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SAVAITINIAI
POPIEŽIAUS VIZITAS 
BAIGĖSI

Popiežius Jonas Paulius II 
baigė savo vizitą Lenkijoje. 
Paskutinę savo viešnagės 
dieną jis sutitiko ir ilgai 
kalbėjosi su pagarsėjusiu 
laisvosios darbininkų unijos 
Solidarnošč vadu Lech Wa - 
lesa. Pasikalbėjimo turinys 
niekur neskelbiamas. x

Buvo pasklidę gandų/jų 
šaltinis buvo vedamasis ofi
cialiame Vatikano laikraš
tyje L’Osservatore Romano/, 
kad popiežius prašęs Wale- 
są palikti "Solidarumo'1 są - 
judi dėlei Lenkijos gerovės . 
Visa tai buvo greitai paneig
ta ir vedamojo autorius at
leistas iš pareigų. Walesa 
taip pat pareiškė, paklaustas 
apie tai, kad jis iš to sąjū- 
džio"nepabėgsiąs, kaip žiur
kė".
PERSVARSTYS IDEOLOGIJĄ

Gen.W. Jaruzelski kalbė
jo Varšuvoje vykusioje ko
munistų partijos Centro Ko
miteto 12-toje sesijoje, kad 
šiuo metu Lenkijos komunis
tų partija esanti stipresnė, 
negu praeitais metais. Pri
pažino, kad yra sunkumų jos 
santykiuose su intelektualais, 
darbininkais ir jaunimu.

Su kokia, tad grupe nėra 
sunkumų? Baisi ironija, kad 
Kremlius nenori pripažinti, 
jog kiekviena tauta,gyvenan
ti savo valstybėje,turi savi
tus pagrindinius reikalavi - 
mus,tinkančius jų pavelde - 
tai kultūrai, sąlygoms, tem
peramentui. Kai 1O milijonų 
Lenkijos darbininkų galų ga
le norėjo geresniam darbo 
vykdymui ir krašto ekono - 
mijos gerovei pakeisti ko - 
munistų partijos biurokra- 
t ijos "dramblį" J judriau ir 
praktiškiau veikiantį orga
nizmą- atsižvelgta nebuvo .

Intelektualai, kurie išky
la savo gabumais ir darbais 
virš minios-komunistų par
tijos yra paranoiškai per - 
sekiojami ir užgožiami.

Jaunimas? Jis paprastai 
išvadinamas ignorantais ir 
"suaugusių idealistų" ap - 
daužomas, uždaromas į ka
lėjimus ir visai konkrečiai 
suspardomas/ taip neseniai 
žuvo 19 m. jaunuolis/. Taip 
svaigina galia, taip ir bai - 
mė varo į fanatizmą galią 
turinčiuosius.

Ne prieš "socializmą"ko- 
voja žinomų ir nežinomų 
žmonių daugiadešimtiniai 
milijonai Kremliaus paverg
tų žmonių, kaip kad bando 
įrodinėti Maskvos ir Krem - 
liaus "patriarchai". Jie patys 
gerai žino, kad jų vykdomas 
brutalus imperializmas ir 
žmogaus asmenybės nužemi
nimas prašoko visas žmoniš
kumo ribas. Rusijos komu - 
riistai tegul ir toliau vykdo ,

ĮVYKIAI
jeigu tuo dar tebetiki, savo 
"rojų", savo krašto ribose . 
Tada nereikės tiek kon
ferencijų ir pasitarimų dėl 
taikos, tada nereikės išspaus 
ti tokias milžiniškas sumas 
ginklams.,.

13-toji Centro Komiteto 
sesija Lenkijoje įvyks po - 
piežiui baigus vizitą ir jam 
sugrįžus į Vatikaną.

PASISAKĖ PASAULIO 
TAIKOS KLAUSIMU

Romeš Chandra iš Indijos, 
Pasaulio Taikos Tarybos 
prezidentas, dalyvaujant 
2.400 delegatų iš 140 vals - 
tybių, Tarybos suvažiavimo 
atidaryme ragino, kad nebū
tų atominių raketų"Nei Ry
tuose, nei Vakaruose, nei 
Šiaurėje, nei Pietuose". Tai 
buvo vienintelė užuomina į 
Sovietų atominių raketų gru
pę SS-2O,kuri,yra išdėstyta 
ir atsukta į Vakarų Europą. 
NA TO/North Atlantic Trea
ty Organization/skelbia, jog 
Sovietų arsenalo atsvėrimui 
reikia, kad JAV turėtų žemo 
skrydžio ir Pershing 2 ra - 
ketų.

Jeigu iki šių metų pabai
gos su Maskva nusiginklavi
mo derybos nepavyks, JAV 
išdėstys V. Europoje savo 
raketas.

Tarptautinis Taikos Tyri
mo Institutas Stockholme 
siūlo, kad būtų ir britų 
atominės raketos būtų įskai
tytos į' Vakarų raketų skai
čių.

ČEKOSLOVAKIJOJE ’’TAIKA” 
REIŠKIA IR "LAISVĖ”

Birželio 21 d. Pragoję vy
ko Sovietų bloko kampanija 
prieš JAV branduolinių ra
ketų išdėstymą Vakarų Eu
ropoje, pavadinta"Pasaulinis 
kongresas taikai ir gyveni
mui be atominio karo". Ta 
proga buvo suorganizuota 
Pragos miesto aikštėje šim
to tūkstančių žmonių minia . '

Tačiau, nepasisekė visų 
čekų įtikinti, kad Amerika 
trokšta atominio karo prieš 
Sov.Sąjungą. Jaunieji čekai 
demonstravo ir vyko į Pra - 
gos aikštę su šūkiais:"Lais - 
vės visiems žmonėms" ir 
"Šalin Armija". Policijai įsi- 
kišus/nors tie šūkiai buvo 
taikingi, bet matyt, "vagie , 
kepurė dega". . ./, demons
truotojai įsimaišė į minią. Po 
licijai pavyko suimti 6 asme
nis .

Vėliau,apie 300 jų nužy - 
giavo į Wenceslas Skverą.

Tai buvo pirmoji stambes
nė viešo protesto demons
tracija po 1968 m. sukilimo , 
kurį sovietų tankai brutaliai 
buvo užgniaužę.

Policija įsivėlė į minią ir 
bent 5 minutes daužė lazdo
mis kelioliką žmonių.

Gustav Husak, Čekoslova
kijos prezidentas ir komu
nistų partijos vadas kalbėjo 
susirinkusiems ir apkaltino 
JAV, kad ji norinti kontro
liuoti pasaulį atominėmis 
priemonėmis. Jis įspėjo, 
kad Sov. Sąjunga reaguos į 
bet kokį atominių raketų iš
dėstymą V. Europoje. /Kodėl 
to taip bijo, jeigu Sov. Sąjun

■ketvirtadieni,, Į liepos 2Td

.REGISTRACIJA - Sheraton Mount Royal Hotel 
1455 Peel St.

■penktadienį, Į liepos 22d!
• REGISTRACIJA - Sheraton Mount Royal Hotel 
.12CO- vai.- SPAUDOS CONFERENCE 

Sheraton Mount Royal Hotel 
.800 vai. pm. - SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI
McGill University - Student Union Ballroom 

3480 McTavish St----- $5.

• šeštadienį, įliepos 23d.
jO:OO vai. a.m.-TURISTINĖS KELIONĖS 

Sheraton Mount Royal Hotel___ $9.
.700 val. p.m. - UŽDARYMO BANKETAS

Le Palais des Conges de Montreal
201 Viger Ave. West - Vakarienė ir Šokiai_ $25.
.9:00 vai. pm. - UŽDARYMO ŠOKIAI

Le Palais dės Congrės de Montreal__ $1O.
sekmadienį, Įliepos 24 d

.100 vai. p.m. - IŠKILMINGOS MIŠIOS
Katedroje - Mary Queen of the World 
kampas Dorchester Blvd, ir Mansfield St. 
,300 vpl. p.m. . KONCERTAS
Expo Theatre - Cite du Havre----------------- $6.
.800 val. pm. - ATSISVEIKINIMO

“V--------------------------

ŠOKIA

Student Union 
į/į> .,>,ą\ Ba 11 room S I.

ga sakosi nesiruošianti jo - 
kiam karui ir yra"labiausiai 
taiką mylinti valstybė"? Vi
si mato, lead tie jos"taikos 
balandžiai" taip išsipūtė ir 
nutuko tik po to,kai JAV re
agavo į sovietų nesibaigian
čias karines ir kitokias in
vazijas bei neproporcingą , 
vis didėjantį atominį ginkla
vimąsi.

BUS GRIEŽTAI PRIŽIŪRIMI 
MOKYKLŲ AUTOBUSAI•v *

Šioje provincijoje įvykda
vo mokinių, vežiojamų auto
busais mirčių ir sužeidimų 
vidutiniškai 75 per 1 metus.

Vyriausybė sugriežtino 
mokyklinių autobusų šoferių 
egzaminus ir padvigubino 
autobusų inspektorių skaičių 

WU$ !

Praeitais metais 900 auto - 
busams buvo atimti leidimai 
už mechaniškus defektus. Iš 
viso kursuoja 11.000 mo
kyklinių autobusų.

Reikia stebėtis,kaip ma - 
žai dėmesio iki dabar buvo 
kreipiama į šią problemą.
Privalomi ir visiems vairuo
tojams vairavimo kursai.
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leidėjas nl spaudos BENDROVĖ. 
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA 
T de fonas ■ (514)366—6220

KANADOS IR AUSTRALIJOS ATSTOVAI
Šimtas dvidešimt penki atstovai iš trylikos skirtingų 

kraštų dalyvaus šią vasarą penktajame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese Šiaurės Amerikoje. Šie atstovai buvo 
išrinkti savo gyvenamuose kraštuose ir tuos kraštus at
stovaus Studijų Dienose Trent University, Peterborough, 
Ont., nuo liepos 11 iki liepos 20 d.

Secotid Clast Malt. Reglofrotlan Mr. 1952. Return pastoge guoeonteerf. 
Postage polrf ot Montreal ,CP. Published by the Independent'Lithuania 
Publishing Co. at 772Ž <?aorga St., Le Solio, P.O. MSP 1C4

Metinė prenmneratoB kaina Kanadoje - $ 16.00
Rėmėjo — $ 20

P.S. R cndradarbi tvarko respondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai %ali 
bfiti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo tiara, p.r<\tiinimi 
tik iš anksto susitarus. Ui skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

Prisimenant Tremtinius
Ištrauka iš rašinio,pasirodžiusio 197 9 m. .rusiško leidi - 
nio PAMIAT /Atmintis/ antrajame tome. Tekstas paini - 
tas iš knygos LIETUVIAI SIBIRE - Red./.

Autobiografiniai užrašai,Dalia Grinkevičiųtė.
/tęsinys /

Pradžioje kiekvienas kambarėlis turėjo bent blankią 
elektros lemputę. Kai elektros stotelei,pritrūko degalų, 
apsišviesdavome rūkstančia žibaline spingule. Žibalo 
gaudavome pradžioje pusę litro dviem savaitėms, vėliau 
mėnesiui. Kai pasibaigdavo žibalas, ateidavo balanų ga
dynė. Kai kada pasisekdavo gauti tamsaus degančio skys
čio iš buvusios elektros stotelės. Tada vėl spingulėmis 
apsišviesdavome. Tačiau ne kartą liepsnojančios malkos 
plotyje būdavo vienintelis apšvietimas.

. L KANADOS atstovu s ar asas:
Julija Adamonytė/Montreal, Quebec/,

\ Ą 1 j Angelė A ugytė/Edmonton, Alberta/,
/zs V Vida Balsevičiūtė/Ottawa, Ontario/, 

Sigita Bersėnaitė /London, Ontario/, 
Zita Bersėnaitė /Toronto, Ontario/, 
Danius Ciparis /Rodney, Ontario/, 
Ona Jurėnaitė /Toronto, Ontario/, 
Laima Karosaitė /Willowdale, Ontario/, 

Norvegijos lietuviai vyksta į pirmąjį. Lietuviu Kongresą. Kaune 1932 . Nijolė Karosaitė /Hamilton, Ontario/, 
Angelė Krivinskaitė/Hamilton , Ontąrio/, 
Rūta Kuraitė /Windsor, Ontario/, 
Ina Lukoševičiūtė /Montreal, Quebec/,. 
Rasa Lukoševičiūtė /Montreal, Quebec/, 
Yoana Razmaitė /Winnipeg, Manitoba/, 
Rita Rudaitytė /Toronto, Ontario/, 
Audrius Stundžia /Weston, Ontario/, 
Morkus Sungaila /Toronto, Ontario/, 
Loreta Trumpickaitė /Hamilton, Ontario/, 
Rimas Trumpickas, / Hamilton, Ontario/, 
Nijolė Vytaitė /Toronto, Ontario/, 
Jūratė Uleckaitė /Toronto, Ontario/,

HIGIENOS SĄLYGOS
Lauko išviečių buvo keletas. Buvo ir primityvi pir

tis, tačiau mes mažai galėjome ja naudotis. Viena, kad 
ji buvo kūrenama tik vieną kartą savaitėje /pradžioje/, o 
vėliau dar rečiau. Antra, į ją galėdavome nueiti tik po 
darbo, kai būdavome labai nuvargę ir alkani. Kol grįžę 
iš darbo subėgiodavome į valgyklą, kol pavalgydavome , 
kol paruošdavome malkas /su s įkapodavome/ rytdienai , 
buvo jau vėlu maudytis. Krisdavome miegoti. Muilo 
gaudavome po gabalą mėnesiui, kartais net tualetinio 
/pradžioje/. Vėliau visai nebegaudavome arba, kad ir 
duodavo, tai žvirblio galvos didumo gabaliuką ištisam 
mėnesiui arba dar ilgesniam laikui. Kai mus visus už
puolė .utėlės, įtaisė vadinamą "vošaboiką". Gal ji ir būtų 
padėjusi su mūsų nelemtais įnamiais kovoti, jei būtų bu
vusi šildoma, kaip pridera. Dažniausiai, utėlių laimei, 
ji būdavo tik drungna. Iš medpunktu retkarčiais gaudavo
me tokio rudo skysto muilo galvai plauti. Bet tiktai ret
karčiais. Vandenį valgiui ir viskam kitam pradžioje po 
barakus išvežiodavo "vodovozas" - vandenvežys. Vanduo 
buvo semiamas iš Vičegdos. Vėliau patys kibirais parsi
tempdavome.

