK ĮVYKIŲ KALENDORIUS
Informacija: PLJK būstinė: (312) 778-2200

KELIAUJAME Į V JAUNIMO KONGRESĄ Atvykite i viena dali ar visas
CHICAGO, ILLINOIS ATIDARYMAS LIEPOS 1-2

Oficialus atidarymas, talentu vakaras, šokiai, meno paroda ir daug daugiau...
OBERLIN, OHIO STOVYKLA y LIEPOS 4-10

Jaunimo stovykla nuo 18-30 metu amžiaus dalyviams.
PETERBOROUGH,ONTARIO STUDIJŲ DIENOS

Dalyvaus išrinkti atstovai ir stebėtpjai.
TORONTO, ONTARIO ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

Atstovų priėmimas, miesto aprodinėjimas, koncertas
MONTREAL, QUEBEC UŽDARYMAS LIEPOS 22“24

Spaudos konferencija, šokiai, banketas, ekskursijos apie miestą

LIEPOS
LIEPOS 11-21

LIEPOS 16-17
šokiai, gegužine

PLJK pirmininkės Violetos Abariūtes pageidavimu informacijos pareigos perėjo į ChicagųVI
Apie Kongresą lietuvių visuomenę per spaudų informuos Ofelija BarSketytė, Ramune 
Kubiliūtė ir Grasilda Reinytė.

V PLJK būstinėje Registracijos komisija budi savaitės dienomis ir savaitgaliais. 
Ramute Kemežaitė (V PLJK Atidarymo komisijos vicepirmininkė) ir įvairias talkininkai 
atsakinėja telefoninius ir asmeninius klausimus apie Kongresų. Būstinėje priimamos 
registracijos į įvairius Kongreso renginius.

PLJK būstinė
5620 South Claremont Avenue
Chicago, Illinois 606)6
USA 
telefonas (?12) 778-2200

Būstinėje budi jaunimo atstovai nuot 
pirmadienio iki penktadienio
w 6 v.v. - 8 v.v.
šeštadienio iki sekmadienio

10 v.r. - 2 p.p.

JAUNŲJŲ MENININKŲ PARODA

Jaunųjų menininkų paroda įvyks University of Illinois at Chicago birželio 21 ikj liepne 9 d. 
School of Art, Architecture and Urban Design- GALLERY, 400 South Peoria.
Parodos koordinatorė Birute Sontaitė iŠ Chicagos praneša parodos talkininkų ir iki šiol 
užtikrintų dalyvaujančių menininkų sąrašų.

Prie meno darbų atrinkimo prisidėjo Vytautas Vitkau. Daina Cepulytė atlieka grafikų 
pakvietimams, reklamoms, t.t. Alvida Baukutė padeda organizuoti atidarymų birželio 24 d.

Menininkų parodoje iki šiol numatyti šie jauni menininkai:
Kristina Pabedinskas (Chicago), Diana Kizlauskas (Chicago), Angele Miciulis (Los Angeles, 
California), Teresė Gaidelytė (Chicago),^Kristina Pikūnė (Elgin, Ontario), Marija 
Strasevičius-McBride (Chicago), Audronė Šalkauskas (Cochrane, Alberta), Livija Lipaitė 
(Los Angeles, California), Jonė Ona Karuža (Chicaga), Snaigė Šileikienė (Toronto, Ontario), 
Rasa Skvirblys (Chicago), Sofia Gruzdys (New York, New York), George David Kapacinskas 
(Houston, Texas), Juris Čiurlionis (Cleveland, Ohio), Joseph Markevičius (Chicago), 
Vytas Peter Masteika (London, England), Rima Žukauskas (Chicago), Aleksandra Vilija Siva 
(Chicago), Audrius Plioplys (Toronro, Ontario), Claudia Katinaite (Argentina), 
Elizabeth Aleksijunas (Uruguay), Eugenijus Butėnas (Chicago), Daiva Blynaitė (Cleveland, Ohio), 
Rūta KonČiutė (Chicago), Judy Patra (Chicago).

Visuomene mielai kviečiama atsilankyti jaunųjų menininkų parodoje. 
wwwwwwwmwwwiwW

TALENTŲ VAKARAS
V PLJK Talentų vakaras ir PLD Sporto Šventės taurių įteikimas bus liepos 2 d. 7 v.v.
Bismarck Hotel, Pavillion Theatre, 171 West Randolph Street. ($8 asmeniui, 35 PLJK dalyviams)

Talentų vakaro koordinatorius Juozas Kapacinskas praneša Talentų vakaro dalyvius, kurie 
yra jau galutinai sutikę dalyvauti. Talentų vakaro programų praves "Antro kaimo" nariai— 
Juozas KapaŠinskas, Eugenijus Butėnas ir Jūratė Jakštyte.

Talentų vakare dalyvaus Šie asmenys ar vienetai:
Kųstvtis Ivinskis iŠ V. Vokietijos, kuris dainuos liaudies dainas, sau pritardamas gitara,
Veronika Krausaitė ig Calgary, Alberta skambins pianinu,
Loreta ČiŽanskaite ir Zita ir Birutė Prašmutaitės (trio) iš Australijos dainuos,
Ch.cogo;- vaidins ir dainuos,
P..u: j'.ir *? 1iš New York'oyru p.mtomimas,
Ni-c. ė Kup-s aitė dabar gyvenanti Chicagoje skambins pianinu,
Aunr. J kvintetas iŠ Clevelendo kankliuos.

Visuomenė kviečiama ateiti į PLJK Talentu vakarų. 
ttHHHHHHHH* »«*♦*
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TRUPINĖLIAI Metinis Otta
wos Dr. Vinco Kudirkos Šeš
tadieninis Mokyklos leidinys. 
1982 m. gegužės mėn.29 d. 
44 psl.

Redakcija ir Administra
cija: mok.Alė Paškevičienė.

Šiame tradiciniame,gerai 
paruoštame metiniame Otta
wos Šeštadieninės Mokyklos 
leidinyje šiemet pasireiškė 
savo rašiniais- Stepas Jur - 
gutis, Daiva Jurkutė , Lina 
Radžiūtė,Erikas Jurgutis.

Jaunieji mokinukai pris i- 
dėjo piešinukais- Rasa Au - 
gaitytė, Aleksas Čeponkus , 
Andrius Čeponkus, Julian Da
rius Re vie.

Ilgametė Mokyklos vedėja 
ir jos siela Alė P a š k e v i- 
č i e n ė, sugebanti lengvai ir 
grakščiai eiliuoti vaikams 
pritaikytas temas, parašė 
kiškučių istorijėlę "Kūčių 
Vakaras Miške" ir prisime
nant dėstomą istorijos kursą 
- eiliuotais posmais pristatė 
pagrindinę charakteristiką

T u o z a s Šilėnus

VEIDU Į ŠIAURĘ
II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI 

Antroji Dalis

20/ 78 /tęsinys/
Už buhkerio sienų supiltas žemes turime gerai kietai 

sumušti, kad joms susigulėjus, neliktų tuščių tarpų. Joms 
sumušti naudojame trumpus, nestorų karčių galus. Visada 
išradingas Albertas vietoje kuolo, iš kažkur atsineša su- 
gędusi panzerfausto kotą ir džiaugiasi radęs gerą įrankį. 
Muša žemes ir šypsosi savo išradingumu patenkintas, bet , 
Vai l vamzdžio vidų prilindo žemių ir jis dėl to pasidarė 
suikus, luėjo prie nuošaliai gulinčio rąsto ir pabandė pa
daužyti vamzdi l šoną, kad išbyrėtų žemės.

Tik staiga, po stipresnio smūgio , pro viršutini vamz
džio galą su nemažu triukšmu, pro pat jo nosį , dideliu 
greičiu išsiveržė panzerfausto zkrypties sparneliai ir na kilo 
aukštyn. Albertas, staigaus išgąsčio pagautas, sviedžia 
tolyn nuo savęs rankoje laikomą vamzdi ir krenta šalia 
rąsto, prisiglaudžia prie jo ir laukia sprogimo. Į orą pa
kilę spyruoklės išmesti sparneliai sukdamiesi nukrinta į 
antrą rąsto pusę. Mes stebime visą tą Įvyki, prapliumpam 
nesulaikomu juoku,užmiršę rusų lėktuvų artilerijos svie
dinių pavojų. Juokiamės, net susirietę. Juokiasi ir Alber
tas besikeldamas iš po rąsto pašonės, juokiasi ir bando 
mums paaiškinti, kaip jam atsitiko, bet jo žodžiai nesiri
ša, o veidas , kaip kraitinė drobė- išsigando nejuokais ’. 
Mes vis negalime išsijuokti, taip ir nepastebėjom nuo 
pajūrio ats krendančių rusų lėktuvų, iš kurių ant kaimelių 
nukrenta devynios bombos.

Duslūs, žemę draskantys sprogimai - ir mes galvo
trūkčiais atsirandam tarp saugių bunkerio sienų. Kaime
lio viduryje, dvejose vietose iškyla bombų sukelti gaisrai 
Lėktuvai dar kartą grįžta ir išmeta paskutines bombas, 
nulyja kulkosvaidžių švino lietum. Nuo degančių sodybų 
pasigirsta žmonių pagalbos šauksmai. Niekeno neragina
mi, šokom iš bunkerio ir pasileidžiame i nelaimės vietą. 
Dalis mūsų puolame prie pirmos degančios sodybos gyve
namo namo, kiti prie šalimais degančių tvartų. Mums į 
pagalbą su kibirais, kabliais ir kastuvais atbėga kaimelio 
gyventojai ir seniūnas. Gyvenamas namas skęsta ugnyje, 
sukritęs šiaudų stogas liepsnoja tirštų dūmų verpetuose, 
tvartuose išgąsdinti žviegia paršai, kiemo kampe staugia 
pririštas šuo. Iš namo rūsio vidaus girdisi pagalbos šau
kiantieji balsai.

Puolame prie rūsio. Jo durys užverstos sprogusios 
bombos išdraskytos sienos degančiais medžiais. Užkabi
nami kabliais ir bendrom jėgom atitraukiam degančius sie
nojus, šiaip taip atidarom duris. Iš rūsių su troškinan - 
čių dūmų kamuoliais išlenda pasislėpę žmonės- dvi mote
rys, trys murzini vaikai ir mums pažįstamas baltažiedis 
senukas, degančių namų šeimininkas, kuris vos pastovi 
ant drebančių kojų. JI nešte nunešam nuo liepsnuojančių 
medžių Į šalĮ.