Kuru taip pat patys turėdavome apsirūpinti /atsinešti 
iš miško/.

mą iki 200 g dienai 6 mėnesiams/tuo metu duonos norma 
buvo 500 gr/.

Vieną rytą, dirbdama miškuose, toli nuo Ust-Loch - 
čimo, jaučiausi labai blogai. Visi išėjo į darbą, o aš atsi
guliau ant savo naro. Galvoju: pagulėsiu truputį ir eisiu 
sniego kasti. Tik staiga įlėkė į žeminę brigadininkas ru
sas. Kai šoks ant manęs:

- Tu šiokia tokia,kodėl neini į darbą ?
Aš norėjau paaiškinti, kas man yra ir kad aš tuojau 

eisiu į darbą. Tačiau jis, nieko nelaukęs, nubloškė mane 
ant žeminės-grindų ir ėmė spardyti kur pakliuvo, šaukda
mas:

- Kokia motina tave pagimdė? Ne motina, o kalė ta
vo motina ’.

Už plano ne išpildymą duonos kortelę atimdavo. Kar
tą brigada, kurioje dirbau, neišpildė miško kirtimo plano . 
Buvo atimtos duonos kortelės iš mūsų visų 5 dienoms.

Už keletą "pavogtų" bulvių ar kitokio maisto truputį 
būdavome labai skaudžiai baudžiami. Už maisto "vogimą" 
priteisdavo metus stovyklos. Iš man' žinomų nuteistų žmo
nių nė vienas iš stovyklos nebesugrįžo. Taip mirė Bene 
Petrauskienė, Gorodeckas /vardo nebeatsimenu/. Mirė ir 
daugiau lietuvių, patekę į stovyklas. Tik aš jų vardų, nei 
pavardžių nebeatsimenu.

Viena žydė iš Lenkijos bekasdama bulves, keliolika jų 
užsikišo už rūbų. Tai pastebėjo komendante /rusė/. Ta 
žydė, bijodama, kad nebūtų pagauta vagiant, nubėgo į iš
vietę ir išmetė į ją bulves.Komendantė ir tai pamatė. 
Pradėjo žydei grąsinti kalėjimu. Žydė- verkti jjr prašyti 
pasigailėjimo. Tada komendantė /gaila,kad jos nei var - 
do, nei pavardės nebeatsimenu/ pažadėjo jos neatiduoti 
teismui, jei žydė įlįs į išvietės duobę ir iš jos išgraibys 
bulves. Žydė komendantės pasiūlymą įvykdė ir tik tokiu 
būdu išsigelbėjo nuo stovyklos.

Ir tokie "valdovai" laikė save pranašesniais, kultu - 
vingesniais, pažangesniais už bejėgius tremtinius, tar
naują "kilniausiai" ir "žmoniškiausiai" idėjai. . ./Red. / .
Ar jie NĖRA karo nusikaltėliai ???

PRANEŠA

AUSTRALIJOS ATSTOVAI :
Loreta Čižauskaitė, 21 m. , Melbourne, 
Vida Pužaitė-Howe, 33 m. , Canberra, 
Saulius Malijauskas, 25 m., Melbourne, 
Birutė Prašmutaitė, 27 m. , Melbourne, 
Robertas Sabeckis, 26 m. , Adelaide, 
Dona Sadauskaitė, 27 m. , Melbourne, 
Jonas Šliogeris, 28 m. , Canberra, 
Zita Prašmutaitė, 29 m. , Melbourne, 
Audronė Stepaitienė, 32 m. , Canberra, 
Dita Svaldenytė, 25 m., Sydney.

E _KS _KU RS I JO S _ PA T IK S L LNIMA T

Registracijos Komisija Chicagoje la ba i prašo, kad 
visi norintys užsiregistruoti Ekskursijon B, tai padarytų 
kuo greičiau

Ekskursija B aplankys JAV rytinu pakraštį ir Kanados ry
tus, liepos IO - liepos 21 d po V PLJK Stovyklos ir 
prieš PLJK uždarymą Montrealyje. Kaina - $370 . - 
/JAV pinigais/.

» i: i d J * f :t 1 • ♦ • • i < I J * I f r 1 t 1 1. .' / . ■ U-... i

Ekskursija A_, atrodo, atpuola. PLJK būstinės telefonas.- 
/312/ 773 - 2200.

Y__ P LJ K. K.QN ? BAS O_S T O VYK L A

DARBAS
Pagrindinis mūsų darbas Ust-Lochčime buvo sielių 

paruošimas rišimui ir pačių sielių rišimas.
Vasaros pradžioje Vičegdoje , netoli kranto, beveik 

prie upės Lochčimo žiočių, buvo pastatomas "tinklas" — 
toks iš rąstų padarytų tiltelių tinklas su pagrindine ir 
šalutinėmis vandens gatvelėmis.

Iš Lochčimo upės plaukdavo rąstai į tinklo vartus ir 
slinkdavo pagrindine vandens gatve. Iš jos rąstai pagal 
rūšį būdavo surišami j sielius.

Pradžioje sielius rišdavo tik vyrai. Vėliau moterys, 
tame tarpe ir lietuvės. Man ir daugumai moterų tekdavo 
vasarą praleisti ant tiltelio su bagru rankose /bagras — 
kartis su kabliu/. Kiekviena iš mūsų gaudydavome ku
rią nors vieną rąstų rūšį ir stumdavome pagautą rąstą į 
vieną kurią šalutinę vandens gatvelę. Darbas turėjo dide
lį pliusą — mūsų neėdė uodai ir juodosios muselės, kurių 
visą vasarą buvo milijonai.

Kartais rąstai, išėję iš Lochčimo upės, išsklisdavo 
po Vičegdą. Tada reikėdavo juos nukreipti į tinklo var - 
tus. Tam tikra išsisklaidžiusių rąstų dalis būdavo apsu - 
pama lynais. Mes turėdavo traukti tuos lynus rankomis 
įsibridę į vandenį, dažnai net iki pusės, kol rąstai pradė
davo plaukti j tinklą. Gerai, jei tai būdavo vasara. Nere 
tai tekdavo lįsti į upę jau plonam ledeliui Vičegdos pa
kraščiuose treškant. Už bridimą j vandenį su ledais 
mums žadėdavo 200 g. degtinės /už degtinę daug ko bū
davo galima gauti/. Tačiau, tik žadėjo. Neatsimenu, kad 
kas nors iš mūsų būtų tos degtinės gavęs.

Kai Vičegda nusekdavo, o tai būdavo vėlyvą vasarą 
ir iki užšąlant, ant upės krantų atsirasdavo daug rąstų. 
Tuos rąstus reikėdavo suritinti į vandenį, kad upės srovė 
juos pagautų. Vėl reikėdavo braidyti po vandenį, labai 
dažnai su ledais. Tam darbui niekas specialių rūbų ar 
apavo nedavė. Savo neturėjome, ir todėl išbūdavome šla
piomis kojomis visą dieną. Užeidavo panagės ir vėl 
eidavo, ir taip kasdien iki suritindavome į upę visus 
tus.
BAUSMĖS

Jei neišeidavome į darbą, neturėdami raštelio iš

pra- 
rąs-

med
punkto felčerio, būdavome baudžiąmi. Kartą neišėjau į 
darbą, nes mano veltiniai buvo suplyšę ir atiduoti taisyti. 
Kitokio apavo neturėjau. Už tą pravaikštą mane teisė at
važiuojanti teismo sesija. Priteisė sumažinti duonos nor-

2 psi.

LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

S A D Ū N A S N U T E I S T A S VILNIUJEJONAS
Nijolės Sadūnaitės brolis Jonas SADUNAS buvo nuteis — 

tas Vilniuje š. m. gegužės .24 d.pusantriems metams lais - 
vės atėmimo. Jis buvo apkaltintas pagal LTSR Baudžia — 
mojo Kodekso 13.2 straipsnį už "skleidimą žinomai mela
gingų prasimanymų, žeminančių įeito asmens garbę!’.

Vokiečių Bundestago CDU - CSU partijos narys Dr.AL- 
THAMMER parašė laišką Sovietų ambasadai Bonnoje, tei
raudamasis apie Jono Sadūno bylą. Į jo kreipimąsi atsilie
pė Sovietų ambasados pareigūnas V. Tachibissow, kuris 
teigė, kad Sadūnas nėra politinio persekiojimo auka, o yra 
traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už kriminalinį nu
sikaltimą. Atseit Sadūnas parašė anominius laiškus šmei
žiančius jo darbovietės vieną pareigūną.

Jono Sadūno terorizavimas padidėjo, kai jo sesuo Nijolė 
Sadūnaitė sugrįžo į Lietuvą 1980 m. atlikus šešerių me
tų bausmę už Kronikos dauginimą. Nijolė apsigyveno bro
lio bute Vilniuje. Nuo tos dienos sovietai pradėjo sulaiky
ti jų paštą iš užsienio.

Sadūno butas buvo iškratytas 1982 m. spalio 11 d. Saugu
miečiai konfiskavo knygų ir religinės literatūros. Krėtė - 
jus ypač domino laiškai, adresai, pašto siuntų kvitai irpan.

Jonas Sadūnas buvo patalpintas 1982 m. lapkričio mėnesį 
į Naujosios Vilnios psichatrinę ligoninę psich-ekspertizei. 
Vienuolikai dienų praėjus, Jonas Sadūnas kaip normalus, 
buvo paleistas ir daugelį kartų tardomas.

Jonas Sadūnas viešai pareiškė, kad sovietų pareigūnams 
labai nepatiko jo susirašinėjimas su sąžinės kaliniais ir 
su daugeliu Vakarų pasaulio žmonių. Sadūnas atsisa - 
kė bendradarbiauti su saugumu, saugumas ant jo labai 
įniršo.

"Esu pasiruošęs būti nuteistas, patalpintas į psichatrinę 
ligoninę ar būti visiškai sunaikintas, bet niekada nesielg
siu prieš savo krikščionišką sąžinę", sako Jonas Sadūnas.

Pradėta byla ir prieš Nijolę Sadūnaitę. Norėdama išveng
ti arešto, Sadūnaitė jau kelis mėnesius slapstosi.

Jonas Sadūnas su žmona Maryte ir aštuonerių metų duk
rele Marija gyvena Vilniuje, Architektų g-27 bt.2.

KAIP SUĖMĖ KUN. S. TAMKEVIČIŲ

V PLJK Stovykla įvyks liepos 4 iki liepos 1O d. Oberlin, 
Ohio. Registruotis dar galima į šią smagią , užsiėmimų 
pilną stovyklą. Priimami stovyklautojai 16 - 30 m. am- 
žia us.
Kiekviena stovyklos dienos programa vyks tam tikra te - 
ma. Liepos 5 d. /antradienio/ tema - "Lietuvių kilmės 
diena", o liepos 7d. /ketvirtadienio/ tema - "Laisvo - 
sios Lietuvos diena". Abiejų dienų programos vadovas 
yra čikagietis Dovas Šaulys. Šių dienų programas 
jam padės koordinuoti būrys stovyklautojų: Antanas Va
lavičius, Kęstutis Ivinskis, Rasa Kaminskai 
tė, Rita Dapkutė, Edvardas Tuskenis, Tomas 
D uadžila, Rūta Strop u tė, Pranas Prancke - 
vičius, Laura Putriūtė, kun. Antanas Sau lai - 
t is /stovyklos narys/, Dalia Šum-kytė ir Guoda " 
A nta laitytė.

V PLJ kongreso talentų vaKaras bus liepos 2 d., šešta - 
dienį, 7 v. v. Bismarck viešbutyje,"Čikagos centre. Pro
gramoje dalyvauja sekantys asmenys ir vienetai: Loreta 
Čižauskaitė, Zita Prašmutaitė ir Birutė Prašmutaitė, Au
stralija (trio dainos); Kęstutis Ivinskis, V. Vokietija (liau
dies dainos, pritariant gitarai); VeronikaKrausaitė, Cana
da (pianinas); Nijolė Kupstaitė, Čikaga (pianinas); Kanklių 
kvintetas, Clevelandas; Paulius Rejeckas, New York (pan
tomimas); Čikagos "Vaiva”.
• Čikagos radijo stotis WCEV (iš kurios transliuojama 
"Lietuvos Aidų" ir ’’Margučio" programos), birželio 19 d. 
davė pusvalandžio programą anglų kalboje apie 11-s i as 
Pasaulio Lietuvių Dienas.

WGN-TV (Channel 9), Kazės Brazdžionytės pastango
mis, sutiko pagaminti II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų proga 
apžvalginę programą. Šioje programoje bus įtrauktas lie
tuviškasis religinis ir politinis aspektas.

Visuomenei buvo uždrausta dalyvauti kun. A. Svarinsko 
teismo eigoje, išskyrus kun. Sigitą Tamkevičių. kuris pa
skutinę dieną buvo saugumo pakviestas j vidų, atseit iš
girsti teismo nuosprendžio. Tokiu būdu jis buvo vietoj su
imtas ir išvežtas. Kiti, kurie bandė įeiti į teismo salę, 
buvo sulaikyti ir ištardyti.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa yra atspausdinus atvi
rukus, adresuotus Andropovui, reikalaujančius laisvės kun. 
S. Tamkevičiui. Raginame visus lietuvius juos pasirašyti 
ir pasiųsti. Užversdami Kremlių tūkstančiais atvirukų, 
įrodysime mūsų pasipriešinimą ir gyvą rūpestį sovietų

Saugumas areštavo kun. Sigitą Tamkevičių šių metų ge
gužės 6 d., tą dieną, kai LTSR Aukščiausias Teismas nu
teisė kun. Alfonsą Svarinską 7 metams laisvės atėmimo ir 
3 metams tremties.

vykdomoms represijoms prieš Lietuvos kunigus.
Atvirukų galima įsigyti iŠ Lietuvių Katalikų Religinės 

Šalpos įstaigos. Adresas yra: 351 Highland Blvd. Brooklyn 
NY. USA. Tel. (212) 647-2434.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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BALTO-AISČIŲ civilizacijos

*^wr* /tęsinys/
Be p e r e i g i ų vardų- P-RŪSĖNAI /rasai, rusai/ 

paliko Europai daug kitų terminų, liudijančių mūsų kultū
ros įtaką. Čia peteiksime tik keletą pavyzdžių, pačių "nor 
manistų" specų oficialiai pripažintų kaip "rasų",bet jų 
panaudotų "skandinavų Įtakai" įrodyti.

Pavyzdžiui, abiejuose "Gintaro Kelio" galuose tebe - 
vartojamas mūsų INKARO pavadinimas: norvegų "akke- 
ri", graikų "ankora", o vėliau pasklidęs ir visuose Vaka
ruose. Tai neabejotinas mūsų žodis, kitose kalbose belik 
kęs tik daiktavardžiu, o pas mus ir veiksmažodžiu: Įsika
binti, įsikarti, insikarti. . .Inakru arba inkilu,Suvalkijoje 
ir Žemaitijoje vadinamas ir inkeltas į medį namelis paukš 
paukščiams." Pakaruokli^'bei karoliai- kabantys arba ųžka 
karti ant kaklo, papuošalai 
paukščiams. Žodžiai "Pakaruoklis" bei "karoliai" - ka
bantys; užkarti ar kabantys ant kaklo papuošalai.

ŠNEKE Švedijoje išliko kaip skobtinio laivo vardas, bet

PIRMOJI AMERIKIETE 
ASTRONAUTE SALLY 
RIDE su’’CHALENGER” 
įgula. Iš kairės: 
Crippen, Fabian ir Hauck.

Ji savo uždavinį at
liko labai gerai skrydžio 
metu, darant bandymus, 
’’gaudant” satelitus .

Prancūzijoje, "normanų" užkariautoje šiaurinėje dalyje, 
ją pažįsta "esneugue" vardu, o ankstyvesniųjų viduramžių 
lotynų skribai ją mini kaip "isnechia!'Rumunijoje ir Veng
rijoje. Tai vis ta pati mūsų senovės Aisčių-Rasų keliauto
jų valtis E i sni ngė — eismo priemonė.

TIJŪNAS, kilęs iš senoviško T ė vūno, Gardarikės ad
ministracijos pareigūno titulas, išlikęsvisame šiaurės Pa- 
baltyje skandinavų "tiun, tivun, tjonn" sutrumpėjusiais va
riantas. Toks žodžio nudilinimas yra geriausias liudiji - 
mas, iš kur jis atėjo ir kuria kryptimi nuklydo.

MUITAS, graikų 90'7 metų preKybos sutartyje rašomas 
"mit", nes jie nesurado savo pakaitalo šiam aukštos tarp
tautinės teisės terminui.

TINKLUI mūsų senoliai naudojo žodį RIŠA, kuris išliko 
pas suomius "rysa" ir švedus ":ęysia", o siavų metraščiuo
se iškraipytas į "riuza". Kadangi nė viena šių tautų netu
ri veiksmažodžio rišti, tai čia be abejo būta probaltų žve
jų darbelio. Tas žodis paaiškina mūsų dabar naudojamo 
"tinklo" reikšmę, nes "tankią riša" reiškia—tankus su
rišimas — smulkesnėms žuvims pagauti.

1968 m. sensacinguose Kasinėjimuose Šventosios durpy
ne, pirmą kartą Lietuvoje buvo aptiktas 6-7 tūKstančiųme- 
tų senumo sėslių gyventojų kultūros klodas (kurį patvir
tina ir mūsų Arijų kalendorius, nes šįmet švenčiame tik 
7490 metus nuo mūsų tautų atsiradimo. . .). Tarp lutų ra
dinių ten matėsi ir suraišiotų gražiais lygiais tarpeliais 
tinklų likučiai, kaip tik "tankiai surišti".. .

3 — STEBUKLINGAS ŠVENČIAUSIOS MOTINOS 
"PIROGOŠČOS" PAVEIKSLAS LIJEVE (12 š. ).
Dniepro pereigių bendrini s vardas, slavų kalboje "porog 

o graiko rašomas "prakh" kuris dabar reiškia "slenkstį", 
yra gana vėlokas terminas, atsirądęs jau po VARUMONIU 
RIKIO prieš hunus katostrofos 376 m. , užliejusių "Gintaro 
Kelio" pietinę dalį av ar ų vardu

Prieš tai mūsų arba rusenu kalba, jie buvo vadinami 
"perei gi ai s, perėjimais", ką patvirtina ir toks pat sanskri
to (seno skripto, rašto) žodis. Pereigis rišasi su kitais 
panašiais mūsų kalbos dariniais, kaip "pervalka, pabradė" 
ir svarbiausia Pereigėlė (Pregel) Rytprūsiuose, kuri, 
DAUKANTO liudijimu, buvo didžiuoju vieškelio ryšiu iš 
Nemuno į Vyslos žemupius.

Kitas PEREIGOS kalbotyros raktas, tai net iki 12š. 
Kaunogarde (Kijeve" buvęs stebuKlingos Švenčiausios 
Motinos "Pirogoščos" paveikslas, dėl kurio veltui laužo 
galveles rusų-maskolių kalbininkai*(kaip lenkai dėl "Black 
Madona" Čestakovoje — kodėl ji juoda?). Mes turime savo 
Madoną Aušros Vartuose Vilniuje, aišku, "apkrikštytą" Į 
Dievo Motiną Mariją .

Kaip Plito, Gausėjo ir Įvairėjo Ėdmenys /VERTĖ V.A./

"Man visuomet nuostabu, kodėl as taip pamėgusi skaity
ti laikraščiuose gastronomijos skiltis, tuo tarpu kai valgių 
gamyba manęs "per se” visai nedomina. Man trūksta ne 
vien noro tuo užsiimti, bet net ir specialios dovanos (kaip 
žmonės teigia), «;ą meną vertinti. Namuose mes valgom 
nedaug; neprasimano m paįvairinti paprastų patiekalų, bet 
tuos straipsnius (kuriuose aplamai netrūKsta apydailių sti
liaus puošmenų), aš ryju kuo godžiausiai. Visus komplikuo- 
čiausius valgių receptus, pradedant žuviene ir žąsies ke
penų paštetu, toliau "marmite dieppoise", "matelote au Be
aujolais", "paupiettes de lapin solognottes" ir baigiant vy
nais, kurių aš negeriu, ar normandiškuoju Calvados, ku
ris gyvenime mane purto. . . Matomai yra taip,kad tol,kol 
tai popieriuje, aš galiu viską šveist dideliais kiekiais, ne
bijodama apsiryti. Bet, svarbiausia, valgių p a vadi ni m ai 
man kur kas gardesnį už pačius valgius".

Taip rašo germanistė Marthe Robert, ir ne vienas mū
sų atpažins jos žodžiuose save patį. NeKitaip, turbūt, bu
vo ir Jean-Francois Revel atveju, kai jis pavadino savo 
knygą "Fe s tin e n p ar o 1 e s" (puotavimas žodžiais). 
Amerikiečiai išsivertė ją, praminę kur kas banaliau 
"Trough history of Food" jau tuo vienu netikusiu "food", 
iŠ koneveikdami knygos dvasią. Tiesa, J. P,Revel aprašo 
savo veikale žmonijos skonių kaitą istorijos bėgyje nuo 
Antikinio pasaulio iki mūsų dienų, bet pirmuoju, jei nepa
grindiniu jo šaltiniu yra kulinarijos knygos. O "Food"gali 
būti ir maisto produktais, ir mityba, kuo tik nori. Revelio 
dėmesio centre — pagamintas maistas, "Grande cuisine^, 
valgis, tai ką Marius Katiliškis pavadino gražiu terminu- 
"ėdmenys". Ir jų pomėgių raida, kupina nelauktumų,staig
menų. Tu e atžvilgiu jo veikalas nėra vien kulinarijos isto
rija, bet kartu ir žmonijos civilizacijų istorija. Žodžiu, 

knygaapie praeitį tiems, kurie bodisi istorija su jos kara
lių vardais, datoms ir mūšių aprašymais.

"Šiandien mūsų gomuriui nieko nesako", rašo jis, "vai - 
gių skoniai, kvapai ir prieskoniai,kažkada paplitę po visą 
papaulį. Tokie, kaip sakysim romėnų "garum" ur vidur-
1983. VI. 30

Maskoliams ir sovietams nepatogu Dievo Motinos vardą 
kildinti iš "pyrago". . . Ar turite atsakymą, jei jo dar ne
pastebėjote ? Toji "Dievo Motina" — tai ras ų žemės 
Globėja, GEMALE ŠVENTA, Arijų Tėvynės Deivė, "Gin
taro Ke 1 i o" didvyrių užtarėja. Šis drastiškas teigimas 
užrašytas juodu ant balto: kunigas INGAURIS,sėkmingai at
likęs neįtikėtiną iš puolančių pabėgimo kelionę per vi - 
są pietų Ukrainą, žygiuoja epo pabaigoje Kaunogardan (Ki - 
jevan) pamaldžiai atsidėkoti turtingomis dovanomis DIEVO 
MOTINAI "PIROGOŠČAI", t. y. Pereigos Eisčiai, už 
Deivės suteiktą stebuklingą pagalbą. : "Žemės laimingos , 
miestai džiūgauja, valio kunigams ir draugonei" — taip 
nuskamba dainiaus lieluvio kanklių akordai. . .

O pats žodis "PYRAGO", kurio nei lietuvių, nei slavų 
kalbininkai neįkanda, irgi kilęs iš tos pat šaknies ir reiš
kia "pereigos "dovaną. Daug kartų teko girdėti tėvukus iš
sireiškiant "atvežti pyrago" — nebūtinai valgomo, bet ir 
Šiaip dovanos pavidale.

Be to matome, kokios tikybos ir kokius dievus garbino 
varangi ai-rasai. Laimingai perėję "pereigius" ir pasieKę 
salą, vadinamą šv. Jurgiu, kur auga didelis ąžuolas (gyvy - 
bės medis), jie "atlieka padėkos atnašavimus". .. Kodėl 
po ąžuolu? .

Po visų šių neatremiamų'tašų" kalbos pavyzdžių, oficia
liai mokslo pasaulio pripažintų priklaususių mūsų "vara- 
gams (varuliams prūsams), pridedame užsigardžiavimo dė- 
liai paskutinį. Jau mūsų Imperijos valdovas ALGIS (X š.), 
oficialių kronikų liudijimu:

a — buvo va r i a ga s (varingis, varulis),
b — jis buvo, kitaip bendrai vadinamos, rusenu (p — 

rūsėnų) ar ras ų tautos,
c — ir prisiekdavo PERKŪNO (ne Perun) vardu , (ž. S. 

Liepsnoj, "Rus, otkuda ty ? 1964, p. 48).
Gerai pastebėkite, nes niekur kitur mūsų Dievo vardas 

šita lytimi nebuvo naudojamas, tik pas h e t i t u s (heth,geth, 
go th, gudus) PARKUN žodžiu. Tai buvo 2000 metųpriešKr. 
ir, po to, Nemakščiuose bet Varėnoje —2000 metų po Kr... 
Slavai teturėjo tik sutrumpintą P e r u n , Piorunlytį.o 
skandinavai tik vėliau išgalvojo savo ODIN-THOR-WOTAN 
žaibo dievų atitikmenis, nors jie ir kaip norėtų pasisavinti 
mūsų ALGĮ (Helg, Oleg).

Tačiau priesaika yra šventa tikybos apeiga ir svetimie
siems dievams neprisiekiama — ALGIS mums prisiekė ir 
parodė, kad jis yra "lietuvis". . . Matysime, kaip Šv. VLA
DIMIRAS nuverčia Perkūno statulą į Dnieprą. Taip su
smunka statula ir Kijevo Imperija... ją pavergia mongolai. 
(Negarbink kitus dievus, tik mane vieną". . . )./bus daugiau/

umJUnit; "sauce cameline". Valgių gaminimo ly
giai paruošimo stalui, terminija nuolatos keičiasi. Vys
tantis žemės ūkiui, sodininkystei ir gyvulininkystei (ne - 
visuomet j blogąją pusę), pasikeitė ir patys maisto ga
miniai. Dar prieš du - tris šimtmečius jautienos Euro - 
poj nebuvo Įmanoma valgyti. "Don Kichoto" pradžioj 
Cervantes mini, norėdamas pabrėžti, kad jo herojaus 
esama dideliuos nedateKliuos, kad jisai namuose valgy
davęs kur kas dažniau jautieną, negu avieną.

Mums sunitu suvokti, kad dvi daržovės, kurios mūsų 
vaizduotėj neatskiriamai surištos su Viduržemio jūros 
kraštų virtuve — pamidorai ir baklažanai — faktinai buvo 
pradėti naudoti vien nuo XX amžiaus pradžios. Šiandien 
labai išpopuliarėjus "ratatouille ("nicoise" arba "bohe- 
mienne")visiškai neminima J. B. Reboul veikale "Pro van - 
so virėja" pasirodžiusiam 19 a. pabaigoje. Baltosios pupe
lės, sudarančios pietvakarių Prancūzijos "cassoulet" ar 
tokaniškojo "fagioli all ucelletto" pagrindą, atkeliaujafak
tinai iš Meksikos Į Europą 16-to šimtmečio pabaigoj, bet 
paplinta vos 18-tam amžiuj, išstumdamos visiškai žirnius 
ir juodąsias pupeles.

Yra taip pat klaidinga manyti, jog mėsa visais ; laikais 
(išskyrus mūsų laikus) yra buvus rezervuota išimtinai vien 
turčių klasei. Viskas priklauso nuo epochos ir nuo sričių. 
Dantės amžininkai — visų luomų žmonės — augino Floren - 
cijoj, pačiam mieste, kiaules ir paukštiją, ir turėjo teisę 
medžioti apylinkėse, o ten kalvose buvo žvėrelių ir paukš
čių perteklius.

Šiandien turistai laiko folkorine Įmandrybe, kad Atikos 
vynas turi sakų prieskonį, vien todėl, kad jie žino kaip jis 
gaminamas. Bet jie pasibaisėtų, jei jiems duotų tą vyną, 
atmieštą jūros vandeniu. Tačiau senovės graikai tokį mi
šinį gėrė kai kuriose srityse.

Vengrų guliašas — toks, kokį aptinkam Vengrijoj, nėra 
jokia troškinta mėsa, bet sriuba. Valencijos "paellos", ku
rią valgo pačioj Valenci joj, pagrinde nėra jūros gyvūnija, 
bet triušiena.