4 psl.

PUSLAPIS® ®
tos svarbiausios sukaktys : metų pradžia. Gamtoje jaučiamas pasikeitimas. 
VASARIO 16-toji, LIETUVOS 
KARALYSTĖS 730-toji SU - 
KAKTIS, ROMO KALANTOS 
MIRTIES DIENA,Dr. J. BA - 
SANAVIČIUS ir "AUŠROS" 
SUKAKTIS, DARIAUS-GIRĖ-

Mindaugo, Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio, Vytauto Didžiojo , 
Jogailos. Nuolat ieškant nau
jos medžiagos mūsų mokyk - 
lų pasirodymuose, reikėtų 
atkreipti dėmesį Į mokyklų 
laikraštėliuose spausdinamą
medžiagą ir jomis pasikeisti, NO SKRYDIS, dr.V. KUDlR- 
papildant ar pakeičiant są - KOS GIMIMO SUKAKTIS, ir 
vąji repertuarą. Tikriausiai, mūsų žymiųjų poetų-vysk, 
autorės ar autoriai dėl to 
nepyks ir mielai perleis sa - 
vo "autoriaus teises".

Vida Balsevičiūtė, 18 m. , 
šios Mokyklos mokytoja, sa - 
vo rašynėlyje "Gyvenimo Ottawos ^eštadieninės Mo - 
Pradžia" paprastu ir nuošir- kyklos mokiniai rašytų Į sa- 
džiu žodžiu pasisako, kaip ji vo leidinĮ, palaikydami šią 
jaučiasi. gražią ir prasmingą tradi -

TRUPINĖLIUOSE paminė - et ją.

A. BARANAUSKO 80 m. mir
ties SUKAKTIS ir MAIRONIO 
120 m.gimimo ir 5Om. mir
ties SUKAKTYS.

Reikia linkėti, kad ir toliau

b. n.

"TRUPINĖLIAI "

MANO PELYTĖ

Aš turiu pelytę, kuri angliškai vadinasi HAMSTER. 
Keli mano draugai turi tokias pat pelytes.

Ji man yra labai gražus, mažas gyvulėlis. Jos am
žius - dveji metai.

Kadangi ji priklauso man, aš privalau ją ir prižiūrė-
josti. Man reikia ją kasdien tam tikru laiku pašerti, 

narveli išvalyti ir su ja karts nuo karto pažaisti.
Labai patinka man žiūrėti, kai ji , išleista iš savo 

namelio, laksto po mano kambarį. Bet aš turiu taip pat 
ir rūpestĮ. Mano sesutė turi dvi kates. Aš,bijau, kad 
katės jos nepagautų. Aš visada turiu gerai uždaryti du
ris, kad katės neĮbėgtų 1 mano kambarį-

Katės, atrodo, suprantą tai. Kai mano pelytė lais - 
vai laksto po mano kambarį, jos visada yra arti mano 
kambario durų.

Tokios pelytės ilgai negyvena, 
žius yra nuo dviejų iki penkių metų, 
ji pas mane gyvens ?

Man sakė, kad jų am- 
Nežinau, kaip ilgai

Stepas Jurgutis,
12 metų

ARTĖJANT RUDENIUI
Vasarai baigiantis, atvėsta oras. Dienos trumpėja, 

naktys darosi ilgesnės. Artėja taip pat ir naujų mokslo

Išsigandusių vaikų riksmas ir moterų raudos Įsilieja 
Į viską naikinančios ugnies šniokštimą, į gaisrą bėgėsi - 
nančių žmonių šauksmus. Juodų dūmų debesys nugula 
platų tarpukalnės slėnĮ iki bunkeriais ir apkasais Įstvir- 
tinto kalno. Būrys išsigandusių balandžių dideliais vin - 
giais suka virš buvusių savo lizdų. Iš tvarto paleisti ark
liai, baimės pagauti, pasileidžia į laukus. Jų gaudyti nu
sivijo kaimelio vyrai ir moterys.

Degančių trobesių griaučiai skęsta ugnyje. Įtvirtin - 
tam kalne, šūvis po šūvio .audžia ilgavamzdės, už miš - 
ko ir pajūryje kertasi Įvairių ginklų garsai. Rusų artile
rijos sviediniai, ieškodami naujų taikinių, plėšo gaisrų 
dūmais nugulusią laukų žemę. Prieš valandą atvykę pabė
gėliai, ieškodami saugesnės vietos, skubiai palieka kai - 
melĮ.

Virš Įlankos vėl pasirodo du rusų naikintuvai, kurie 
nekliudę kaimelio, nuneria Hexengrundo pusėn. Nieko ge
resnio nebegalint išgelbėti iš ugnies glėbio, grįžtam at - 
gal, lydimi padėkos žodžių. Už miško, Rėdos ir Rahmelio 
kryptimi Įsisiūbuoja smarki Įvairių ginklų kova. Miš
kas aidi dejuoja Įvairiais siaubingais garsais. Draskomos 
žemės virpesys jaučiasi ir po mūsų kojomis.Kalne be pa
liovos gaudžia zenitinė, Įvairiomis kryptimis laksto plie
nas, nešdamas mirtĮ. Nuo Hexengrundo atplaukia stiprių 
sprogimų dūžių aidas, turbūt, savo barakų neberasime 
nė ženklo. Virš Dancigo ir Gdynės mauroja grėsminga 
artilerijos kanonada. Erdvėje nuo jūrų spusės , didelia - 
me aukštyje baltas dūmų juostas ausdami, pirmą kartą 
šiame sektoriuje pasirodo amerikiečių bombonešių jungi
nys. Jų trisdešim du vienetai. Juos lydi greitai skrendan
čių naikintuvų grupė. Jie visi perskridę Hexengrundo 
tvirtovų, nuūžia Dancigo pusėn.

Anksti metame darbą. Norėdami apsisaugoti nuo ne
tikėtų priešo lėktuvų persekiojimo, vietoje Įprasto laukų 
keliuko, pasukam visai palei Įlankos krantą vingiuojančiu 
žvejų išmintu taku, kuris vietomis priartėja visai prie 
vandens. Įsisiūbavusių bangų ošimas liejasi kartu su siau
bingais fronto garsais. Vorele išsimėtę, Artėjame prie 
Hexengrundo iš priešingos pusės. Reti pakrantės krūmokš
niai dengia mus nuo besižvalgančių lėktuvų. Aerodromą 
apeiname, palikdami jĮ dešinėje. Jis išsprogdinamas. Ta
kas vingiuoja raižyta Įlankos pakrante. Artėjame prie pir
mųjų Hexengrundo tvirtovės Įtvirtinimų linijos. Iki mūsų 
barakų dar geras kilometras kelio.

Sukame pro nedideles kapinaites, kuriose palaidoti 
1939 m. žuvusieji lenkų kariai. Jų kapai atžymėti mažais 
cementiniais kryželiais, juose esantieji pavardžių Įrašai 
liudija, kad jų tarpe yra ne vienas ir Vilniaus krašto lie
tuvis, paguldęs savo galvą už svetimus karšto okupanto 
tikslus. . .

Kadaise gražiai tvarkomos kapinaitės dabar sujauk
tos giliom rusų artilerijos sviedinių ir bombų duobėm . 
Kaikur matyti sudaužytų karstų nuolaužos, išvartyti kry - 
žiai, išbarstyti žuvusiųjų kaulai, kaukolės. Taku pro ka - 
pinaites pasiekiam jau mums žinomą kairiąją griovio at
šaką, jo šlaituose daugybė stiprių bunkerių ir didžiuliai 
karinio turto sandėliai. Griovyje prie sandėlių šaudomi

raitės paruošia sau žiemai maisto. Dalis paukščių ruo
šiasi skristi Į pietus. Miškuose pasirodo Įvairiausių gry 
bų.

Gamta keičia savo išvaizdą. Medžių lapai pradžioje 
darosi gelsvi,, rausvi. Vėliau tos spalvos išryškėja, o 
po to - parūdyja.

Toki gamtos keitimąsi labai ryškiai galima stebėti 
šalia Ottawos esančiame Gatineau parke.

Artėjant 1 metų pabaigą, vaikai ima skaičiuoti die - 
nas iki KALĖDŲ. ..

Lina Ra d žiū tė , 13 metų

KOMPIUTERIS
Kompiuteris yra mašina. Jis pats nieko nežino . Tu 

turi mokėti įsakyti jam, ką daryti ir jis darys. Jis atro
do, kaip rašomoji mašinėlė. Kad jis veiktų, reikia pri - 
jungti prie televizijos aparato.

Su juo galima žaisti daug Įvairių specialių žaidimų. 
Mūsų kompiuteriu galima žaisti žaidimus, kurių keletą 
aš čia išvardinsiu. Tai: Star Blazer, Star Wars, Apple 
Panic, Space Eggs ir dar daug kitokių.

Su juo gali žaisti vienas ar du asmenys, kiti žiūrovai 
Kompiuteriu galima atlikti Įvairius skaičiavimus. Juo 
galima pasakyti "LABAS”. J} galima panaudoti, kaip te
lefoną.

Dabar jais naudojasi daug žmonių. Jų yra Įvairiausių 
rūšių. Su jais dabar supažindina mokinius visose mokyk
lose.

Man patinka kompiuteris. Ypač mėgstu Įvairius žai
dimus. Aš dažnai žaidžiu juo.

Erikas Jurgutis, 13 m.

Ii Alis PASKEVIČIENĖS vieno veiksmo eiliuotos pasakos: 

KŪČIŲ VAKARAS MIŠKE

PIRMAS KISKIS :
Kiškis Piškis aš esu, 
Į tas Kūčias taip skubu.
Porą morkų čia nešu.
Pavėluoti negaliu.

ANTRAS KIŠKIS :
Aš kiškiukas , aš mažiukas, 
Žiemą tuščias man pilviukas. 
Kai sniegelio taip gilu, 
Rasti maisto negaliu. . .

arkliai. Jų šimtai. Nuo prieš kelias dienas nušautųjų plau 
kia pūvančios mėsos tvanki smarvė. Jie surenkami nuo 
atvykstančių pabėgėlių, atvaromi būriais ir automatais su
šaudomi, kad nereikėtų jų šerti ir nepatektų rusams.

Aukšti iš trijų pusių daubos smėlėti krantai neleidžia 
arkliams pabėgti, kada jie, pajutę mirties pavojų, bando 
išsprukti iš jiems skirto kapinyno. Gailus baibaigiančiųjų 
arklių žvengimas atsimušinėja Į stačius daubos šlaitus . 
Automatiniai šautuvai guldo juos, dar norinčius gyventi , 
žmonių augintus, mylėtus,tymo balnais balnotus, dainom 
apdainuotus, šimtus kilometrų sunkius vežimus atitempu
sius, žmonių nelaimių ir džiaugsmų draugais buvusius...

Daugelyje vietų prie Į griovĮ vedančių Įėjimų ir pa - 
čiame griovyje daromos stiprios barikados, rengiamos Į- 
vairios kliūtys, spąstai, minuojami svarbesnieji pastatai.

Iš sandėlių nešamas ir naikinamas Įvairus turtas.Di
džiuliai ugąies laužai ryja jiems metamas gėrybes. Dū - 
mų debesys veržiasi pro belapius medžius ir viską deng
dami, lyg marių bangos, plaukia apkasais išraizgytais a- 
rimais tolyn. Visur matyti didelis vokiečių sujudimas . 
GrĮžę vyrai iš uosto darbų pasakojo apie nuo tilto priep
laukos skandinamus sunkvežimius, apie skubiai užmi - 
nuojamus pajūrio pakraščius-.

Tolimesnis tunelio kasimas nutraukiamas, o paspar
tinamas papildomų plaustų dirbimas. Visur matyti aiš - 
kūs pasiruošimai evakuacijai. Mūsų dienos, atrodo, su
skaitytos. Kas mūsų laukia?Apsupimo žaizda atsiveria 
pilname skaudėjime: vienintėlė viltis - laivai. Kitaip- 
rusai. . .

Rusų artilerija be paliovos mus atakuoja. Jų sviedi - 
niai sproginėja visą dieną, visame mūsų apsupimo plote. 
Jie veikia demoralizuojančiai; visą laiką tenka budėti su 
Įtempta klausa, laukiant netikėto pavojingo sprogimo. At
siranda ir tokių, kurie grĮžę iš darbų, atsisako eiti pasi
imti pietų ir nuskuba Į požemio slėptuvę, bijodami iš jos 
išlĮsti, nors ir taip pat alkani, kaip ir mes. Sriuba, kurią 
gauname pietums, skysta ir liesa. Džiaugiamės joje radę 
porą skiltelių bulvių ir vieną kitą pervirusios mėsos ga - 
balėlĮ, tikriausiai, arklienos. Virtuvje prie maistą išduo
dančių langelių vyksta didelė naujai atvykusių kareivių 
spūstis. Jie tiek pat išalkę, kaip ir mes, nesilaikydami 
eilučių, pakartotinai eina prie kitų langelių, kad gautų ant
rąjį samti sriubos, ir džiaugiasi gavę. Jų taktiką pasisa- 
vinam ir mes. Vis šis tas- du samčiai, tai ne vienas.

Naktį oro pavojus mus suveja visus Į požemines slėp
tuves, kurioj išbūname iki vidurnakčio. Stiprūs risų lėk
tuvų antpuoliai, banga po bangos, tirštom bombų atakom 
kartojasi ant Įlankoje susispi'etusių vokiečių karo laivų ir 
mūsų Hexengrundo tvirtovės.

Šimtai prožektorių šviesų peiliais pjausto priešo lėk
tuvus dengiančią tamsą. Tūkstančiai priešlėktuvinės šū - 
vių skraido juodame dangaus skliaute. Karo laivų pabūk
lų ugnis kurtinančiai trenkia žemę drebinančiais dūžiais 
Ugnies meteorais krenta šūvių kliudyti rusų lėktuvai. Nak
ties tamsa apsigaubęs dangaus skliautas sušvinta šukei - 
tų gaisrų pašvaistėmis.

/ bus daugiau /
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IB PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JOJĘ)

ALKOHOLIZMO AUKOS
Vietinėje spaudoje prane

šama, kad vos 34 m. Antanas 
Smilingis, agronomas ir ūkio 
vedėjas, būdamas girtas taip 
įsiuto ant savo žmonos, kad 
ji neišvirusi pietų, jog ją už
mušė. Aukščiausias sovietų 
teismas jį pripažino kaltu , 
bet”atsižvelgė į aplinkybes". 
Jį nubaudė 13 m. laisvės atė
mimu ir paskyrė gydymą 
nuo alkoholizmo.

Iš vienos pusės yra smer
kiamas alkoholizmas, kaip 
visuomenei ir sau kenksmin
ga liga, iš kitos-tai viena iš 
nedaugelio prekių, kurios 
perteklium sovietinė vyriau
sybė ypatingai rūpinasi ir 
naudojas i. Kodėl ? A ps va igina, 
susargdina ir sukvailina o- 
kupuoto krašto gyventojus 
tad lengviau juos nutildyti ir 
tvarkyti savo naudai. Be to- 

APIE VARĖNA 
4>

Varėna randasi Alytaus apskrity, prie Merkės ir Varėnės santa
kos. Jau 1784 m. sudarytame inventoriuje minima miestelio rūmai su 
įrengtomis salėmis, malūnas, smuklės turgavietėje, bravoras, vė - 
liau kortų fabrikas. Nepriklausomybės laikais veikė šešių skyrių pra 
džios mokykla, sveikatos punktas, paštas, policijos nuovada, vaisti
nė, Perlojos girininkijos raštinė, muitinė, žemės ūkio kooperatyvas, 
kartono fabrikas, elektros stotis, 2 kalvės ir kt. 1932 m. buvo įkur-

koks tai uždarbis iš mokes - ta Dainavos sanatorija sergantiems plaučiais. Vėliau 1OO ha žemės
čių’Alkoholio gamybai, par - plote buvo vykdomi agrikultūros tyrinėjimai. Didelės kultūrinės 
davinėjimui, pigios jo kainos reikšmės pastatas - dviejų aukštų mūriniai šaulių namai namai buvo 
išlaikymui dedamos visos pastatyti 1932m'. Varėnoje vyko sunkios kovos su lankais 1920 m.
pastangos, o kaip su maisto 
produktų prekėmis -nepa - 
slaptis...

ŽMONIŲ GEROVEI

Skundžiamasi ir viešai 
patvirtinama, kad didžiai pa
sižymėjęs ir užsieniuose ge
rą vardą pelnęs Šiaulių dvi - 
račių fabrikas "Vairas" ne
pajėgia vietos žmonėms 
pagaminti tokio menkniekio, 
kaip gerų dviračių padangų. 
Naujai pirkto dviračio pa
dangos suplyšta per vieną 
sezoną, o naują padangą gau
ti tenka vaikščioti skersai ir 
išilgai- ir vistiek negauni , 
vis "deficitinė prekė", kaip 
dabar gana gramozdiškai pa
vadinta.

Arba- išgarsintas auto - 
mobilio modelis Įuadą.kųrį 
sovietai bando prakišti Ka - 
nadoje/gal ir Amerikoje/pi- 
giau, negu kiti vakariečių 
modeliai. Tačiau - jų dalis, 
kaip pav. , žvakes /"spark 
plugs1'/-čia gauni be vargo, 
o tokioje garsioje, "Ladą" 
gaminančioje"didžiojoje tė- 
vynėje"-ilgai ieško, kol ran
da, o radę, vargsta dėl pras
tos kokybės. A, bet prieš 
"supuvusius Vakarus", anot 
jų propagandos,reikia vaiz
duoti "tobulybes"...

SUOMIU FILMU SAVAITE
Stiprėja,kaip rašoma,Vil

niaus ir Joensen/Suomijos/ 
miestų kultūriniai ryšiai.Ba
landžio mėn. Vilniuje lankėsi 
mus, Peka Hapasala, kuris 
dirigavo Vilniuje ir Kaune 
Lietuvos Valstybinės Filhar
monijos Simfoninio Orkestro 
koncertams. Grojo ir viešnia 
smuikininkė Kaja Sariketu. 
Programoje buvo atliekami 
ir suomių kompozitorių kū
riniai. Vilniuje taip pat vyko 
suomių filmų savaitė. Buvo 
rodomos 7 suomių filmos.

AR NE IRONIJA ?
Sovietų Sąjungos laivas 

"Michail Kalinin"keliauja po 
Šiaurės Europos uostus su 
Baltijos ir Š. Europos kraštų 
"profsąjunginio judėjimo at
stovais". Visi jie,esą,akty - 
viai dalyvauja kovoje už tai
ką. Pasiekus Norvegijos 
sostinės Oslo uostą, šių ke
leivių delegacija susitiko su 
Norvegijos profesinių sąjun
gų centro susivienijimo va
dovybe. Įdomu, kad Sov. Są
jungos keleivių grupei vado
vauja lietuvis K. Marcinke
vičius.

Įdomu, kad "taikos misiją" 
skelbia profsąjungos, kurios 
Sov. Sąjungoje yra tik komu
nistų partijos padalinys,par
tijos, kuri skelbia nenuilsta
mą bet kokibmiš priemonė - 
mis kovą prieše ne jų parti
jos žmones ir valstybes. Ar 
ne ironija, kad dar visai ne
seniai slapukai, branduoli
niais ginklais aprūpinti "tai
kingosios" Sov. Sąjungos 
narlaiviai šliaužiojo ir Nor
vegijos vandenų dugnu, nele
galiai perplaukę pakraščių 
zoną...

Oslo mieste "Michail Ka
linin" keleiviai apžiūrėjo 
miesto įžymybes, pramonės 
Įmones ir įteikė "Taikos ad
resą", kuriame pasisakomą 
prieš branduolinius ginklus, 
Oslo merui.

Negana to, šis laivas ap
lankė ir Švedijos uostą.Kaip 
buvo skelbta, ir šiuos pa - 
kraščius nelegaliai lankė ir 
buvo slapukiškai įsitaisę So
vietų Rusijos branduoliniai 
narlaiviai. ..

Kokią rolę toje keleivių 
delegacijoje vaidina lietuvis 
- sunku pasakyti. Gal jį pas
kyrė, kad neprimintų tos 
ironijos ir labiau įtikintų 
"taikos" tikslais.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU, KALBŲ- LIETUVIŠKAI

įr AA CENTRINĖS ;

i Montreal 273—7544
i Ottawa 235—4648
S Toronto 487-5591
| Hamilton 522—8392
$ JEIGU GERI IR GALI

London 438—1122 
Windsor 252—3842 
Calgary 269—8279 
Winnipeg 942-1462 
Sudbury 674—6217

GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

C

ATEIK I LIETUVIU A. A. f ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ; SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

s
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Tikros Gyvenimo Istorijos
4. LAIŠKAS ALKOHOLIKEI

Jeigu gyvenčiau skersai gatvės nuo tavęs ir matyčiau, 
kaip tu drąsiai bet beviltiškai stengiesi nugalėti savo ligą, 
ir jeigu užkalbinčiau tave, nedrįsčiau ištarti to, ką aš tau 
dabar noriu pasakyti. Tu man neleistum to daryti, nes tu 
bijotum manęs. Tu manytum, kad aš prieš tave nusista
čius, tu įsižeistum,kad esi įtariama dėl slaptos savo kan
čios.