JAV SATELITAS PIONEER 10 IŠSIVERŽĖ iŠ JF B SAULES SISTEMOS £
) P. Indre ika g

Spaudoje pasklido žinia, kad Amerikos satelitas Pionie
rius — 10 išsiveržė iš saulės sistemos ir toliau keliauja į 
Paukščių Tako žvaigždyną. Astronomai saulės sistema var
dina visus dangaus kūnus, kurie sukasi apie Saulę ir yra 
jos palydovai, kaip mėnulis žemės. Tačiau, saulė turi dau
giau palydovų: planetas, asteroidus, kometas ir kt. Saulės 
sistema priklauso Paukščių Takui, apie kurį visa saulės 
sistema apkeliauja per 200 milijonų metų. Todėl žmogui 
sunku įsivaizduoti, kokio dydžio yra Paukščių Tako žvaigž- 
dynas. Aplink saulę sukasi 9 planetos ir arčiausiai saulės 
randasi Merkurijus, Venera, Žemė ir Marsas. Maždaug 
žinoma, kad šių planetų masę sudaro uolos ir geležis. To
liausiai nuo saulės nutolusių planetų — Jupiterio, Saturno, 
Urano, ^Neptūno ir Pluto sudėtis dar, mažai ištyrinėta, ta
čiau iš satelitų surinktų davinių sprendžiama, kad jų pa
grindą sudaro hydrogenas, helis, amoniakas ir metanodu — 
jos.

Kiti saulės palydovai — asteroidai, kaip sprendžiama, 
yra sudužusių dangaus Kūnų lieKanos, kurių pasitaiko net 
160 km. skersmens. Meteoritai yra mažesnės apimties as
teroidai. Jų priskaitoma keliolika grupių, kurios sukelia 
dažnai ištisą meteoritų lietų. Meteoritai, nukritę maždaug 
Į 110 km. atmosferos sluoksnį, nuo oro trinties Įkaista ir 
pradeda žėrėti, sukeldami tariamą žvaigždžių lietų- Bet 
kartais didesni nesudegę nukrinta ant žemės paviršiaus , 
išmušdami kraterius. Jų sudėtis nustatyta — geležis ir ak
menys, bet geležies yra 2,5 karto daugiau negu akmenų.

Kometos irgi yra saulės palydovai, bet apsuptos dujų ir 
dulkių debesų, dažnai turi ilgą ir šviesią uodegą. Kometa 
susideda iš uodegos ir galvos. Kometų masė maža, todėl 
kitų dangaus kūnų traukos nepadaro jai beveik jokios įta
kos ir kometos apie saulę turi savo kelius, kurie labai yra 
ekscentriški, jų periodai nepastovūs tarp trijų iki 8 metų 
ir dar daugiau ištęsti.

Tai toks būtų saulės sistemos kraitis, Į kurį per ištisus 
amžius žiūrėdamas žmogus troško su juo arčiau susipa
žinti. Negalėdamas jų pasiekti, planetas pavertė dievais, 
pav. Marsą karo dievaičiu, Saturną derliaus ir 1.1.

Tačiau žmogus gyvendamas ant žemės paviršiaus, var
giai pagalvojo, kad pakilus apie 160 km. Į aukštį, jau bai
giasi oro arba atmosferos sluoksnis, kur dar randasi at
skirų molekulių, atomų ir protonų, be kurių jokia gyvybė 
dėl oro trūkumo nebegalėtų gyventi ir nutrokštų, kaip žu - 
vis išmesta ant upės kranto.

Žmogaus troškimas patekti į išorinę erdvę buvo reali
zuotas 1957 m spalio 4 d. Sovietų Sąjungai paleidus pirmą 
dirbtinį satelitą — Sputnik I. Jis pranyko iš žmonių akių 
dangaus tamsumoje, pakilęs 560 mylių aukštį. Su jo palei
dimu prasidėjo erdvės užkariavimo amžius.

Sėkmingas Sputniko išmetimas į erdvę pasaul yje buvo su
tiktas kaip nepaprastas žmogaus laimėjimas, kurį žmogus 
laukė bent 300 m .kol vokiečių mokslininkas Johannes Kep
ler (1571-1630) nustatė dėsnius apie dangaus kūnų judėjimą 
istorinėje erdvėje.

Po Sputniko paleidimo , r pats žmogus išdrįso susipažin
ti su išorine erdve tik 1961 m. balandžio 12 d. Sovietų Sąjun
gai paleidus raketoje pirmąjį kosmonautą Yuri Gagarin 
(1934-1968). Jis erdvėje Vostok išbuvo vieną valandą ir 48 
min , pasiekęs 327 km aukštį. (Y. Gagarin 1968 m. žuvo 
lėktuvo katastrofoje).

1962 m. vasario 20 d. JAV astronautas John H. Glenn ta
po antruoju didvyriu, prasiveržusiu į dangaus mėlynę su 
"Friendship 7" erdvėlaiviu. Amerikoje jis buvo sutiktas 
kaip Charles A. Landbergh, perskridęs 1927 m. Atlanto 
vandenyną. J. H. Glenn orbitoje išbuvo 4.56 vai. , apskris- 
damas žemę tris kartus, pranešdamas, kad jis nejaučia jo
kio skirtumo netekus žemės traukos ir svorio pajautimo , 
Jis parašiutų pagalba laimingai nusileido Atlanto vandeny
ne, iš kurio jį iškėlė JAV laivas "Noa". /bus daugiau /

Kiekvieną dieną Dekamerone jaunos damos ir jaunikai
čiai, pasprukę į kaimą nuo Florencijos maro,skaninąs! per 
priešpiečius cukraini ai s, uogienėm ir pyragaičiais. Kodėl ? 
Todėl, kad būtų netikę parodyti tuos gero skonio, manda - 
gius ir kupinus sąmojaus visuomenės atstovus, tašant deš- 
ragalius bei mėsgalius padaže, ko gero dar susitepant pirš
tus bei rūbus. Be to, cukrus tuo metu buvo retenybė ir 
brangenybė. Tiesą pasakius, jis laikomas veikiau priesko
niu — būtent naudojamu padažuose — negu maisto rūšim; 
tokiu jis taps neanksčiau 18-to amžiaus pabaigos.

Ch. Beaudelaire yra parašęs knygelę "Vargšė Baltija"lr 
joje keletą kartų nusiskundžia, kad "ragouts"neegzistuo
ja to krašto virtuvėj. Vienas geras būdas pasiguosti, tai 
skaityti valgių gaminimo Įmygąs. Žmogui valgis —lygiai 
kaip seksas —.yra neatskiriamai susijęs su vaizduote,yra 
jos dalimi. /bus daugiau/
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MUSU SPARNAI , Nr. 54. Lietuvių Evangelikų Reformatų 
Žurnalas. Birželio mėn. numeryje randame visą eilę įdo
mių straipsnių, jų tarpe- Klaipėdiečiai jaunuoliai Taura
gėje, Gavėnios meto apmąstymai, Mintys motinos dienai, 
išsamus ir įdomus "Reformatorius dr. Martynas Liuteris" 
- artėjant jo 500 m. gimimo dienai lapkričio 1O d. , AUŠ
ROS šimtmetis, Evoliucijos atgarsiai apreiškime, pami
nėta pirmoji moteris-kuratorė Hypatia Yčienė, Kelionės 
įspūdžiai-Jeruzalę aplankius. Specialiai paminėta Alek
sandra Vaisiūnienė. Nuotraukos įdomios kaip ir nema - 
žas skaičius dailės darbu.

Vaisiūnienė. Portretas dail. P. Lukas, Caracas, 1965-Alek sandra

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ
KAIP GALVOJA YANOMAMOS INDĖNAI APIE TIKĖJIMĄ

Yanomam'.ečiai gyvena toli džiunglėse Guayanoje.A- 
mazonės teritorijoje, netoli Brazilijos sienos, kur baltų
jų ekspedicijoms sunku patekti. Mokslininkas A . Humbolt 
savo ekspedicinėje kelionėje buvo nukeliavęs iki yanoma
miečių genties apgyvendintų vietovių,tačiau toliau keliauti 
ir susipažinti su jų gyvenimu arčiau, yanomamlečiai jo 
neprileido.

Penkioliką metų išgyvenęs džiunglėse tarp Yanoma
mos gyventojų, kunigas Luis Cocco, baigęs savo misiją , 
grįžo į Karakasą ir parašė šią įdomią yanomamiečių gy
venimo studijų knygą.
www w w w w w »«»w w>w ww w w wwwwww
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J u o z a s Šilėnus

II-jo PAŠA UI INIO KARO ATSIMINIMAI 
Antroji Dalis

22/80 /tęsinys/
Paskutinis, nepaleisdamas iš rankų ilgakočio kūjo,at- 

pūkšnojo Japonas ir su visais "velniais" įšoka šalia mūsų 
Sutrata iš lėktuvų paleisti kulkosvaidžių šūviai. Jų lietus 
nuakėja purią žemę, botago kirčiais nupliaųkši tarpuvagių 
vanduo.

Dideliu greičiu lėktuvai praskuta virš mūsų visai že
mai ir nuneria "Piramidės" link. Aukštos apkasų briau - 
nos mus apsaugojo nuo staigaus pavojaus. Jiems prany - 
kus iš mūsų akiračio, iššokam iš apkasų ir skubame per
eiti gana platų, vietomis jau išsprogdintą aerodromo ce
mentinį lėktuvų pakilimo taką.

Albertas su Vanagu nenustoja juoktis iš vis dar nuo 
skubaus bėgimo neatsigavusio Japono, kuris neatlaidžiu 
pykčiu keikia ruskelius ir jam, esą tyčia, įbruktą 
sunkų kūjį , dėl kurio jau tenka ir atsilikti.

Ore skraido artilerijos svieniai. Daugumas jų zvim
bia kaip milžiniškos bitės ir nulekia į pajūrį. Nemažai jų 
sproginėja ir aerodromo plote. Į kietą cemento dangą at- 
simušusios skeveldros pavojingai kaukdamos drasko orą-

Virš Rahmelio pusėje esančio miško medžių viršū - 
nių vėl pasirodo greičiausiai ta pati lėktuvų ketveriukė . 
Sukdama didelį ratą, vėl artėja į mus. Pasileidžiame bėg
ti, kad pasiektume už cementinio ploto esantį dirvoną . 
Beartėją lėktuvai staigiu posūkiu pakrypsta į dešinę ir me 
tąsi į priešais Gemundės kalnelį esančią dviejų sodybų 
gyvenvietę ir paleidžia naikinančią kulkosvaidžių ūgnįAbi 
sodybos užsiliepsnoja, tiršti gaisro dūmai debesiu užden
gia mėlynuojantį Pucko įlankos vandenį. Lėktuvai dar kar 
tą pakartotinai grįžta ir vėl nulyja švinu.

Sodybų niekas negesina, jos spraksi it degtukų dėžu
tės ir skęsta liepsnų katile. Jų artumoje nematyti jokios 
gyvybės. Lėktuvai, atlikę "didįjį žygį", nuskuta atgal.

Staigus Desantininko šauksmas "slėpkitės, lėktuvai’." 
nutraukia mūsų žiopsojimą ir instinktyviai sušokam į ne
toli esančias pavienes apsaugos duobutes. Pamatom nuo 
Hexengrundo pusės į mus artėjančių keturių rusų naikin
tuvų grupę, nuo kurių staiga atsiskiria aštuoaios spie - 
giančios bombos, artėjančios tiesiai į mus.

Kamuoliu įsispaudžiu į ankštą duobutę ir prilimpu1, 
prie pavasario drėgme įšlapusios žemės. Staiga- ausis 
kurtinantis, artimas srpogimas suvirpina žemę, sunkus 
oro spaudimas ūžteli visu savo svoriu. Ausyse nutrenkia 
spiegiantis tonas, akyse sumirga žaižaruojančios žvaigž
dės. Tamsi, dūmų ir žemių į orą išmesta danga sekundei 
uždengia švytinį saulės veidą. Ant nugaros ir galvos pajun
tu krentančias žemes,grumstų smūgius.Už apikaklės - 
degantis skausmas. Akimirkai pagalvoju- nejaugi sužeidė. 
"Dešine ranka čiumpu už sprando ir pirštais užčiumpu ne
didelę, šiltą, sprogusios bombos skeveldrą, atlėkusią 
4 psl.

Misijonierius kunigas Luis Cocco, išgyvenęs 15 metų 
tarp Venecuelos Yanomamos indėnų, parašė Įdomią knygą 
aprašydamas tos indėnų genties gyvenimą. Ši knyga yra 
tikra enciklopedija, apėmusi Aukštojo Orinoko upės gy - 
ventojų senovinę kultūrą. 1961 metais Venecuelos vyriau
sybė apdovanojo kun. Luis Cocco medaliu, Krašto Apsau
gos Ministerija - kryžiumi ir, švenčiant Karakas’o mies
to 400 metų įsisteigimą, miesto savivaldybė apdovanojo 
jį draugiškumo diplomu.

Misijonierius Luis Cocco įdomiai aprašo indėnų nuo
monę apie Dievą. Idėja, kurią turi Yanomamos indėnai 
apie Dievą, labai neaiški. Jie turi savo teologiją, tačiau 
dar vystykluose. Jie nėra ateistai. Bijo savo mirusiųjų. 
Sudeginę lavonus, suvalgo jų pelenus, kad jų dvasia palik
tų ramybėje tuos, kurie dar gyvena šiame pasaulyje.

Jiems mūsų Dievas yra simpatiškas, ir jie mintyse 
priskaito Dievui heroišką kultūrą. "Ačiū mūsų pastan - 
goms", - rašo misijonierius, - "krikščioniška Dievo idė
ja padaro žingsnis po žingsnio daugiau įtakos į jų galvose
ną". Kunigas pasakoja kai kuriuos jų anekdotus.

"Po audringo ir stipraus lietaus, mūsų koplytėlėje 
nukrito uždangalas ant grindų. Indėnas tai pastebėjęs , 
skubiai nubėgo pas kunigą ir jam tarė:

— Ateįk greitai, kunige, matai velnias nuplėšė Dievo 
marškinius .

1962 metais misijonierius atvežė į misiją varpus ir 
žingeidiems inėnamš papasakojo, kad šie varpai yra prie
monė kviesti tikinčiuosius į koplyčią. Kurį laiką sunkus 
varpas gulėjo misijos kiemo kampe, kol susidarė proga 
užkelti varpą į varpinę. Šio varpo pažiūrėti atėjo indėnai 
ir iš kitų kaimų. Indėnų giminės tėvas pradėjo aiškinti 
indėnams, kad čia yra didelis Dievo katilas.