Jeigu pažvelgtume viena kitai į akis, nežinau, ar mo
kėčiau tau parodyti, kad tave suprantu iš pažvelgimo. Ne
galėčiau pasakyti tau, kad nerandu nieko tavyje ką išjuok
ti, ko neapkęsti, dėl ko sakyti tau pamokslus. O tu man 
nė neleistum kalbėti apie tavo neišvengiamą sveikatos su
trikimą. Abidvi apsimestuiĄėm, kad jokios problemos nė
ra.

Todėl turiu rašyti šį laišką. Tu ir aš žinome, kad tu 
esi labai susirūpinusi savo girtavimu. Tai mudvi riša.

Gal jau keli mėnesiai afba metai, kaip girtauji. Tu pa- 
sibiaurėtum ir karštai pasipriešintum, jeigu kas nors ta
ve pavadintų alkoholike, nors paslapčia pagalvojai, kad gal 
esi. Aš tuojau galiu atsak^H'^tą klausimą. Jeigu negali

Jeigu dabar negali 
prisipažinti, kad gal geri daugiau negu gali pakelti, yra 
galimybė, kad tikrai esi alkoholikė. Kai sakau alkoholi - 
kė- kalbu apie žmogų, kuris turi alkoholizmo ligą. Ji ei - 
na sunkyn, nuolatos siaurina tavo pasaulį tol,kol niekas 
nebesvarbu ir nebelieka nieko svarbesnio gyvenime už al
koholį.

Kadangi esi moteris,tavo girtavimas tikriausiai yra 
labai slepiamas, nes tu jau esi viską išbandžius, visus pa
sislėpimo metodus /nuo kitų ir nuo savęs/. Ir gal tau pa
sisekė. Gal iki šiol niekas nežino, kad tu išgeri. Tu ne - 
drįsti gerti viešai, nes žinai, kad jeigu užsikabinsi tik 
už vieno stikliuko - krisi. Gal slaptai geri, ir gal dabar 
nuėjai į savo kambarį, kur tu jieškai paslėpto butelio. Ta
vo šeima gal dar nesupranta, kodėl tie įtartini "galvos 
skaudėjimai".

O gal tu esi viena iš tų, kuri sėdi bare ar kokteilių 
užeigose. Gal jau kaimynai tave įtarė,gal esi viešai su - 
kėlusi kokį skandalą. Gal jau šeimai nusibodo slėpti ir 
vaikai nebejieško pasiteisinimų. O gal tu praradai savo 
šeimą todėl, kad negalėjai nustoti gerti.

Nesvarbu, kokioje stadijoje būtum šiuo metu, vis tiek 
tau dar yra vilties. Tu neužsitarnavai tų kaltinimų ir teis
mų, kuriuos visi kartoja;"Jeigu tu mus mylėtum, tu nus
totum gerti", "Tu tik apie save galvoji", "Tu turėtum gė
dos turėti,tiek mokslo ir progų turėjusi gyvenime". Tu - 
nesi savanaudė ar be moralės pabaisa. Tu esi tiktai labai 
sęrganti moteris.

Kai tu tai suprasi,belieka tau tik priimti faktą, kad 
nesi kalta. Kai prisipažinsi, kad esi alkoholikė, niekas ne
turės teisės tavęs kaltinti ar bausti. Tu jau esi nežmoniš
kai save prikankinusi ir nubaudusi. Tau tik reikia prisi - 
pažinti, kad esi serganti. Tavo liga yra pvojinga. Ji gali 
viską gyvenime suardyti, jeigu nebus laiku sulaikyta. Toji 
liga gali sunaikinti ir tavo kūną ir tavo protą. Ta liga- tai 
tokia , lyg sirgtum cukralige arba šienlige. Alkoholis tau 
yra nuodai, jeigu tu esi alkoholikė.

Tu nesi vienintelė kankinama alkoholizmo. Yra tūks
tančiai moterų kaip tu, ankstyvesnėje ar vėlyvesnėje alko
holizmo stadijoje. Sunku teisingai suskaičiuoti, nes mote
rys, ypač namų šeimininkės, moka geriau slėpti savo al
koholizmą kaip vyrai. Bet moteris alkoholikė aštriau 
kenčia kaip vyras; jos psichologinis ir fizinis sudarymas 
yra sudėtingesnis ir jautresnis. Ji mažiau gali ištverti 
savęs nepakentimą ir labai jaučia visuomenės nemokšiš
ką žvilgsnį į alkoholizmą.

Beveik kiekvienai yra sunku sau prisipažinti, kad esi

C F MB LIETUVIŠKA RADIO

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669-8834

VE/ORoDžlM

alkoholikė. Bet- šitoks prisipažinimas yra pirmas žings
nis į blaivybę ir sveiką protavimą. Jeigu dar ne prisipaži
nai, leisk man šiandien tau padėti. Jeigu tu gali prisipa
žinti, kad tavo vidinis sielvartas ir neviltis yra alkoholiz
mo simptomai - tu esi pasiruošus priimti pagalbą.

Mano laiško tikslas pasakyti-tau, kad nesvarbu kiek 
žiauriai tavo liga įsišaknijusi, tu gali " grįžti į žmones" 
ir gyventi normalų gyvenimą. Dar daugiau, - pa matysi,kad 
tavo gyvenimas pasidarė laimingesnis. Nebegrįši į seną 
gyvenimą,kuriame kentėjai nenugalimą alkoholizmą. Ma
nydama, kad gyvenimas nepakankamai tobulas,bandei pa
bėgti nuo jo, pasiskandindama alkoholyje, kad nereikėtų 
žiūrėti į suardytas visas tavo viltis.

Aš tau noriu papasakoti apie gyvenimą,kurį tu patir
si ir rasi tokį, kokį Dievas norėjo , kad tu turėtum. Aš 
kalbu apie Alcoholic Anonymqus draugiją. AA sustabdo 
bevilištką grimzdimą Į alkoholį ir savęs sunaikinimą. A A 
sako, kad šiandien bus paskutinis tavo nugėrimas ir pra
džia naujo gyvenimo. Malonaus ir naudingo gyvenimo vi
siems, kurie bus su tavim.

Niekas dar nepajėgia išaiškinti protu- intelektualiai, 
kaip veikia AA.bet kad ji teigiamai paveikia yra begalės 
įrodymų. Kai prispažinsi,kad esi bejėgė prįeš alkoholį 
ir nuoširdžiai ieškosi pagalbos ir trokši, kad didesnė jėga 
negu tu, perimtų tavo gyvenimą- tu ir pradėsi tą naują 
gyvenimą. Gilioj jausminėj plotmėj, kai tas troškimas ir 
prašymas vyksta/ ir tavo kentėjimas patvirtina šį prašy
mą/ tu pajusi, kad ši jėga yra stipresnė, negu alkoholis, 
kuris iki šiol buvo tavo svarbiausias troškimas, nugalė - 
jęs meilę šeimai, savigarbą ir net savisaugą.

Pakalbėkime minutėlę apie tave. Kaip tu pasidarei 
alkoholikė? Tikriausią ne dėl to, kad tu buvai šlykšti, ar 
kad tu keikeisi. Medicinos ir psichiatrijos mokslai nusta 
tė, kad daug kas nenormaliai geria alkoholį dėl emocinių 
priežasčių. Aš pažinojau dvi moteris, kurios pasidarė al
koholikės dėl to, kad prarado savo vaikus, kitos, kurių vy
rai buvo nesugebantys tvarkyti gyvenimo. Daugiausiai al
koholikai yra idealistai ir siekia tobulybės.; Jie ryžtasi 
daug nuveikti savo gyvenime ir negalėdami atsiekti to i- 
dealo, labai nusivilia ir savimi, ir visu gyvenimų. Ne - 
žiūrint, ką galvoja kiti, alkoholikai turi labai jautrias są
žines. Jie labai giliai rūpinasi viskuo, nebegali pakelti 
Įtempimų ir pervargimo nuo tų rūpesčių. Kai jautri sąži
nė susiduria su nesugebėjimu pernešti sunkius rūpesčius, 
tada atsidaro kelias Į nesaikingą girtavimą. Jausminiai 
konfliktai jautriame žmoguje pasidaro nepakenčiami, todėl 
stikliuke jieškoma nuo jų atsipalaidavimo ir užsimiršimo. 
Prie egzistuojančių iki kraštutinumo emocijų pridėjus 
alergišką kūną gaunasi alkoholės neišvengiamai pražūtin
ga situacija.

Išbristi iš šios alkoholio sukeltos nežmoniškos kan - 
čios reikalingas gydymas ir dvasios ir kūno. Psichiatrija 
ir medicina kartu bando tūkstančius gydyti,bet su labai 
mažu pasisekimu. Dažnai daktarai žino, kad jo pacientė 
grįš už poros .nėnosių Į ligoninę tokioje pačioje arba dar 
blogesnėje stadijoje.

Alkoholizmas yra neišgydoma liga. Tas, kuris ja ser
ga, niekada negali grįžti prie proginio -moderuoto gėri
mo. Ši kūno alergija alkoholiui pasiliks visam gyvenimui, 
bet esant AA draugijai- nėra ko baimintis. Nereikės nuo 
alkoholio bėgti. Tiktai reikės saugotis to pirmojo stik
liuko . "Neimk pirmo, ir niekad nepaimsi kito". Tai įma
noma įvykdyti šiandien, šias 24 valandas - negerti.

Jeigu tu iki dabar, mano nežinoma drauge, dar skai
tai mano laišką, tu žinai, kad aš tave priimu ir tavęs ne
smerkiu. Meilę,kurią jaučiu kiekvienai alkoholikei, tau 
ji padidėjusi tūkstančius kartų. Tau tik reikia ištiesti ran
ką ir paprašyti pagalbos. Pagalba šiuo momentu yra taip 
arti, kaip telefonas.

Paskambink AA. Paprašyk, kad ateitų moteris pas 
tave Į namus arba susitik su ja kur nors kitur. Tau ne
reikia reklamuotis, kad tai darai. Kai ji ateis, tau nerei
kės aiškintis, ar save teisinti. Ji viską žino - daugiau , 
negu tu žinai apie save. Nes ji yra ten buvusi, kur tu da - 
bar esi. Ji atėjo į AA ir per tai gyvena šiandieną nau - 
dingą gyvenimą. Tu irgi gali taip gyventi.

Lik sveika, ir nepamiršk, kad esu ranka pasiekiama, 
čia pat, kaip telefonas. AA NARĖ
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ft JJA ft JA AA Jft 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE ------- --------------------------

Z už asm. paskolas nuo 12% 
82 £ už 90 dienu term, indei. Z už nekilnojamo turto paskol. 
8’s o už 6 ;nėn. term, indėlius Z (mortgages) : 
8/4 % už 1 metu term, indėlius S su nekeičiamu nuošimčiu
9 % už 2 metu term, indelius S Įmetu................ 10/4%
9’4% uz 3 metų term, indėlius S 2 metu 11/2%
10 % už pensijų plana Z , metlį.....t’il.........12/2%
9 % už namų plana = ( fixed rate)
7'i% už specialia taup. s—to Z su keičiamu nuošimčiu 
7/1 % už taupymo s—tas S 1,2 ar 3 metų..'1U!4% 
6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONŲ DOLERIU 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių 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 erėdit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r-. iki 1 v.p.p.. 
(Liepus ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINE: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3
Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10 — 8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9 — 1
Sekmadieniais 9:30—1

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

Akty-YAL-.Y!RL?ū milijonu
MOKA UŽ:

90 dienu term, indėlius . 
180—185 d. term. ind. ... 
Term. ind. 1 metų.........
Term. ind. 2 metų ..........
Term. ind. 3 metų ....... 
Pensijų s—tą*................
Spec. taup. s—tą,...........
Taupomąją s—tą,.....
Depozitų—čekių s—tą ...

. 8’/z% 

. 8’4 % 
„8)4% 
. 9 % 

9/2% 
.10 %

7'/i% 
7’4% 
6 %DUODA PASKOLAS: 

Akmenines nuo............ 12 .%
Mortgičius nuo . . 10’/2%—12'/2%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SĘKMĄDIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75%jkainotc turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį, iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir keliones Čekius 
(traveler’s cheques). Neimame mokesčio užjšraŠytus čekius 
bei apmokamas įvairias suskaites. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JONO R. SIMANAVIČIAUS PRISIMINIMUI /UKOJO

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI

Mirus žymiam Toronto lietuviui a. a. Jonui Robertui 
SIMANAVIČIUI, buvusiam KLB Tarybos nariui,Kanados 
Lietuvių Fondo Tarybos nariui ir "Tėvynės Prisiminimai" 
radijo valandėlės vedėjui ,aukojo: po $50, - E.J.Cuplins- 
kai, J. J. Ignatavičiai, J. J. R. Pilipavičiai; $30,- H. G. La
pai; po $ 25, - dr. A. V. Dailydžiai, V. I. Ignaičiai,dr. A . 
Pacevičius, M. 7. Romeikos, E. V. Sakai, V. J. Skrebūnai, dr
A. B.Spudai; po $20, - L.S. Adomavičiai, V. Adomonis, V . 
V. Balionai, A. V. Bersėnai, J. Bersėnas, A. Brazys, J. Bud- 
nikienė,dr. S. Čepas, J.Dambaras, B. Galinienė, T. V. Gra
žuliai, S. B. Ignatavičiai, V. Kezinaitis, Alina Kšivickienė ,
B. Laučys, J. A. Lukošiūnai, M. S. Meškauskai, V. F. Moc - 
kai, L. V. Morkūnai, R. J. Pleiniai, E. Punkris, J. A. Pute- 
riai, M. Putrimas, Mr. & Mrs. Sala nki, B. P. Serepinai, J. J. 
Stanaičiai, A. Šiukšta, M. V. Tamulaičiai, B. Vaidila, S. 
Vaitkus, St.Varanka; $19, 37-K. Lukošius; $15, - V. G. Bal
siai; po $1O, - A . Aperavičienė, A. Arlauskas, J. Augusti- 
nąvičienė, J. O. Balsiai, A. M. Bumbuliai, S. O. Dačkai, A. 
Dilkus, J. Doney, L.Dūda, Z. Girdauskas, P. Gulbinskas, A .
K. Ivanauskai, Genė Leskauskas, E. E. Miliauskai, M. Pet
rulis, P. Plučas,Irena Ross, J. Rukša, A. Sagevičius, P. B. 
Sapliai, P. Siminkevičienė, H. Stepaitis, B. Ščepanavičius ,
L. T. Tamošauskai,K.Šapočkinas, E. A. Valeškos,S. P. Va
liukai, J. Urbonas; po $5, - J. Atkočiūnas,O. Berentas, M . 
Gegužis, J. Gegužis, L. Merkelis, V. Nausėda, U. Norkus , 
S.K. Plučai, J. Rinkevičius, J. J. Zaleskis, D.Klibingaitie- 
nė, P. Kušlikienė; $4,-H. Bukauskas; $3,-J. Riauba.

KLF linki šeimai stiprybės liūdesio valandose. To - 
ronto lietuviai ir Kanados Lietuvių Fondas liūdime kartu.

KLF

A

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK I LIETUVIŲ A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
PENKTADIENI* 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir 
Mimtco Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. v.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

6 psL

sudbu
VIETINĖJE SPAUDOJE APIE 
PABALTIJO GENOCIDĄ* 
NORTHERN LIFE nr. 46, sa
vaitraštis atspausdino ilgą 
straipsni BALTIC PEOPLE 
GATHER FOR MEMORIAL 
JUNE 14. Jame smulkiai ap
rašoma Hitlerio ir Stalino 
slapta sutartis,Serovo slap
tas planas pabaltiečių išve
žimui ir brutalus jo įvykdy
mas, išvežant į Sibirą;vė- 
liau- Lietuvos, Latvijos, Es
tijos okupacija,dabarties o- 
kupaciniai žiaurumai. Iš Pa
baltijo valstybių į Sibirą bu
vo deportuota 700.000 gy
ventojų.

Po ’ straipsniu pasirašė: 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS vardu- E.Tol - 
vaišienė, SUDBURY BRANCH 
of the LATVIAN NATIONAL 
FEDERATION -V.Karklins , 
ESTONIAN ASSOCIATION of 
Sudbury - G.Saare. J.Kr.
ŠAULIU GEGUŽINĖ*

"Maironio" Šaulių Kuopos
Valdyba LIEPOS mėn. 3 d. , 
sekmadienį, 1 vai. p. p. Z. J. 
LABUCKŲ sodyboje, Backer 
st. , Valcaron, Ont. , ren - 
gia GEGUŽINE.

Kviečiami visi šauliai ir 
šaulės, visi Sudbury ir apy - 
linkės lietuviai ir svečiai 
skaitlingai gegužinėje daly
vauti. Bus įvairi ir įdomi 
programa.

"Maironio" Kuopos Valdyba

hamilton
SLA 72 KUOPOS GEGUŽINĖ

SLA 72 Kuopos gegužinės 
ruoša vyksta sėkmingai. Jau 
buvo rašyta šiame savaitraš
tyje, kad šiais metais SLA72 
-ra kuopa įamžins politinį 
kankinį Robertą GRIGĄ Ka
nados Lietuvių Fonde.

Apie R. Grigo vardo įamži
nimą labai palankiai atsilie - 
pė buvęs politinis kalinys per 
pirmą Sovietų okupaciją Lie
tuvoje A. KENSTAVIČIUS, iš 
Hope b. C. Laiške jis rašo: 
"Skaičiau spaudoje, kad SLA 
72 Kuopa nori įamžinti Kanar 
dos Lietuvių Fonde pavergtos 
Lietuvos politinį kalinį Rober
tą Grigą. Sumanymas Jūsų 
yra prakilnus ir remtinas. 
Prašau tam tikslui priimti iš 
manęs mažą auką — $25".

Savanoris -kūrėjas A. Pa
do Iškiš iš Paris, Ont. ra
šo: "Juozai, dirbkite ir to
liau tą patriotinį darbą. Po 
litinio kankinio - kareivėlio 
Robertų Grigo įamžinimui 
prisidėsiu ir aš Atvažiuok , 
Juozai, apžiūrėti paskirtai 
smulkiai loterijai auką, kad 
žinotumei, kaip toliau loteri
ją tvarkyti". A- Padolskio 
tikrai vertingas smulkiai lo
terijai laimikis — laivui mo
toras, varomas su baterija. 
Yra ir daugiau gauta aukų, 
bet apie tai bus visiems iš
reikšta vieša padėka spau
doje.

Robertas Grigas, kilęs iš 
Lazdijų rajono, Liepalingio 
miestelio 1982 m gegužės 13 
d. buvo paimtas į sovietinę 
armiją. 1982 m. gegužės 25d. 
R. Grigas, nuvežtas į Sovie
tų Sąjungą, turėjo duoti Lie
tuvos okupantui - Sovietams 
priesaiką. Reiškia —kovoti 
už Lietuvos okupantą — So
vietus, kurių tikslas yra pa
vergti visą laisvąjį pasaulį.

R. Grigui atsisakius duoti 
priesaiką, vietinio batalijo - 
no karininkai iškoliojo šlyk
ščiausiais keiksmažodžiais, 
grąsindami fiziniu susido - 
rojimu Tą pačią dieną jį iš
siuntė į brigados štabą Čim- 
kente. Pulkininkas Chutijev

L.N. PIRM. V. DAUGINIO ATSISVEIKINIMO KALBA 
JONUI R. SIMANAVIČIUI MIRUS

•'Jonas Robertas būdamas visuomeninku, kuklaus bū
do asmenybe, buvęs Lietuvių Namų valdybos narys, ilga
metis KLB krašto valdybos pirmininkas, "Tėvynės prisi
minimų" valandėlės vedėjas, užtarėjas pagalbos laukian
čių, patarėjas jaunosios kartos veikėjų, skatintojas visų 
įsijungti tėvynės veiklos labui išeivijoje, staiga ir netikė
tai mus apleido. Velionis turėjo ypatybę išklausyti kiek
vieno pasiūlymus bei sumanymus, nežiūrint pažiūrų, iš - 
silavinimo, finansinio pajėgumo, gerbūvio skirtumų. Sa-
vo asmenybe ir įtaka jis sugebėjo pasiūlyti tai, kas bu
vo daugumai priimtina.