Kada šioje misijoje jau buvo įrangta koplytėlė ir už - 
kabintas jos gilumoje raudonas uždangalas, indėnai sku
binosi jį pamatyti šaukdami:

— Koks gražus yra guaiacuco Dievas’. /Guaica - indė
nų genties pavadinimas/. Parodžius didelę Jėzaus Kris - 
taus figūrą, Yanomamos indėnai, užjaučia jo pergyven - 
tas kančias ir prisikėlimą, tačiau negali suprasti jo die - 
viškos galybės, kaip pavyzdžiui, kad meilės jausmo vi
sai žmonijai. "Prisimenu, - sako kun. Luis Cocco, 
pirmuosius misijų įsteigimo metus, kada indėnai ateida
vo mus lankyti ir susipažinti su mūsų gyvenimu, kuris bu 
vo labai skirtingas nuo jų. Jie ateidavo net iš tolimų vie
tovių , bet pamatę nukryžiuotą ir prikaltą prie kryžiaus 
Dievo gfigūrą, pradėdavo juoktis. Tada aš stengiausi iš
aiškinti, kad Jėzus Kristus buvo nužudytas už mūsų nuo
dėmes. . . Tada indėnai pradėjo juoktis dar labiau klaus - 

kartu su žemėm.
Lėktuvams nutolus, išsitiesiu iš ankštos duobutės, nu

sipurtau žemes ir svaigstančia galva dairausi, ar nerei - 
kalinga kam nors skubi pagalba.

Aplink mus,pilkam dirvono kilime juoduoja aštuonios 
naujos bombų išmuštos duobės.Pirmoji nuo manęs tik už 
dešimties žingsnių, nuo Vyto tik už šešių, kitos -“toliau . 
Visa aplinka nuberta šviežia žeme. Ačiū laimei, nuo mir
tino pavojaus išgelbėjo duobutės. Nesužeidė mūsų nė vie
no, nors žemių byros gavome kiekvienas, tik Desantinin
kas skundžiasi sutrenktu pečiu. Nuo stiprių sprogimų 
trenksmo jaučiamės lyg apsvaigę,ausyse tebespengia krin
tančių bombų kaukimas. Plaukia keistas sprogmenų kva - 
pas. Gefreiteris ilgai nedrįsta išlysti iš saugios duobu - 
tės ir mums įsakmiai liepia grįžti į jas, nes esą pavojus 
dar nepraėjęs ir Ivanai dar gali sugrįžti. Jo patarimų 
klauso Adomas ir Japonas.

Iš tikrųjų, virš įlankos vėl pasirodo kita rusų lėktu
vų ketveriukė, pasalūniškai artėjanti prie Hexengrundo. Šį 
kartą juos pasitinka stipri vokiečių priešlėktuvinė ugnis, 
nuo kurios jie pasuka Helos pusiasalio pusėn. Tik po ge
ro pusvalandžio išjudam toliau . Uždegtų sodybų trobesiai 
skęsta dūmuose, raudoni ugnies liežuviai žaismingai pla - 
kasi Verbų rytmečio saulės nuskaidrintam jūros vandens 
veidrodyje, dūmų danga plaukia lengvai banguojančios že
mės reljefu.

Laukų takais pasiekiame Gemundės kaimelį . Iš va - 
kar subombarduotų namų griuvėsių dar teberūksta aitrūs 
degėsių dūmai. Pro gryčių langus ir slėptuvių angas mus 
pasitinka jau matyti kaimiečių veidai. Jų akyse mes iš
skaitome dėkingumą už vakar jiems suteiktą pagalbą.

Iš ši diena ,kaip ir vakarykštė, praeina lėktuvų ir 
artilerijos dvikovų ženkle. Fronto kovų linijos remiama, 
dirba sunkioji vokiečių pakrančių artilerija; nuo nuolati - 
nių rusų lėktuvų puolimų nepailstamai ginasi priešlėktu
vinė, didvyriškai kovoja vokiečių įgulos t

Visame apsupimo plote, ypatingai Hexengrundo tvir
tovės sektoriuje, vyksta paspartintas apsigynimo pozicijų 
stiprinimas,kartu ruošiamasi ir skubios evakuacijos ga
limybei. Iš apsiniaukusių vokiečių veidų sprendžiame,kad 
apsupimo padėtis kasdieną sunkėja ir blogėja. Kareivių 
nuotaika kritusi. Naktimis iš Helos atkeltieji daliniai sku
biai išsiunčiami į pirmąsias kovų linijas pakeisti ten ko
vojančius. Plačioje Dancigo įlankoje nuo Vyslos žiočių iki 
Helos iškyšulio dar labiau sutirštėjp voKiečių karo laivų 
skaičius. Jie savo galinga pabūklų ugnimi remia sunkias 
Dancigo apsigynimo kovas.

Maisto stoka baigia pakirsti paskutines mūsų jėgas . 
Niekaip neįstengiame apsiginti nuo mus atakuojančių utė
lių ir blakių. Jų pilna visur, negelbsti nė populiarumo ne
nustojusios "Ivanų" žaidynės.

Po praėjusios nakties bombardavimų barakuose ne
beveikia vandentiekis ir kanalizacija. Apsiprausimui nau
dojame jūros vandenį. Nuo pavasarinių vėjų ir sūraus jū
ros vandens daugeliui suskilo veidų ir rankų oda, išbėrė 
spuogais, šunta retai nuaunamų kojų tarpupirščiai. Visus 
slegia sunkus nežinios akmuo. Kiekviena žemės pėda al
suoja krauju ir prakaitu, kiekviena krantan išmesta jūros 

darni, kodėl Dievas paliko su nukryžiuotomis rankomis ir 
nesigynė? Jų nuomone, jis buvo arba bailys, arba virš
žmogis, kuris sutiko pralaimėti".

Yanomamos indėnai galvoja visai skirtingai negu mes 
arba kitos indėnų grupės. Mes manome, kad mes esame 
logiški, o jie mums atrodo nelogiški. Šios knygos apra - 
šymas remiasi yanomamiečių kultūra, nes pas yanoma- 
miečius negalima atskirti mito nuo realybės.

Yanomamiečio siela , iškeliavusi iš šio pasaulio, iš • 
kyla aukštybėn. Ten sėdi Yaro sūnus ir saugo kelią. Pa
matęs ateinantį yanomamietį, duoda jam nurodymus:"Eik 
per čia, šitas kelias yra mūsų Dievo, neik anuo keliu, 
nes sudegsi". Toliau užklausia jo, ar jis gyvenime bu
vo duosnus ar ne. Jei jis atsako , kad buvo duosnus , tai 
daug ne klausinėjant, nurodo kelią, kuriuo jo tėvas ėjo , 
nors kelias siauras ir akmenuotas, tačiau veda prie lai - 
mės. Jei nebuvo duosnus,tai nurodo kita kelią, kuris 
yra platus ir patogus, tačiau veda į peklą. Visi, kurie 
buvo duosnus, taps nemirtingi ir amžini.

Yaru /jų Dievo / žmona vadinasi Tatokomi. Ji yra 
sena moteris, negraži ir stora, tačiau turi neišsemiamas 
gėrybes, meili, kaip niekas kitas. Ji yra toji, kuri duo
da visiems nurodymus. / bus daugiau/
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puta,kraujo puta. Švelnų pušų ošimą drasko netylančių 
pabūklų dūžiai.

Kovo divdešimtšeštoji.
Gemundės kaimelyje nutraukiami bunkerių statymo 

darbai. Esame palikti nakties darbams, tad visą dieną il
simės .

Graži, saulėta diena, puikus matomumas. Už įlankos 
vandenų platumos viliojančiai švyti Helos miškų žaluma. 
Įlankoje plieno spalvom spindi įvairaus dydžio karo laivai, 
krištoliniais spindžiais žiba vilnijančių bangų nugaros.

Nuolatinio atakų triukšmo vengdami, dauguma mū - 
siškių ramesniam dienos poilsiui nueina Į požeminę slėp
tuvę ir joje išbūna visą dieną. Rusų lėktuvai banga po ban 
gos puola vokiečių laivyną. Virš saulės nuskaidrintų ban
gų Įvyksta atkakli dvikova. Laivynas, remiamas pakran
čių baterijų, sėkmingai ginasi,atremdamas kiekvieną ru
sų puolimą. Keli lėktuvai atsiskiria ir, vietoje laivų, puo
la mūsų barakus. Vos spėjam pro langus iššokti į lauką 
ir sulįsti į prie barakų esančius apkasus.

Viena bomba kliudo pirmo būrio baraką ir nuneša da
lį šoninės sienos, už kurios tuo metu kambaryje ilsėjosi 
keletas vyrų, bet nė vieno nesužeidė. Sienai išvirtus, jie 
pašoko, pasigriebė savo kuprines ir pro juoduojančią sie
nos angą pasileido Į netoli esančius apkasus. Lėktuvams 
nutolus, nebeliekame ir mes barakuose, o Nueiname į po
žeminę slėptuvę.

Susirandu erdvesnį kamputį ir žemės virpesio liū - 
liuojamas, keliom valandom užmiegu seniai išsiilgto po
ilsio miegu. Patirtas dienų nuovargis ir rami slėptuvės 
aplinka apgaubia mane švelnia malonia sapnų skraiste.

Sapnuoju nuostabiai gražų Velykų rytmečio saulėtekį. 
Aukštam gimtosios vietovės bažnyčios bokšte gaudžia var
pai. Jų galingas garsas plaukia kartu su džiaugsmingai 
skambančiais Aleliuja giesmės balsais. Plevėsuoja puoš
nios, iškilmingos procesijos vėliavos, eina minios žmo - 
nių. Jų tarpe matau daugelį jau seniai mirusiųjų, ir aš ei
nu kartu su visais.

Staiga- stiprus perkūnijos trenksmas nustelbia var
pų ir giesmių skambėjimą, juodi debesys apgaubia saulę, 
pasidaro tamsu, pranyksta žmonės ir aš palieku vienui 
vienas dideliame, nežinomame miške. Jaučiu baimę, lyg 
manęs kas tykotų. Bėgu pro ant šakų pakartuosius,pro 
grioviuose sušaudytus, lipa į aukštą, uolėtą kalną. Jis toks 
status. Staiga paslystu, nebeišsilaikau ir krentu į tamsią 
šiurpią bedugnę, į pražūtį. Imu plasnoti rankom ir - pa
sijuntu skrendąs, kaip paukštis virš didelio , pavasario 
žiedais žydinčio sodo, virš vaikystėje išbėgiotų laukų , ir 
atsiranda namuose kartu su savaisiais, prie šventiškai 
puošnaus Velykų ryto stalo.

Man pasidaro taip jauku ir gera, gera , kaip niekuo - 
met.

Kažkas praeidamas pro šalį, užkliūna už mano išties
tų kojų, išjudina mane ir aš pabundu kaip tik pačiu pietų 
metu. . .

Albertas,Antanas .Vytas ir aš pasiimam katiliukus 
ir išeinam į virtuvę. Sviedinių srpoginėjimai ir besikar
tojantis lėktuvų pavojus išblaško malonias, sapne regė
tas vizijas. / bus daugiau /
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IB PADANGĖS MIELOS
( ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVI JOJĘ)

Mokyklo s rūmaiBalio Dvariono Muzikos

SENOSIOS VILNIAUS 
MUZIKOS PLOKŠTELĖS

Vilniaus garso studija pa
rengė dvi senosios Vilniaus 
muzikos plokšteles, kuriose 
įrašyta VI- I a.muzika , 
sukurta Vilniuje gyvenusių 
kompozitorių.

Kūrinius grojo Lietuvos 
Kamerinis Orkestras,vado
vaujamas S. Sondeckio ir 
Vilniaus Universiteto cho - 
ras, vadovaujamas P. Gylio .

Plokšteles išleido Rygos 
plokštelių fabrikas"Melodi - 
ja".
MIRĖ VLADAS NAUSĖDAS

Klaipėdoje, birželio 3 d. , 
po sunkios ligos mirė Vladas 
Nausėdas, pedagogas, kultū
ros istorikas, literatas ir 
vertėjas.

Buvo gimęs 1911 m. Zakai- 
nių km., Tauragės apskr.

Tauragės Mokytojų Semi
nariją buvo baigęs 1931 m. ■ 
Atlikęs karinę prievolę ka - 
riūnu aspirantu, Vytauto Di
džiojo Universitete studija - 
vo lituanistiką ir germanis
tika. Dirbo "Akademiko" re
dakcijoje ir redagavo "Jau - 
nąją Lietuvą", 1938 m.pra - 
dėjo dirbti Radiofone redak
torium ir vienerius ‘metus 
1940-41 m.dirbo pedagoginj 
darbą "Aušros" Berniukų 
Gimnazijoje.

1941 m. rusų okupantai ji 
ištrėmė 1 Sibirą. Karui pa - 
sibaigus, grižo I Lietuvą ir 
nuo 1947-50 m. dirbo Šilutė
je, vėliau Klaipėdoje.

Jis buvo išvertęs nemaža 
ir Schiller’io, Goehte’s, Hei
ne’s kūrinių. Islandų epo 
"Edos" vertimai liko rank - 
raštyje.

Žymiausias jo darbas"Ni- 
belungų Giesmė"epo verti - 
mas, kuris buvo išleistas 
1980 m.Vilniuje. Rankrašty
je liko "Gudrūnos" epo ver - 
timas.kitų rankraščių, juod - 
raščių ir kt. Jis buvo išsi - 
lavinęs žmogus, labai darbš
tus, parašė keletą studijų iš 
lietuvių kultūros istorijos.

GREITIEJI KELEIVINIAI 
LAIVAI

Tarp Kauno ir Klaipėdos 
pradėjo plaukioti greitieji 
keleiviniai laivai.

Antakalnyje.

Vilijampolėje, Kauno prie
miestyje yra įrengta keleivi
nė prieplauka, kur keleivių 
patogumui veikia restoranas 
ir bufetas.
POETUI JONUI GRAIČIŪNUI 
SUĖJO 80 METU

Vilniaus Meno Darbuotojų 
Rūmuose buvo surengtas pa
gerbimo vakaras poetui Jo - 
nui Graičiūnui jo 8O-jo gim
tadienio proga.

FIZIKU SIMPOZIUMAS te
Vilniaus Valstybiniame 

Pedagoginiame Institute vy
ko fizikų simpoziumas,tema 
" Kūnų judėjimo problemos 
bendrojoje reliatyvumo teo
rijoje". Vilniaus Pedagogi - 
nis Institutas šioje srityje 
vadovauja Tarybų Sąjungoje. 
Teorinės Fizikos Katedros 
vedėjas yra prof. K. Pyragas.
DARBUOTOJA - LAUREATĖ

Prie Karmėlavos,buvo su
rengtas mechanizuoto mel
žimo konkursas,kuriame da
lyvavo geriausi ūkių darbuos 
tojai, atstovavę apie 22.000 
melžėjų.