Nebuvo nė vieno Vasario 16-tosios minėjimą, kur Jo
nas Robertas savo patarimais, organizavimo pagalba ir 
dalyvavimu nebūtų prisidėjęs. Buvo Įtakingas veikėjas ne 
vien tik Kanados, Amerikos Pasaulio Lietuvių Bendruo - 
menės, bet kartu turėjo didžią įtaką pabaltiečių ir kita - 
taučių organizacijų veikloje. Jis buvo žinomas Šiaurės 
ir Pietų Amerikoje, o Europoje nuo Helsinkio iki Madrido

A.a. Jonas Robertas, turėdamas ne visiems tą duo
tą Dievo dovaną "daug pašauktų, mažai išrinktų", skatino 
visus tautiečius jungtis vieningam tėvynės išlaisvinimo 
darbui. SĮ vienybės ir laisvės idealą, velionis stengėsi 
perduoti kiekvienam mūsų apylinkėje, "Tėvynės prie i - 
minimų" radijo valandėlės metu, pradėdamas programą 
mažlietuvių himnu "Lietuviais esame mes gimę,;lietuviaiš 
norime ir būt". Lai Jono 3O-ties su virš metų skelbti i- 
dealai ir jo pastangos lieka mums ir mūsų ateinančioms 
kartoms tęsti jo pradėtą darbą iki išauš tėvynės išsilais
vinimo valanda.

Lietuvių Namų šeimos vardu reiškiu širdingiausią 
užuojautą visiems velionio artimiesiems, ypatingą užuo
jautą reiškiu velionio žmonai Valentinai ir kartu 1 su ja 
liūdime, praradus taip neseniai mylimą dukrelę Danutę 
bei žentą, ir dabar staiga savo gyvenimo- ilgametį bend
rakeleivį, mylimą vyrą Joną. Gilią užuojautą reiškiame 
velionio sūnui Jonui, dukroms Violetai, Margaritai, žen
tams ir anūkams, broliui kun. Augustinui, OFM. , sese
rims ir broliams su šeimomis Amerikoje ir Lietuvoje."

Užsakymus siųsti: Čekius rašyti:
Dr. J. Sungaila ..Valius monografija”.
109 Riverwood Parkway
Toronto, Ontario. M8Y 4E4 
Canada.

Monografijos kaina 55 dol. ir persiuntimo išlaidos 2.50 dol. Užsisakant monografiją ligi 
1983 m. spalio 1 d.—45 dol. Užsakau egz. ..Valius” monografijos.
Pridedu čekj/banko perlaidą /dol. sumoje.

Pavardė____________________________________________________________________ ,

Adresas____________________________________________________________________

Prov./State----------------------------------------- Postai Code/Zip Code

Kartu su monografija bus atspausta 
T. Valiaus (paskutinis 
Rytas , riboto skaičiaus penkių 
spalvų autentiška graviūra, apy
tikriai 60 cm. x 45 cm. dydžio, 
pasirašyta ir sunumeruota Telesforo 
Valiaus vardu jo žmonos Aldonos 
Valienės.Graviūrą atspausdino ran
kiniu presu Somerset popieriuje 
Dieter Grund, Presswerk Editions, 
Toronto.
Graviūros regulari kaina 250. dol. 
Užsakant kartu su monografija— 
125. dol./Viso 170. dol/ 

ir Andrijevskij grasino R. 
Grigui, jeigu ir toliau vengs 
atlikti priesaikos, bus per
duotas KGB teismui. Kaip 
atsakymą Į tai, R. Grigas pa
rašė pareiškimą, kurio esmė 
tokia: "Aš Robertas Grigas , 
Antano s. , Lietuvos pilietis , 
pareiškiu, kad atsisakau pri
sieki 1 jūsų partijai ir vyriau
sybei,nes tai klaidingos klys
tančių žmonių instancijos. 
Esu katalikas ir todėl galiu 
prisiekti Ištikimybę tik Die
vui-Amžinajai Tiesai, kurią 
įkūnija Kristaus mokslas ir 
katalikų tikėjimas. Tiktai 
Dievui privalau būti ištiki
mas visose žmogiško gyve — 
nimo srityse. Partijoj val
džios ir armijos įsakymų, 
prieštaraujančių Tiesai ir 
mano krikščioniškai sąžinei, 
aš nevykdysiu, todėl nenoriu 
kreivinti savo sielos ir ne
prisieksiu — nežadėsiu to, 
ko negalėsiu vykdyti. Gyve
nime visomis jėgomis siek
siu tik vieno: išlaikyti švarią 
ramią sąžinę. Būcent, tokią 
sąžinę aš ir ginu, nesutikda
mas prisieki! ištikimybę kam 
nors kitam, o ne Dievui. Dėl 
savo įsitikinimų ir apsispren
dimo, remdamasis ne savo, 
o Jėzaus ir Šv.. Jo Motinos 
Marijos, mano Tėvynės Lie
tuvos Globėjos, galia ir pa
galba, esu pasiruošęs bet ko
kiai kančiai". Po to R. Gri
gas buvo nugabentas į Čim - 
kento gardizono pagrindinį 
postą "už dienotvarkės pa
žeidimą".

Viršininkas maj. Mielnik 
padarė asmeninę Roberto kra
tą ir nuplėšė nuo krūtinės ro
žančiaus ženklą, kurio taip 
ir negrąžino. Majoras užda
rė Robertą J vieną kamerą su 
teismo laukiančiais karei - 
vi ai s —kriminalistais. Naktį 
kriminalistai kumščiais ban
dė įtikinti Robertą, kad pri
siektų rusiškajai tėvynei — 
"šventą pareigą".

Atsėdėjus parą, Robertą 
nuvežė į DžizaKą. Ten pulk. 
Chtijev šaukė, kad tikintysis 
neturi teisės viešai skelbti 
esąs religingas ir įrodinėti 
religijos tiesą — jis tampa 
automatiškai tarybų valdžios 
priešu, fašistu, kurį reikia 
likviduoti.

Jaunuolis Robertas atsakė, 
kad jie bejėgiai padaryti jam 
ką nors, ko Dievas neleis, o 
visa, kas Dievo mūsų gyve- 
niman leidžiama —yra pats 
didžiausias gėris. Todėl su 
šypsena jis eis pasitikti at
eities, ar tai būtų kalėjimas, 
ar Urano kasyklos.

R. Grigas žinojo, kokias 
kančias reikės kęsti, atsisa
kius duoti rusišką karinę prie
saiką. Jis pasirinko sunkių 
darbų kalėjimą gal ir lėtą mir
tį, nes niekas apie jo likimą 
spaudoje neberašo. Yra žino
ma, kad R. Grigas dirbo sun - 
kius darbus išvežtas į Bada- 
mą, plytų fabriką. Robertas, 
n~tik sunkiai dirbo, b°t buvo 
ir mušamas,kaipo "liaudies 
priešas", atsisaKęs priesai
kos. Nuo mušimo, kur Ro
bertas kasdieną gaudavo apie 
40 smūgių, pasijuto didelius 
skausmus krūtinėje. Rober
tas dėl pasireiškusių didelių 
skausmų krūtinėje kreipėsi f, 
felčerį, kuris nustatė, kad 
Įlaužtas ar lūžęs šonkaulis , 
bet vežti į ligoninę niekas ne- 
siskubino ir tomis pačiomis 
sąlygomis reikėjo dirbti ly
giai su sveikaisiais. Štai kaip 
yra žiauriai kankinami poli
tiniai kaliniai Sovietų Sąjun - 
goję.

SLA 72-ros kuopos geguži
nė įvyks š. m. liepos 24d. A. 
Padolskio sodyboje, Paris , 
Ont. Gegužinėje gros J. Ado
maičio muzika iš Toronto.
Tą dieną nuvykime į geguži
nę ir dalyvaukime politinio 
kankinio vardo įamžinimo 
ceremonijoje.

J. Šarapnickas

D D P C U E* D INSURANCE &V 11 L Q n L H REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. r- 7 v. v. , iebtadieniais 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Batter Business" Būro

INSURANCE * Namų—Gyvybės
* Automcbilių,
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginiš 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačenas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P lA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel» 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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hamifton 
LIETUVOS ŠACHMATŲ MEISTERIO P. J. VAITONIO

PRISIMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI

Mirus Lietuvos, Išeivijos, o taip pat ir buvusiam Kana
dos šachmatų meisteriui Povilui VA ITONIUI, pagerbdami 
jo atminimą .aukojo Kanados Lietuvių Fondui: Hamilto
no Šachmatų Klubas- $1OO; R&C. Yachetti-$25; po $ 20, - 
K. Mikšys, P. Sakalas,K. Mankauskienė ,A. Čerskienė.J. 
Krištolaitis; po $1O, - J. Bersėnas, V.Gelžinių šeima, A . 
E.Kybartai,D. Gutauskienė, V. Subatnikaitė, J. M. Rudy; 
torontiškiai šachmatininkai po $ 1O,-M. Abromaitis, B. 
Baranauskas, E. Bartninkas, J.Galinaitis, V. Genčius, A. 
Kuzmarskis, J. Ranonis, A. Sabaliauskas, J. Usvaltas, R, 
Vaičaitis ir B. Jačkus; $5, - p.Šukaitis.

Šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Padėka visiems aukojusiems, pareiškus meilę didžiam 

lietuviui sportininkui.  KLF

montreal

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS KANADOJE ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 1983.V.22 d.d Monrealyje, balams, P. Gabry S - sekre- 
llkairės priekyje: Naujosios Anglijos R —nes p —kas J. Stašaitis, P. Tekutiene, P. Kanopa, rius, A.Mylė- iždininkas, 
S—go s garbės p — kas pro f. V.A. Mant autas, R — nes Moterų sekcijos vadovė S. Petkevičienė, J. Si au— St. Petkevičienė —moterų 
Siūtis R —nės p — kas,St. Jokūbaitis, A. Mylė, Ig. Petrauskas ir V. Rugienius. Nuotr. A. Kalvaičio, sekcijos vadovė, Tėv. dr. J.
L.Š.S.T. VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS KANADOJE ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS MONTREALYJE

Š.m. gegužės mėn. 21-22 d.d. 
Vilniaus Šaulių Rinktinės Ats
tovų suvažiavimas Montreal y- 
je, praėjo darbingoje ir paki - 
lioje nuotaikoje.

Suvažiavime dalyvavo L.Š.S. 
Tremtyje garbės p-kas prof. 
V. A. M a n t a ut a s, Naujosios 
Anglijos Rinktinės Martyno 
Jankaus p-kasJ.Stašaitis, 
J. Vanagaičio š kp.p-kas Au- 
gonis iš JAV. Taip pat KLB 
Krašto Valdybos vicepirmi- 
kas inž. J. V. Dany s . Rink
tinės dalinių pirmininką' ir 
svečiai.

Gauta daug sveikinimų žo
džiu ir vašiu- IŠ rinkti Rink
tinės valdomieji organai ;vy- 
ko iškilus Montrealio Vyrų 
Choro koncertas, iškilmingos 
pamaldos Aušros Vartų baž
nyčioje ir atsisveikinimo pie
tūs.

Rinkti nė s Atstovų suvažia
vimą, kartu ir Rinktinės 15 
metų sukakties paminėjimą 
Aušros Vartų parapijos salė
je punktualiai numatytu laiku, 
trumpu žodžiu atidarė R-nės 
p-kas Juozas Šiaučiulis.

Po vėliavų įnešimo ir už 

Lietuvos laisvę žuvusiųjų — 
mirusiųjų pagerbimo, L. K. 
Mindaugo kuopos š. Tėvas J. 
Kubilius perskaitė invokaci- 
ją-

Darbo prezidiumą sudarė 
LŠST garbės p--kas prof. V.A. 
Mantautas, A. Mylė - pirmi
ninkas, P. Kanopa - vicepir - 
mininkas, P. Gabrys ir K. To
liušis — sekretoriai .

Po R-nės vėliavos perda
vimo prezidiumo p-kui, sekė 
sveikinimai. Žodžiu sveikino 
S-gos garbės p--kas prof. V. A. 
Mantautas, KLB Krašto 
Vaidybos vardu vicep-kas inž.
J. V. Danys , Baitų Veteranų 
Lygos Kanadoje ir VI. Pūtvio 
š. kuopos p-kas St. Jokūbai
ti s , L. K. Mindaugo š. kp. p— 
kas A. Mylė ir "Neringos” 
Jūrų s. kp. p-kas L. B ai ai - 
šis.

Sveikino raštu: S-gos p-kas
K. Milkovaitis, Vytauto 
Šaulių Rinktinė, Juozo Dau
manto š. kp. , "Klaipėdos", 
"Švyturio", "Žalgirio" Jūrų 
Š. kuopos; "Simo Kudirkos", 
"Romo Kalantos", ’'Mairo
nio" s. kp. , D. L. K. "Vyte - 
nio"ir"Gen. P. Plechavičiaus" 
š. kuopos iš Australijos. Sek
madienį, per atsisveikinimo 
pietus, Naujosios Anglijos 
Rinktinės ir "Martyno Jan
kaus" bei "Jono Vanagaičio" 
š kuopų vardu sveikinimai — 
J. Stašaitis irgi pasveiki
no

Suvažiavime, pagal manda
tų komisijos, sudarytos iš J. 
Krištolaičio, Rimkaus 
irL.Baiaišio pranešimą, 
dalyvavo 43 pilnateisiai Rink
tinės atstovai.

Praeito, kadencinių metų 
suvažiavimo protokolą per
skaitė jį rašęs A- Mylė. Bu
vo priimtas be pataisymų.

Platų praėjusių 3-jų metų 
Rinktinės veiklos irl5 metų 
sukaKties nuo jos įsteigimo 
1968 m, , pranešimą padarė 
R-nės p-kas J. Šiaučiulis 
Rinktinės iždo praneš imą pa
darė ižd A.M y l ė. R-nės mo
terų vadovė S. Petkevičie
nė padarė platų moterų veik
los pranešimą. Sporto-- šau-
dymo vadovas B. Kaspera
vi č i u s pranešė praeitų me
tų Rinktinės šaudymo varžy
bų rezultatus. Varžybų lai- 
mėtojams buvo įteiktos perei- 

riamosios taurės bei pažymė
jimai.

Kontrolės komisijos p-kas 
A. Patamsis savo praneši
me pažymėjo, kad R-nės iždo 
knygos yra tvarkomos gerai, 
jokių nesklandumų nerasta ir 
Rinktinės kasoje yra per 14 , 
000 dol. Visus buvusios Rink
tinės valdybos pirmininko ir 
kontrolės komisijos praneši
mus suvažiavimas priėmė be 
didesnių diskusijų.

Suvažiavimas, pagal Rinkti
nės Valdybos pristatytą pa
siūlymą, buvusius Rinktinės 
pirmininkus — S. Jokūbaitį, 
Stp-Jokubi cką, P. Kano
pą ir ilgametę Rinktinės mo
terų vadovę S.Petkevičie- 
n ę, už jųpasiaukojimąir įdė
tą darbą Rinktinės veikloj e , 
pakėlė į Vilniaus Šaulių Rink
tinės garbės šaulius.

Iš padarytų R-nės dalinių, 
pirmininkų bei jųJ -Taliotinių 
paaiškėjo gyva šauliška veik
la. Darnus tarpusavio sugy
venimas ir noras dirbti šau
lių s-gos ir mūsų pavergtos 
Tėvynės Lietuvos gėrovai.

Naujo Rinktinės pirminin
ko rinkimai praėjo sklandžiai. 
Kandidatais buvo pasiūlyta St. 
Jokūbaitis, A. Mylė ir J. Šiau- 
čiulis-A.Mylei atsisakius ir 
pravedus slaptus balsavimus, 
už St. Jokūbaitį pasisakė 8 bal
sai, už j.Šiaučiulį 33 balsai. 
Tokiu būdu J. Šiaučiulis buvo 
išrinktas trijų metų kadenci
jai. R-nės Kontrolės Komi
siją, be anksčiau buvusių A. 
Patamsio, A. Petkevičiaus , 
papildė P. Kanopa.

Pasiūlymuose S. Petkevi - 
čienė, R-nės moterų vadovė, 
iškėlė reikalą prie Rinktinės 
iždo įsteigti R-nės savišal
pos kasą. Suvažiavimas pa
siūlymą priėmė ir pavedė 
naujai valdybai įvykdyti. Bu
vo ir daugiau pasiūlymų veik
lai pagyvinti. J. Šiaučiulis 
plačiau paaiškino apie ruo
šiamą R-nės metraščio-lei- 
dinio išleidimą, kurį suvažia- 
mas priėmė su ypatingu dė - 
mesiu-

Naujai perrinktas R-nės 
pirmininkas suvažiavimui pr.’ 
statė šios sudėties naują val- 
dybą:St. Jokūbaiti s -vicep. 
ir atstovas prie Būitic Veter
ans Lygos,Ig. Petrauskas 
-vicep. visuomeniniams rei-

Kubilius - kapelionas, J. 
Krištolaitis - kultūros 
reikalams, L- Balai šis — 
gaulių Jūrininkų reikalams, 
V. Suš i ns kas - vėliavinin
kas, A. Rač ins kas-paren
gimams, B. Kasperavi - 
čius -sporto-Šaudymo vado
vas, J. Z a v y s -sporto-šau — 
dymo vad. pavaduotojas, B. 
Savickas -Šaudymo instru
ktorius , Stp. Jokubickas- 
R-nės Čarterio globėjas.

Svarbiems R-nės reikalams 
spręsti į R-nės Valdybą įeina 
ir visi Rinktinei priklausan - 
čių dalinių pirmininkai.

Suvažiavimo dienotvarkei 
baigtasišsisėmus, posėdis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mano Mergvakario rengėjai Sofijai 
SKUČIENEI ir ponioms, kurios padėjo surengti man toki 
malonų ir vaišinga vakaro. Aš jaučiausi tikrai gražiai pa
gerbta jūsų visų tarpe. „

Ypatinga padėka — Kristinai SIMONELIENEI. Labai 
didelis AČIŪ ponioms ir panelėms už gausų atsilankymo 
ir gražias dovanas. To vakaro prisiminimas liks per visa 
musu vedybini gyvenimą —

Jums dėkinga
Daneta STANKEVIČIŪTĖ

Tautos Himnu ir vėliavų iš
nešimu, vadovaujant Ig. Pet
rauskui.

Vakare toje pačioje salė
je, įvyko koncertas, kurį at
liko Montrealio Vyrų choras. 
Programą dalyviai priėmė la
bai maloniai ir nuoširdžiai.

Choro vadovei ir akompo - 
natorei Mme M. Roch už jos 
pasišventimą lietuviškai dai - 
nai ir lietuvybei Rinktinės ir
L.K.Mindaugo š.kp vardu bu
vo įteiktas padėkos lapas. Jį, 
asistuojant R-nės p-kui J. 
ŠiaučiuliuL L. K. Mindaugo 
Š. kp. p-kui A.Mylei, Tėv. J. 
Kubiliui įteikė L.Š. S. T. gar
bės p-kas prof. V. A. Mantau
tas.

Po koncerto vyko puikiai pa
ruoštos šaulės M. Kasperavi
čienės banketas. Vyko turtin
gų laimėjimij loterija. Grojo 
J. Ri meikio "TRIMITO"or- 
kestras. Veikė baras.

Sekmadienį visi suvažiavi
mo dalyviai su vėliavomis da
lyvavo Aušros Vartų bažny - 
čioje iškilmingose pamaldose 
Prie už Lietuvos laisvę Žuvu
siųjų paminklinės lentos buvo 
padėtas gėlių vainikas, sto 
vėjo garbės sargyba. Malonu 
buvo matyti savanorių-kūrėjų 
ir ,rRamovėnų"vėliavas Šalia 
šaulių prie altoriaus.

Rinktinės kapelionas Tėv. J 
Kubilius pasakė dienai pritai
kytą pamokslą, iškeldamas 
šaulių veiklą mūsų išeivijos 
kelyje, Kviesaamas ir nesan
čius. tapti Šauliais. Viąi šau-

TRYS GEGUŽINES

Vyks trys gegužinės,visos 
SKRUIBIO SODYBOJE:
• LIEPOS 1O d. , -
L.K.Mindaugo Šau
lių Kuopos organi 
zuojama metinė gegužinė.

• LIEPOS 24 d - , -tradicinė 

VERDUN SHELL
5560 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II vai,vok aro.

• VISŲ RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
• PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS 
f PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

t Lietuviams speciali nuolaida J 
(Atidaryta Šeštadieniai s)

jSstSfe 766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

liai Tėv. J. Kubiliui už jo pa
sakytus žodžius liko labai dė
kingi.