Pirmąsias vietas konkur
se laimėjo L. Baranauskienė, 
bendraūkio ^’Pirmyn" mel - 
žėja, "Energijos"bendraūkio 
gyvulininkystės meisterė N. 
Beleckienė ir Šakių apskri
ties " Taikos" bendraūkio 
mechanizuoto melžimo spe
cialistė G.Krapavickienė.

Nežiūrint visų darbininkų 
pastangų- maisto produktų 
vistiek trūksta. Nepriklau - 
somoje Lietuvoje, nežiūrint 
to, kad buvo melžta natūra
liai, be mašinų pagalbos - 
užteko ir pieno, ir sūrių, ir 
sviesto. Užteko ir neapiplė- 
šus ūkininkų, ir netrėmus jų 
ir jų šeimų į Sibirą. Taigi - 
vagystės ne ką padeda. .Tie 
puikieji, naujieji kolūkių 
pastatai dažnai stovi dėka 
nukankintųjų ašarų. . .
PASIŽYMĖJO LIETUVIAI 
KIJEVO MUZIKOS FESTIVALYJE

Tradiciniame Sov.Sąjungos 
muzikos festivalyje, pava
dintame "Kijevo pavasaris - 
83" iškiliai pasirodė Lietu
vos Kamerinis Orkestras, 
vadovaujamas Sauliaus Son
deckio. Orkestrui teko Gar
bės raštas.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS
VIENA GRAŽIAUSIŲ, IR SENIAUSIU, K AL BŲ- Ll ET UVISK Al

rAA CENTRINĖS :

Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977 
Toronto 489 — 3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

London 438—1122
Windsor 252—3842
Calgary 287 —2712 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217

ATEIK Į LIETUVIU A, A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

8 vai. vakaro

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

JONUI R.: 337—8637
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Tikros Gyvenimo Istorijos
/tęsinys/

Prieš keletą metų vienas rašytojas pergyveno įdomų 
Ivykj. Jam gerai žinomas žmogus negėrė net 41 metus. 
Visą šį laikotarpi jis buvo "sausas".Dėl kažin kokios prie
žasties ar pasiteisinimo , jis kartą ėmė ir išgėrė. Už vie
nos savaitės atsidūrė psichiatrinės ligoninės skyriuje su 
delirium tremens /baltoji karštligė/ simptomais. Taigi - 
kartą alkoholikas- visada būsi alkoholikas.

Šiandien labiausiai reikia šią problemą išsiaiškinti 
ir suprasti, o ne svaidytis dogmatiškais pasmerkimais,be 
jokio supratimo šios baisios problemos.

Pabandykime surasti pagrindines alkoholizmo prie - 
žastis. Tai darydami, nepamirškime, kad nesaikingas gir
tavimas dar nėra pati liga,bet tik pagrindinis tos ligos 
simptomas. Analizuojant įvairius atvejus t randame, kad 
yra daug priežasčių,kurios iš tikrųjų nėra priežastys,bet 
aplinkybės, sukeliančios pagrindines priežastis. Jų yra 
daugybė. Išvardinkime tik keletą jų: nervingumas, skaus
mas, ligos, namai ir šeimos padėtis, įvairūs slegiantys 
pergyvenimai ir 1.1. Iš tikrųjų, tai nėra priežastys, tai 
tik progos. Pav. , girdime sakant:"Aš nekaltinu jo gir
tuokliavimo. Jeigu aš turėčiau tokią žmoną- ir aš gįerčiadi 
Žmogus nesupranta,, kad toji žmona nėra priežastis 
jo girtuokliavimo/nors ne kartą ji yra pagrindinis erzlas/, 
ir jeigu ji būtų pašalinta iš jo gyvenimo, jis vistiek tęstų 
savo girtuokliavimą, jeigu jis yra alkoholikas. Taip pat 
galime analizuoti kitas padėtis - ar tai būtų darbe- piktas 
"bosas", finansai ir 1.1, .kurias mes neteisingai kaltina
me, apšaukdami jas alkoholiko besaikio girtavimo prie - 
žastimis.

Pagrindinė alkoholizmo priežastis ne visai žinoma. Ir 
netikim.kad tik dėl vienos priežasties geriam . Dažniau
siai susidaro kombinacija iš.daugiau priežasčių. Tačiau e- 
same nuomonės, kad geriausia definicija, išreiškianti alko
holizmo priežastį yra dr. Edward Strecker’io, vyriausiojo 
psichiatro Pensylvanijos Universitete. Jis aiškina alkoho
lizmo priežastį kaipo "Momism mined with alcohol". Tai 
reiškia, kad tipingas alkoholikas yra dažniausiai individas, 
kuris buvo vaikystėje labai lepinamas arba labai skriau - 
džiamas, dažniausiai motinos. Toks perlepintas,užaugęs 
atsitraukia nuo gyvenimo. Nors šita tendencija yra kiek - 
viename žmoguje iki tam tikro laipsnio, ji ypatingai ryš
ki alkoholiko asmenybėje. Vaikystėje padaryta emocinė 
žala, kuri dabar sąmoningai nejaučiama, suteikia žmogui 
nenormalią baimę ir nepasitikėjimą. Jeigu prie to regu
liariai bus naudojamas alkoholis, baimės elementas iš - 
ryškės ir dominuos jo asmenybę. Taip atsitinka ir su 
skriaudžiamu vaiku. Jį baimė nuo mažens pamažu pavei
kia ir vėliau per nuolatini alkoholio naudojimą, pasidaro 
visai nebekontroliuojama. Taigi,pagrindinė alkoholiko as
menybėje dalis yra nenormalus baimės elementas, kuris 
glūdi jame ir motyvuoja kiekvieną nenormalų ir nežmoniš
ką jo elegėsl. Ir tas elgesys yra nesuprantamas ypač tų, 
kurie yra arčiausiai jo ir daugiausiai mylimi.

Si nenormali baimės situacija atatinka pagrindiniams 
alkoholiko bruožams: jautrumas, vaikiškumas, egocent- 
riškumas ir grandioziškurnąs. Visi jie dažniausiai veikia 
pasąmonėje. Jie pasidaro aiškūs sąmonėje tik per irzlu
mą, pasipriešinimą, nepasitenkinimą,ginčus, vienišumą, 
depresiją, nenormaliai pakilią nuotaiką, tylumą, agresyvu
mą, užsispyrimą, nesąžiningumą, nervingumą, neramu - 
mą ir savanaudiškumą. .’

Visi šitie "išsisukinėjimai" eina iš pagrindinės ne - 
normalios baimės skatinimo alkoholiko asmenybėje.Užtai
prie alkoholiko galima prieit ne su idėja, kad reikia patai
syti viršuj suminėtas "kaltes" arba ydas, bet su viltimi 
įskiepyti jam tikėjimą ir pasitikėjimą savim,kad tai pade 
tų atmesti pagrindinį baimės elementą. Taip pat visi kri-
tikavimai,pasmerkimai, išjuokimai arba gąsdinimai tik 
pabrėžia jo alkoholizmą, nes dar daugiau gilina jo baimę 
tir nepasitikėjimą. Normalus žmogus užgautas gal parodys 
nepasitenkinimo grimasą, bet alkoholikas dažniausiai ro
do tokį veidą užtai,kad jis bijo. Tiesa,kad jo visos bai - 
mės yra nenormalios, bet jos yra, ir mes turime šį 
faktą priimti, o ne sapnuoti.kad jos praeis.

Beveik kiekvienas alkoholikas, kuris yra šiandien blai 
vas, pasiekė ir išlaiko blaivybę - tai dėl to, kad kas nors 
atstatė jo pasitikėjimą žmogumi ir savimi ir taip atvedė 
jį į aukštesnės jėgos tikėjimą,kuris pagaliau yra vienin - 
tėlis jo saugumas. / bus daugiau /

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

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

C F M B

vP&yfl 
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PAS GYDYTOJĄ
- Jūsų rankos virpa. Gal perdaug išgeriate? - klau

sia gydytojas pacientą.
- Ką jūs galvojate, daktare’. Aš daugiau išlaistau, ne

gu išgeriu.. .

KAS GERIAU ?
-Mano žmona tapo visai nepakenčiama,-skundžiasi 

draugas draugui. -Ji visą laiką kalbą apie savo buvusi vy
rą.

-Mano dar blogesnė- visą laiką kalba apie vyrą,kuri 
turės, kai manęs atsikratys.

PATVIRTINO
-Kaip tu manai,Onute, ar Jonas mane myli ?
-Žinoma, kad myli.
-Iš kur tu žinai?
-Matai, aš pastebėjau, kad jis myli visas moteris, tai

gi - nėra abejonės, kad ir tave myli.

ORGANIZACIJOS PAMOKA
Nuvykus kiniečių delegacijai ! Maskvą, jie buvo gerai 

pavaišinti ir nuvežti apžiūrėti įžymybių, jų tarpe ir I 
Maskvos zoologijos sodą. Rusai vis savo svečius užtikri
no , kad pasaulyje yra dąug vietos ir jiems pyktis nėra ko. 
Kiniečiai tik tylėjo ir šypsojosi. Kai rusai pasigyrė, kad 
net ir su kapitalistais jie sugyvena,kiniečiai irgi tik šyp
sojosi ir tylėjo. Tada rusai, privedę juos prie narvo, kur 
gulėjo vilkas ir avelė, sušuko:"Žiūrėkite, net ir vilkas su 
avele gerai susitaria’."

Čia kiniečiai pirmą kartą nustebo ir paklausė:"Nebe- 
juokaujate. Tikrai .draugai, pasakykite,kaip jūs padarė
te, kad vilkas avies nepjauna?"

- Nesunku- tik organizacijos reikalas: mes kasdien 
įleidžiam I narvą naują avi.

BĖDA
- Jonai, žmonės kalba, kad tu greitai vesi ?
- Nežinau: ji nenori tekėti už manęs, kol neišmokėsiu 

skolų, o jų tiek, kad negaliu išmokėti, kol negausiu jos krai 
čio.

O LA ŠAS 
DŽIAUKIS SAULE SUBTILIAI

Persivertus per Saulės Grįžimo laiką-Jonines- atko
pus iki ilgai lauktų atostogų, savaime puolame į gryno oro 
saulės ir vandens glėbius. Tačiau - saulutės-močiutės 
meilė gali būti pavojingai karšta. Du Moatrealio gydyto - 
jai- odos ligų specialistai- atkreipia rimtą dėmesį į neat
sargius saulės garbintojus. Dr. June Irwin ir dr. Jean- 
Pierre Collins sako, kad jiedu kas savaitę vidutiniškai išo
peruoja vėžio ligos paliestos odos lopus, kurie atsirado 
dėl perdidelio kaitinimosi saulėje. Dažniausiai vietose , 
kurios gauna daugiausiai saulės:kaktoje, skruostuose, ant 
nosies, viršutinės lūpos ir rankų. Rudos dėmės ant ran
kų, kartais vadinamos "liver spots" nieko bendro su kepe
nimis neturi,o yra atsiradusios dėl perdidelio kaitinimo
si saulėje.

Nors kalbama,kad odos vėžys gali atsirasti tik as - 
menims virš 40 metų amžiaus, abu gydytojai patvirtino, 
kad vis daugiau jaunų žmonių .ypatingai moterų,gauna o- 
dos vėžio dėmių nuo perkaitinimo saulėje. Šalia pavojaus 
gauti odos vėžį, perdidelis kaitinimas saulėje,pakartoti
nas nudeginimas iki raudonumo ar pūslių.sukelia peranks- 
tyvas raukšles, odos audinių atrofiją ir sudribimą.

Jeigu esate peršalę ir lūpos išbertos - saulėje kaiti
nimas padidina išbėrimą.

Kaitinantis saulėje, oda pagamina tam tikrą proteiną, 
kuris apsaugo odą,pagamindamas daugiau rudo pigmento 
/nuo ko oda paruduoja/ ir ją sustorindamas.

Pirmą kartą kaitinantis saulėje gydytojai rekomen - 
duoja išsitepti deginančių spindulių apsaugos kremu, ku
riame yra PABA gaminio. Šis kremas parudavimo nepa
greitina, bet apsaugo odą nuo nudegimo; Kremą reikia už
tepti 1 arba 1/2 vai.prieš.kaitinimąsi , ar einant plaukioti, 
žaisti tenisą. Vanduo ir prakaitas sumenkina apsaugą, tad 
ištepimą reikia pakartoti gana dažnai. Taip pat, pirmą 
kartą kaitinantis, reikia tai daryti neilgiau 15 min. priekį 
ir 15 min. nugarą. Po to galima pridėti po 5 min. kiekvie
nai pusei kasdieną. Po 4-ių dienų jau pastebėsite paruda-i 
vimą/nebent esate nepaprastai baltos odos savininkas-kė/ 

Patartina nesikaitin ti tarp 1O v. r. - 2 vai. p. 
p. , kai spinduliai yra kenksmingiausi. Ant paplūdymio 
nudegama greičiau net ir sėdint po skėčiu arba esant ir 
debesuotai dienai. Po kaitinimosi patartina nusiplauti šal
tu vandeniu ir išsitepti "cold"kremu,nes saulė ir plaukio
jimas atima riebalus iš odos.

Ne taip seniai rinkoje pasirodė piliulės, kurias imant 
oda paruduoja, jeigu ir nesikaitinama saulėje. Tačiaugy- 
dytojai nepataria tas piliules vartoti, nes kai kuriais atve
jais jos kenkia kepenims. Kad greičiau paruduotumėte - 
galima padėti natūraliu būdu: valgyti daugiau morkų arba 
pamidorų.Tose daržovėse yra karotino, kuris priduoda 
stipresnę spalvą odai.

Jeigu, nežiūrint visų pastangų, jūs nudeginate odą 
saulėje, šalti kompresai su trupučiu acto, padeda geriau - 
šiai. Skystas kremas taip pat padeda, jeigu nesate jam a- 
lergiški. Jeigu nudeginimai pasidaro labai skausmingi ir 
iškyla didelės pūslės - kreipkitės į daktarą*.

5 psi.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja am ja ja j| /■ 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE----------------------------------—

MOKA- - IMA:
, __ ... Z už asm. paskolas nuo 12%

o/ w dienu term, indėl. Z už nekilnojamo turto paskol. 
84% už 6 ;nėn. term, indėlius Z (mortqaqes) : 
8% % už 1 metu term, indėlius Z su nekeičiamu nuošimčiu
9 % už 2 metu term, indėlius Z 1 metų ............... 10/4%
9'4% už 3 metų term, indėlius S 2 metų ..i..;.l Lį%
10 % už pensijų planų Z 3 metų 124%
9 % už namų plana^ Z   ( fixed rate)__________
7'/2% už specialia taup. s-tą Z su keičiamu-nuošimčiu
74 % ui taupymo s—tas Z 1,2 ar 3 metų..' 1U4%
6 % už čekių s—tas (dep.) (variable rate)

AKTYVAI VIRS 34 MILIJONŲ DOLERIŲ 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. •TELEFONAI: 532-3400 
M6H 1A8 ______________•_____________532-3414

AKTYVAI - VIRŠ 20 MILIJONU

KASOS VALANDOS : = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienu term, indėlius ... 8'4%
Antradieniais 10—3 E 180-185 d. term, i nd..........84 %

Trečiadieniais uždaryta E Term. ind. 1 metų.............. 8^1%
Ketvirtadieniais 10 — 8 E Term. ind. 2 metų.............  9 %
Penktadieniais 10—8 | Term. ind. 3 metų ....... 9>/i %
Šeštadieniais 9 — 1 E Pensijų s—t a,,...................'^71^
Sekmadieniais 9:30—1 Ę Spec. taup. s-ta#.......

= Taupomąja s-ta........  ''2'°
DUODA PASKOLAS: | Depozitų-Čekių s-tq... 6 %

Asmenines nuo............. 12 %
Mortgičius nuo . . 104%—124%

ANAPILYJE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-l v.r. 
---------------------------------- r---------------------------------------------- —

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75/ojkainctc turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(travelers cheques). Neimame mokesčio užjšraŠytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto
KODĖL KELIAMOS BYLOS 
TIK PABALTIEČIAMS IR 
UKRAINIEČIAMS ?

Mūsų laisvojo pasaulio 
spaudoje klaidingas infor - 
macijas ypatingu uolumu 
skelbia gerai susiorganizavę 
sovietų propagandistai, ku
riems pasiseka įlysti ir J 
naivių ignorantų ar gal ir pa
pirktų žurnalistų eiles, ku
rie savo ruožtu veikia į vie
šąją opiniją ir privertė teis
mus kelti kai kuriems pa- 
baltiečiams ir ukrainiečiams 
bylas, ryšium su nacių pada
rytais karo nusikaltimais.

Tuo tarpu, kaip "Draugo" 
š. m. gegužės mėn. 11 d. skil
tyje rašoma, " Prancūzai ,

Į Chicago į
PUIKŪS "MARGUČIO "

KONCERTAI

Kovo mėn. 13 d. Jaunimo 
Centro didž. salėje "Margu
čio" surengtame koncerte 
pasirodė svečiai menininkai 
iš Vak. Vokietijos. Pirmą 
kartą čikagiečiai turėjo pro
gą išgirsti jauną solistę, altą 
Viliją Mozūrai tyt ę, kuri 
1981 m. kartu su savo tėvais 
iš Lietuvos persikėlė gyven
ti j Vak. Vokietiją ir ji čia to
liau studijuoja muziką. Taip 
pat pasirodė pianistė, buvu- 
si čikagietė, dr. prof. Ramin
ta Lamsaitytė ir jos vy
ras — smuikininkas Michael
Kollars. Visi jie sudarė 
tikrai šaunią grupę, kuri pub
likoje sukėlė užtarnauto su
sidomėjimo.

Antrasis šiemet "Margu
čio” rengiamas koncertas , 
kuris buvo gegužės 8 d. 3 vai. 
p p. pačiame Jaunimo Cent
re, vėl parodė reto lygio me
nininkus. Irgi persikėlę gy
venti iš Lietuvos į Vak Vo - 
kieti ją — muzikas Arvydas 
Paltinas ir jo žmona, estra
dos solistė, Nelė Paltiniene. 
A. Paltinas buvo garsaus an
samblio — Klaipėdos "Kopų 
Aidų" vadovas, o Nelė — to 
ansamblio pagrindinė solis
tė ir buvo laikoma viena iš 
geriausiųjų Lietuvoje. Ka
dangi Arvydo tėvai nuo senų 
laikų gyveno Vokietijoje ir 
jam pavyko jrodyti voki šitą 
kilmę, tai atsirado galimy
bė jiems emigruoti Vokieti
jon

Šalia Chicagos jie pasiro
dė ir kitose lietuvių koloni — 
jose, jų tarpe ir Toronte.

A. ir N. Paltinai šiuo me
tu gyvena Manheime Palti
nas vadovauja Vasario 16.-ios 
Gimnazijos choreliui, o Nelė 
stipriai studijuoja vokiečių

VAŽIUOJA [ DAINIU

ŠVENTĘ
Toronto Lietuvių Namų

Soliste Nele Paltiniene

kalbą, imdama 6 mėnesių 
kursą, kurį jau balandžio pa
baigoje užbaigs. Jie koncer
tuoja Vokietijos lietuvių tar
pe; vėliausias pasirodymas 
buvo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjime, Va
sario 16 Gimnazijos patalpo
se vasario 19 dieną. E.Š.

CHICAGOS LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVIU DIENAS to

Kultūriniame savaitraš
tyje READER, birželio mėn. 
17 d. laidoje, Robert Ebisch 
išspausdino plačios apim
ties kultūrinu - politinį 
straipsnį II-jų PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENŲ proga, 
kurį pavadino: Chicago Fun 
Times: The Lithuanians are 
Coming.

Šis įtakingas trijų dalių 
savaitraštis pasiekia 117.000 
skaitytojų ir yra platinamas 
muzikos ir meno krautuvėse 
paežerėje tarp Evanston ir 
Hyde Park.

Birželio 24 d. laidoje 
READER rašo apie Mirgos 
BANKAITYTĖS kanklių re
čitalį Chicago Cultural Cen- 

- ter. -•

Dainos Vienetas dalyvaus 
PasaulioLietuviųDienų Dai
nų Šventėje.

Silvija Vaiva Kacėnaitė

GABI ŽURNALISTĖ
Silvija Vaiva KUČĖNAITĖ 

įsigijo bakalauro laipsnį iš 
žurnalistikos ir politinių 
mokslų St.Xavier Kolegijoje 
ir atžymėta vadovybės už y- 
patingus gabumus žurnalis
tikos srityje. Ji buvo ir Ko
legijos laikraščio vyr. re
daktore. Taip pat radijo sto
ties WS CX-intų rašytoja , 
komentatorė bei viena iš di
rektorių.

Kolegijos komunikacijos 
departamento priežiūroje y- 
ra susukusi vieną iš įdomes
nių reportažų firmoje. Te - 
ma- japonų studentų kultu - 
rinės mainos programa ir 
jos rezultatai Taip pat pa- ■ 
ruošė skaidrių programą , 
kuri bus naudojama Mercy 
ligoninės pacientams.

Gabi mergina rūpestingai 
studijavo ir pianiną, įvairio
mis progomis akomponavo 
savo motinai sol.Daliai Ku- 
čėnienei.

Pažymėtina, kad visą lai
ką buvo aktyvi lietuvaitė, 
priklausydama skautams, 
"Grandies"šokių grupei, bai
gė Kristijono Donelaičio 
pradžios ir aukštesniąją mo
kyklas, 1 metus lankė Peda
goginį Institutą, savanoriš
kai talkininkauja įvairiems 
darbams.lietuvybėje. Šiuo 
metu eina ateitininkų studen
tų Centro Valdybos sekreto
rės pareigas.

Magistro studijoms gilin
sis tarptautinių žinių prista
tyme, rašyme bei redagavi
me.

Ne tik gabumus turint, bet 
ir norint, galima labai daug 
ką padaryti’. Sveikiname

ĮbrockvTleĮ
GERA REPREZENTACIJA '

Praeitais metais, šis 20, 
000 gyventojų miestas šventė 
savąją 150 metų įsikūrimo 
sukaktį. Ta proga buvo su
ruoštas 11 tautybių festiva — 
lis, kuriame dalyvavo ir lie
tuviai. Buvo atvykę Toronto 
"Atžalynas" ir Montrealio 
"Pavasaris". Šioje vietovė
je įleidusi kiek giliau lietu
viškas šaknis yra tik viena 
Petro REGINOS šeima.

Po gerai pavykusių Brock- 
vilės miesto iškilmių, yra 
sudaryta pastovi organizaci
ja puoselėti etninių grupių 
kultūrinį bendradarbiavimą . 
Tos organizacijos vadovybė
je aktyviai dalyvauja ir mūsų 
tautietis P. Regina, turįs 
šiais metais vieno iš direk
torių, pareigas.

Ši organ’zacija surengė ir 
taip vadinamą MULTICULT
URAL FAIR - 1983. Dalyva
vo, įskaitant lietuvius, vie
nuolika etninių grupių. Iškil
mės tęsėsi birželio mėn. 17 
ir 18dienomis. Šiais metals' 
lietuvišką programą atlikti 
P. Regina pakvietė Toronto 
"Gintarą".

Birželio 18 d. šeštadienį, 
pasigėrėti Gintaro atliekama 
programa buvo nuvykę nema
žai Ottawos lietuvių (apie 10 
šeimų). Jie kartu su ginta- 
riečia! s dalyvavo taip pat p p. 
R e g i n ų sodyboje suruošto
se vaišėse — gegužinėje.

Koncertas vyko MEMORIAL 
CENTRE salėje. Ottawos lie
tuviai turėjo progą stebėti at
liekančius programą — grai
kus, mūsų Gintarą, Bavari - 
jos vokiečius ir Karibų salų 
orkestrą.

Dėl matytos programos ten
ka pažymėti, kad GINTARAS 
buvo visais atžvilgiais pra
našesnis: savo puikiais tau
tiniais drabužiais, sklandžių 
varijacijų šokiais, o ypač kul
tūringai. atliekama progra — 
ma (kuo nepasižymėjo bava
rai).

GINTARAS, atrodo, yra 
drausmingas, daug dirbąs, 
kad pasiektų darnesnį, įdo - 
mesnį lietuviško šokio repre- 
zentavimą, ansamblį.

Tai didelis nuopelnas jų 
vadovų Ritos ir JuozoKara- 
sieju, kurie net podsio me
tu p p Re ginų sodyboje, 
stengėsi taisyti, tobulinti, kad 
ir ne taip reikšmingas šokius 
atliekant detales.

Pagal programoje duotus 
duomenis, sumosiant tokį fes
tivalį, parama buvo gauta iš 
Federalinės, Provincinės, 
miesto savivaldybės ir Įvai
rių Brockvillės mieste esan
čių organizacijų ar instituci
jų-

Šis Įvykis tik parodo, ką 
gali padaryti pavienis asmuo, 
— šiuo atveju mūsų tautietis 
PETRAS REGINA, — kurio 
sumanumu ir pastangomis 
buvo atlikta pulki mūsų tau
tos reprezentacija daugiakul- 
tūrinėje šio krašto mozaikoje

Albįnas Vilniški s
italai ir eilė kitų neliečiami, 
kaip neliečiami ir bendra
darbiavusieji komunistų vyk
domose žudynėse. Šie visi - 
laikomi privilegijuotoje pa - 
dėtyje /red, pabr. /. ”

Yra ir daugiau svarbių pa
sisakymų tame straipsnyje . 
Kai kurias vietas cituojame: 

"Viename Maskvos laik - 
raštyje paskelbtame pasikal
bėjime KGB pareigūnai gy

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

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS ) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
PENKTADIENI* 119 Ml Ml C O AVE. (Royal York Rd. ir 
Mirnico Avė. kampas) TORONTE. 7.30 v.r.

SKAMBINKIT Tel.i 487-5591
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rėsi, kad jie paruošę ir su
darę pradžią apie 140 tokių 
bylų. Specialių investigaci - 
jų įstaiga glaudžiai bendra
darbiauja su tokiais pat da - 
barties žudikais, kaip kad 
buvo naciai...

. . . "Specialių investigacijų 
įstaigai ir jos talkininkams 
pavyksta suklaidinti net ir 

Amerikos teismus, labai 
ryškų pavyzdį turime iš Ka
zio Palčiausko bylos. JAV 
apylinkės teismo teisėjas 
R. D. Morgan savo sprendi - 
me apie lietuvius patriotus 
išdrįso įrašyti: " Aftrerthe 
withdrawal of the Soviet for
ces these armed Lithuanian 
"partisans"went on an anti - 
Semitic rampage. Several 
thousand Lithuanian Jews 
died at their hands. The Na
zis did not immediatley at- 
temps to stop the slaughter 
of Jews. . . "

Nepaprastai absurdiškai 
skamba tolimesnė ištrauka 
iš to sprendimo puslapio:

"The purported reason for 
establishment of the ghetto 
hzas the protection of Jews 
from further violence by still 

active Lithuanian partisans'.'
Na, teisėjas skamba, lyg 

jis teisintų nacius okupan - 
tus. . . Ar iš tų poros ištrau
kų nesimato, kaip melagingai 
pristatyta situacija ir iško - 
neveikti mūsų partizanai. 
Taip pat ir "ghetto tikslai". . .

Remiantis tokiais melagin
gais sprendimais, į nelaimę 
įkliuvo Kazys Palčiauskas , 
kuriam atimta pilietybė.

Vien tik tas pavyzdys pa
rodo, kaip reikia laikytis vie
ningai ir nenuleisti rankų , 
patiekiant teisingą informa - 
ciją ne tik vyriausybės vy
rams, bet ir įvairiems tar - 
nautojams viešųjų Įstaigų ar 
laikraščių korespondentams, 
redaktoriams, žurnalistams.

K .
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose — 

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E. 
L8M 1L6 
Tel.: 544-7125

IMAME UŽ: 
neklln. turto peak____ .. 11 %
asmeninas paskolas-----13^%

Nemok ana gyvybės ir asm. paskolą drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

Jaunieji : Asta Kliciutė ir Linas Staskevičius, 1983.VI. 11

Nuotr. R. Otto

SUTUOKTUVĖS AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJE

Gegužės 21 d. , Vida J . 
MORKŪNĄ ITĖ ir Everett V. 
VASS susituokė AV parapi - 
joje.

Jaunąją prie altoriaus pa
lydėjo jos krikšto tėvas,dė - 
dė Ks. Ratavičius.