Po pamaldų ant šventoriaus 
buvo padaryta bendra šaulių 
nuotrauka. Vėliau salėje vy
ko visų dalyvių ir svečių at
sisveikinimo pietūs,kurių me
tu dar kalbėjo prof. V. A. Man
tautas, Naujosios Anglijos R- 
nės p-kas J. Stašaitis, St. Jo
kūbaitis ir kiti,.

Buvo malonu susitikti, pa
bendrauti, pasidalinti minti
mis i r pasisemti naujų jėgų 
ateičiai. Deja, torontiečiai .. 
ir hamiltoniečiai turėjo iš
skubėti atgal dėl visuomemn- 
ko Jono Roberto Simanavi - 
čiaus mirties Toronte.

Bendrai paėmus, šis suva
žiavimas praėjo darnioje,šau- 
liškoje, broliškoje nuotaikoje. 
Rinktinės vardu tenka nuošir
džiai padėkoti L. K. Mindaugo 
ir Neringos š kuopų valdy
boms, jų pirmininkams ir vi
siems broliams ir sesėms , 
kurie šį suvažiavimą globojo 
ir savo darbais prisidėjo 
prie jo pasisekimo

Nuoširdi padeda L. Š. S. T. 
garbės p-kui prof. V. ATMan- 
tautui, Naujosios Anglijos R- 
nės Martyno Jankaus ir J. Si
monaičio kuopų atstovams . 
Ypatinga padėka Aušros Var
tų parapijos klebonui š. Tėv. 
J. K u b i 1 i u i už parodytą šau- 
iišką nuoširdumą ir suteiktą 
paramą.

J. Š i auč i ui i s

" Nepriklausomos 
Lietuvos" gegužinė.
• RUGPJŪČIO 7d,~ NIDA
- Z ve joto jų ir Medžiotojų 
Klubas rengia savo gegužinę.

Visose gegužinėse kviečia
mi dalyvauti ir toms organi
zacijoms nepriklausantys 
lietuviai. ______

Hour 
Service

$ 1.50 kelnes 
pristatant
ir atsiimant

SKAMBINKIT- TF
bKAMDiNM I W

NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146 ttil-A CMiaMf

365-1143S
766-2667

GUY >
RICHARD
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo’ dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO S 500.~ IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IS FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845 -2912 embassy fur

1983. VI.16 1 psi.
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Musų skautai BALTIJOS

ARTĖJA V7ENAS DIDŽIAUSIU 
VASAROS MALONUMU -

STOVYKLA I
BALTIJOS SKAUTŲ STO

VYKLA prasidės LIEPOS30 
d. .baigsis RUGPJŪČIO 6 d. 
Kaina- 75 dol.

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA vyks netoli To
ronto RUGPJŪČIO 7-13 d. d. 
Ji pavadinta "Aušra", skirt? 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, Lietuvių 
skautų įsikūrimo, "Skautų 
Aido","Aušros" laikraščio , 
Dariaus- Girėno skridimo , 
lordo Robert Baden -Powell 
atsilankymo Lietuvoje ir ki
tų prasmingų įvykių sukaktis.

Registracija eina prie pa
baigos abejoms stovykloms .

stovykloje

telefonu į Rimą PIEČAITĮ , 
užsirašant į BALTUOS sto
vyklą- tel; 767-8779.

Užsirašant į JUBILIEJINĘ 
STOVYKLĄ - skambinti Da
niui PIEČAIČIUI - tel;~ 767- 
-8779 arba Daivai PIECAI- 
TYTEI tel; 767-4690.

Visos lietuvių skautų sto
vyklos pasižymėjo ir pasi
žymi įdomia programa ir 
draugiška nuotaika.Visi ir 
visos, kurie yra pergyvenę 
tas dienas, niekuomet jų ne
užmirš ir linkės jų savo 
vaikams. Tad- nedelsiame

T.
VASAROS PRAMOGOS

Auksinio Amžiaus Klubas 
RŪTA ruošia 2 dienų išvyką 
I Putnamą auto mašinomis.

vakare. Nakvynė ir maistas 
kainuotų 30 dol./US/,ben - 
žinąs- 30 dol. /US/. Grįžtu - 
me pro muitinę, prie kurios 
yra "free duty shop".

Kas galėtų važiuoti savo 
mašina ir norintieji kėliau - 
ti,prašomi iki BIRŽELIO 22 
d. pranešti K.T o 1 i u š i u i 
tel: 767-2930 arba J. A da
mai č iu i tel:366-7639.

Kviečiami dalyvauti ir 
nepriklausantys 
RŪTOS Klubui.

prašo veltui, bet prisideda 
ir savo pastanga. Tai popu
liari, moderniška, sportiška 
priemonė atkreipti didės - 
niam visuomenės dėmesiui. 
Čia gera proga pasireikšti 
visiems patriotizmo mece
natams ir suprantantiems 
Pasaulio Lietuvių Dienų 
reikšmę ir rimtumą bei Dai
nų Šventės svarbą. Kas būtų, 
jeigu vienetai pasižadėtų ir 
nesuvažiuotų į tą didingą 
Dainų Šventę, kurios sudėtin
ga organizacija truko beveik 
du metus? Montrealio dainos

Kas dar nesuspėjo užsirašy
ti, prašome skubiai kreiptis

Išvyktume LIEPOS mėn. 5 
d. , grįžtume LIEPOS 7 d.

AR PAKANKAMAI ĮVERTINAME 
RYŽTINGA^ JAUNIMĄ ?

pasaulį šiemet atstovauja 
PA VASA RIO mergaitės. Jos

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, "MONTREAL QUE. H4E 2A8. Telefoną*: 766-5827
MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. S 1,000.00
1 metų................8.75 %

Terminuoti indėliai
1 metų................ 8.5 %
180-364 d.....  7.75 %
30- 179 d......... 7.25%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau 

Taupomos sąskaitos:
Specialios........ .7,25 %
Su draudimu ....... 7%

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

Čekių sąskaitos............t. 5 %
K O N F IDEtJCIA L Ū Š Tr G R eTt AS PATARNAVČMAS

ČEKIAI IR VISI KITI P AT AF^N2\VJMAI_ = _V_EJ_JT_UI
KASOS VALANDOS

1465 De Seve
Pirm. Antr, Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 
10:00-6:00 

10:00 - 12:30

3907 A Rosemont

6:00 - 8:00 
12:00 - 6:00

Kailių siuvėjos
Tel: 767-6183

« U> d e h $ pos»rirtk»*T>as g«t ov^ p o 
«V-,soro5 lo:lu »ougojlmo» (Storage)
• To, sau ir re mr> d e Ii v o i u
• S'u*u ir parduodu

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A.

MEMBER

FOTO M.L.S. 
SYSTEM

Montreal, Quebec
H3A 2G6 T£L 288-9646

D.N. BALTRUKONIS
IMMEW1I.ES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305; Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namų : 737-0844.

OR. J. MALI SKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

1 4 4 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235

Namu.: 1 88-85 2 8

DR. A.O. JAUGELIENĖ 
dantu gydytoj a

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

Name.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki 10 p . m.
Sestodieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m.
S ek iri o d i e n i o •$ nuo 10 a. m. iki 9: 30 p . ni.
GREITAS , N EK Al NUO J ANT I S PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle , P.Q.
TEL: 366-9742 ir 365-0505

Jau antrą sekmadienį po
1O vai. mišių A V parapijos 
salėje ir šventoriuje pasklin
da Montrealio "Pavasario" 
choro mergaitės su marato - 
no aukų lapais, prašydamos 
paramos apmokėti kelionės 
išlaidoms į Pasaulio Lietu
vių Dienų Dainų Šventę Čika
goje.
"Pavasario"Mergaičių tėvai 
už savo dukrų kelionę apsi - 
moka, bet vien autobuso iš
laidoms reikia sukaupti kelis 
tūkstančius dolerių per 
trumpą laiką- tai ne juokas .

Maratonas-yra priemonė 
reikalo rimtumui išryškinti 
ir parodyti, kad tų aukų ne-

D.D.S.

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
8406 RUE CENTRALE, SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5 

Tel: 364-4658

triūsė kelioliką mėnesių dai
nų repertuarui išmokti, auko
damos savo laiką. Todėl jos 
dabar kreipiasi į mūsų vi
suomenę, kad palengvintų 
joms kelionės naštą, atsto
vaujant Montrealį. Kartu su 
kitais dainininkais jos nori 
skelbti pasauliui, kad mes - 
lietuviai- esame dar gyvi.

Pažiūrėkime rimtai,ar iš 
tirkųjų negalime prisidėti 
auka?

Palaimink .Dieve, PA VA - 
SARIO mergaičių žygį į Dai
nų Šventę, į pasaulio lietuvių 
išeivijos sostinę Čikagą.

MARATONO žygis įvyks 
BIRŽELIO 19 d. , tuojau po 
11 vai. pamaldų, nuo AV para
pijos. Jo užbaigimui E. B i t- 
n e r i e n ė pakvietė "Pava - 
sario" mergaite s į savo gra - 
žų sodą ir gėlyną atsigaivin - 
ti.

"Pavasario" Ramstis

Tel.: Business: 482—3460 
Residence: 767—4690

DANPAR REALTIES CORP.
31d VICTORIA AVE SUITE 409 
MON I REAL , P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
In vestaci jos JAV ir Kanados provincijose

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.,1. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A., B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2-nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366—6245

PLEČIAME
KOMERCINIO DRAUDIMO 

SRITĮ:
A

• APARTMENTINIAMS PASTATAMS
• KRAUTUVĖMS

• DIRBTUVĖMS *

• STATYBOMS, REMONTAMS

• ĮSTAIGOMSO

TEIRAUKITĖS KAINU IR SĄLYGŲ I

Dažniausiai rasite priimtinas I 
Pasiteiravimas neipareigoja apsidrausti!

Adamonis Insurance Agency Inc.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Tel.: 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Namų 3 76 - 378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BIA. C.S.£., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t 0_r_a__v e k —C.'— ,

montreal west

8 psi.

notaras

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514)871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domaine, IIle Perrot, P»Q. H7V 5V6 
Res. TEL.: 453-9142

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALI ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ, AUTOMOBILIŲ I

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI

• UŽEIKITE! JSITIKINKITEl
PASINAUDOKITE I

MIC PASIKALBĖKITE SU 
Menuger'iu Leo GURECKAS

mu montreal west automobile

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