Pabroliais buvo:G.Willson 
ir L.St.Marie,jaunojo brolis

P. Gohier ir L. ChaIdoa. Žie
dus nešė Vidos pusseserės 
A. Eismontaitės- Windeler 
sūnelis D. Windeler,gėles -

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
depotltu* (P.C.A.)....... .. 6 %
■■nt.up.t................... 7.75%
kasdienine* palūkanas 
už santaupas................ ” %
•ermdepoz 1 m........... 9.5 %
farm, depoz. 3 m........... 10 %
reg. pensijų fondo.........  9.5 %
90 dienų depozitus ......9.25%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 V. P-P-P enk tądien • 
nuo 10 v.r. iki " v.v., ieitadieniais nuo 9 v.r. iki lt v.r.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

75 SIOMS PRABĖGUS
D. N. Baltruko lis

/pabaiga/
Prie didžiojo altoriaus 

specialiuose suoluose suse - 
do vyrų choras ARAS,aukš - 
tai prie vargonų spietėsi gau 
sus jungtinis abiejų parapijų 
choras,talkinamas"Pavasa - 
rio"mergaičių. Du maestro- 
"Aro"chorvedys Vacys Veri- 
kaitis buvo žemai prie savo 
vyrų choro ir montreališkių 
chorvedys kun. M. Milox 
aukštai prie vargonų. Vargo
nus pakaitomis valdė toron
tiškis muz. J. Govėdas ir 
montrealietė Mme J. Massi- 
cotte.

Apie 12 vai. sugaudė galin
gi vargonai ir sinchronizuo
tai diriguojant abiems chor
vedžiams, iš abiejų švento
vės pusių pasipylė didingi 
"Pulkim ant kelių" giesmės 
akordai. Po poros posmų te
ko laukti, nes prieangyje vy
ko Montrealio arkiv. Paul 
Gregoire ir svečio J. E. vysk 
Vincento Brizgio sutikimų 
ceremonijos. Jungtinis cho - 
ras sugaudė ■ iškilmingąjį 
himną"Ecce sacerdos mag - 
nus"dar gerokai prieš vys - 
kupams įžengiant į švento
vės centrinį taką. Buvo ge - 
rokai pasiskubinta, bet. ..

Iškilmingų mišių eiga bu - 
vo perpildyta šiai šventei 
pritaikytais intervalais.Cho
rai giedojo pakaitomis. Prie 
šio didžiojo altoriaus gal dar 
pirmą kartą Mišios buvo ce- 
lebruojamos tokios gausios 
ir kilmingos dvasiškių rink
tinės. Be 2-jų minėtų aukš - 
tosios hierarchijos atstovų ,

realio ir kitų lietuviškų 
bendruomenių nykimo ir asi
miliacijos problemas. Labai 
įdomius skaitymus atliko 3 
jaunuoliai ir 2 suaugę para
pijiečiai. P. Adamonis kalbė
jo apie kovojančią prie gin
taro krantų bažnyčią. Itin 
svarūs buvo Šv. Kazimiero 
parapijos almanacho .iui.0 - 
riaus inž.J. V.Danio žodžiai.

Labai įspūdingi ir jaudi
nantys buvo dovanų vysku
pams įteikimo momentai. 
Neužmiršti buvo šios para
pijos vyriausi ir labiausiai 
nusipelnę nariai-veteranai. 
Jiems inž. J.V.Danys įteikė 
specialius žymenis.

Visas šias ceremonijas 
dar stiprino ir kėlė galingi, 
pakaitomis giedodami abu 
minėti chorai. Montrealio 
jungtinis choras be jau mi
nėtų, atliko Beethoven’o
"Garbė Aukščiausiam",To
ronto vyrai atsiliepė su la
bai įspūdinga "Tėve Mūsų". 
Toliau montrealiečiai atliko 
Gounod"Kristus Jau Kėlės", 
De Witt’o-"Regina Coeli" ir 
Schubert’ ©"Šventas, Šventa^'. 
Toronto "Aras" atliko "Pa- 
nis Angelicus".

Šios didžiosios iškilmės 
slinko prie pabaigos, kai 
staiga vargonai sugriaudžia 
pirmuosius Lietuvos Himno 
akordus. Lyg devyni perku - 
nai šventovės skliautus su
drebino iš visų krūtinių pra
siveržę mūsų Himno akordai. 
Visi giedojo taip didži:.?įs
pūdingai, katp rodos, niekada. 
Tai jau antrą kartą vienų 
metų laikotarpy šios šven - 
tovės skliautai klausėsi to
kio įspūdingo giedojimo. Vė
liau, jau šiai didžiulei lietu
vių masei judant iš švento-

Saulėtą oirželio mėnesio 11 
dieną rinkosi giminės ir bi
čiuliai Aušros Vartų švento -• 
vėn dalyvauti Astos Kličiūtės 
ir Lino Staškevičiaus sutuok
tuvėse. Prie altoriaus jauną
ją atlydėjo Rasa Lukoševičiū- 
tė, Kristina Niedvaraitė, Ka
rolina Ottaitė ir pirmoji pa
mergė sesuo Kristina Kličiū- 
tė. Jaunesnės pamergės buvo 
puseserės Lyana Šipelytė ir 
Adria McVicar. Su jaunuoju 
laukė pabroliai: Linas Pieeai- 
ti s, j auno j o brol i s Romas Staš- 
kevičius, jaunosios pusbrolis 
(iŠ Čikagos) Šarūnas Brakaus- 
kas ir Lino vaikystės draugas, 
drauge skautavęs, mišioms 
tarnavęs, pirmas i pabrolys 
Juozas Jonelis. Labai rimtai 
ir sąžiningai dėdės žiedus ne
šė Adomas Drešeris (2 metų). 
Koncelebruotas pamaldas at
našavo tėvas S. Kulbis, S. J. ir 
jaunojo pusbrolis, Anapilio 
klebonas kuo J. Staškevičius 
kuris sutuokė jaunuosius ir 
pasakė prasmingą pamokslą. 
Vargonavo jaunosios dėdė Rai
mundas Kličius.

SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

džiai pažadėjo, kad visi susi - 
rinkę galės valgyti, gerti ir 
šokti, kiek tik Širdys leis, tai 
stalą atidavė jaunųjų pulkui. 
Astos tėvelis Algis Kličius pa
sveikino svečius ir pakvietė 
tėvą Kulbį palaiminti stalą, 
tada pirmas pabrolys J. Jone
lis pašvietė svečius pakelti 
tauros ir .sugiedoti "Ilgiausių 
Metų". Sekė puiki vakarienė 
su vynu. Vasarienės metu gro
jo trijulė, prie kurios vėliau 
prisijungė dar. du muz.kantai.

Pirmoji kalbėjo Astos ma
mytė — InaKličienė. kuri jaut
riai pasveikino Astą ir Liną. 
Pranešėja buvo RasaLukoše- 
vičiūtė. Ji su jumoru pristatė 
pamerges ir pabrolius ir per
skaitė sveikinimus iš toliau . 
Kelis žodžius tarė Astos dė
dė ir krikštatėvis (buv. mont- 
reaiietis) Vitolis Šipelis iš 
Toronto "Gintaro ansamblio 
vadovai Silvija Staškevičienė 
Ir Rimas Piečaitis įteikė As
tai ir Linui J. Šiaučiulio iš - 
drožtą koplytėlę. Lino tėvelis 
Bronius Staškevičius džiaugė
si priimdamas naują marčią, 
o jo žodžius palydėjo visos 
Staškevičių giminės ovacijos 
su atsistojimu

galiau, Linas su Asta tarė pa
skutinius vaKaro žodžius. Li
nas nuoširdžiai dėkojo aoiems 
tėvams už išauklėjimą, o ypa
tingai Astos tėvams už savo 
puikią žmoną.

Teko dar kartą vaišintis — 
šaltais užkandžiais ir viešnių 
keptais puikiais toriais. Taip 
atbėgo laikas atsisveikinti su 
jaunaisiais. Svečiai grožėjo
si paorolių ir pamergių sušo- D. Vass ir Daiva Ratavičiūtė, 
kta ”Rezginėle” o, tada visi 
prisijungė prie ’’vartelių” — 
išbučiuoti jaunuosius ir juos 
išlydėti skambančiais "oi su
diev, sudiev” tonais. Iki pat K. Wittick, 
mašinos palydėjo ne tik visi 
svečiai, bet ir pats orkestras. 
Jaunieji su ašaromis ir juo
ku šiaip taip išjudėjo pradėti 
bendrą gyvenimą, kurio pir
mos dvi savaitės bus praleis
tos Cascun, Meksikoj.

Linkime Astai ir Linui to
liau būti susipratusiais lietu
viais ir Kličių bei StaŠkevi - 
čių šeimų džiaugsmu r. d.

Mišias atnašavo ir jaunųjų 
santuoką palaimino kleb.J . 
Kubilius S. J. .asistavo Tėv . 
St.Kulbis,S. J. ir kun.St.Ši - 
leika S.D. B. Kartu apeigose 
dalyvavo, skaitė lekciją ir 
specialų palaiminimą suteikė 
jaunojo krikšto motina ang
likonų dvasininke Ruth 
Pagston.

Vargonavo MmeM.Roch, 
giedojo sol. Gina Čapkauskie- 
nė.

Vestuvių vaišės vykoPADĖKA
Mums sugrįžus iš apšilau- puošniame Mount Stephen 

kymo Lietuvoje, prieš va
žiuojant į namus Victoria , 
B. C. , sustojome Montrealy - 
je. Čia mus pasitiko ir gra
žiai priėmė žmonos brolis 
su broliene; mūsų bičiuliai 
A. ir Z. Vilimai surengė 
mums gražų pobūvį pakvies- 
dami ir kitus pažįstamus. 
P. Adamonis aprodė mums 
Montrealio miestą ir jo šei
ma mus maloniai priėmė ir 
pavaišino.

Jiems visiems mes esą - 
nuoširdžiausiai dėkingi 

Kostas M ylas ius
me

NEPRALEISKITE PROGOS,

Klube.
Jaunieji išvykodviejų mė

nesių povestuvinei kelionei 
į Vakarų Europą. Rudenį 
abu ruošiasi tęsti studijas: 
Vida / prieš metus baigusi 
ekonomiją bakalauro laips
niu McGill Universitete/tęs 
toliau kompiuterių mokslą, o 
Everett, baigęs McGill hu - 
manitarinius mokslus baka
lauro laipsniu, ruošiasi stu
dijuoti teisę.

Vida Morkūną itė buvo veik
li lietuvaitė - baigė Šeštadie
ninę Mokyklą, buvo slęautė ir 
ateitininkė,gera deklamarorė.

Laimingo gyvenimo ’.
Dalyvė

dalyvavo dar 1O kunigų-mi- 
nėti svečiai, visi 4 montre
aliečiai lietuviai kunigai ir 
dar keletas svečių kunigų 
- prancūzų, kurių pavardžių 
nepavyko sužinoti.

Evangeliją skaitė kun.Pr . 
Gaida iš Toronto, arkiv. P. 
Gregoire padarė trumpą šios 
parapijos kūrimo ir vysty
mosi apžvalgą. Vysk. V.Briz- 
gys kalbėjo apie mūsų Mont-

vės laukan, dažnas tautietis 
braukė nuo akių ašarėlę, sa
vęs klausdamiesi, ar tai jau 
viskas? Kodėl tokie reti ir 
puikūs įvykiai turėtų taip 
staiga pasibaigti? . . .

Tačiau,tai dar neviskas.
Juk ateinančiais metais švę
sime šios parapijos globėjo 
Čv. Kazimiero 5OOm. mir
ties jubiliejų. Tai dar pa
matysime.

1.50 kelnes 
pristatantHour

Service

SKAMBINKIT: 365*71461
______ NETTOYEURS CLEANERS

------------- 366-7146
N61-A CHTUU

365-1143

ir atsiimant

1983.VI. 30

S
766-2067

Po sutuoktuvių visi svečiai 
vyko į Buffet Lapierre vaišin
tis didelėje aštuoniakampėje 
salėje Stalai buvo išpuošti bal
tomis ir rūžavomis gėlėmis, 
kurios kartojo jaunosios ir jos 
pamergių suknelių spalvas. 
Pagaliau pasirodė ir jaunieji 
su palyda, nuskambėjo pabro
lių metami saldainiai, svečių 
plojimas bei orkestro trijulės 
linksma muzika. Staiga visi 
nutilo — jaunuosius sutiko jų 
tėveliai su tradicinėmis duo
na su druska bei vyno taurė- sigailėjimo ir buvo apdovano- 
mis. Čia įvyko pirmaproble- tas puikia ’’Piršlys Melagis” 
ma — jaunųjų ir jų palydos juosta. Rasai už pranešėjos 
stalas buvo apsėstas jų drau- darbą taip pat teko juosta (aoi 
gų. Kai Linas ir Asta nuošir- D. Staš^cevičienėsdarbo). Pa-

Po linksmo pasišokimo ir 
atsigaivinimo, pabroliai pra - 
dėjo ieškoti kitokio "pasilinks
minimo'1- sutarė surasti pirš
lį — Šių vestuvių kaltininką. 
Juozas Piečaitis buvo prisi
rinkęs ’’inkriminuojančiųdo — 
kumentų" kurie pagaliau įro
dė, kad teks karti Petrą Lu
koševičių. Po ilgos kančios , 
Petras i šsi maldavo Astos pa-

• JUBILIEJINĖ STOVYKLA 
vyks Toronte RUGPJŪČIO 7 
- 13 d’.'d*. Užsirašyti pas Da
nių Pięčaitį tel:767-8779 . 
arba Daivą Piečaitytę 
767-4690.

WMVMVMMMMMMMRMUWMMMMMMMMN*
MIELIEJI SKAITYTOJAI, - ARTINASI ATOSTOGOS 
PRAŠOME VISU, KURIE DAR NE ATSILYGINO UŽ 
m "NL" PRENUMERATĄ-DAUGIAU NEBEDELSTI 
TAI PADARYTI, NES IR MES TURIME SUTVARKYTI SA
VO SĄSKAITAS IK( ATOSTOGŲ. DĖKOJAME ’. "NL”

MMMMMMMMVMMMUMMMMMMVMMMMMMMMMME

• BALTIJOS Skautų Stovyk
la vyks nuo LIEPOS 30 d. iki 
RUGPJŪČIO 6 d.

Registruotis pas Rimą 
P i e č a i t J, tel:767-8779 .

tel:

1983 
ir

VERDUN SHELL
5360 AVE. VERDUN

Atidaryto nuo 7 vol.ryta iki II vai,vok oro.

• VISU Rūšių MECHANINIS TAISYMAS
• SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
• PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS
• PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

t etin iams speciali nuolaida i 
(Atidaryta šeštadieniai s)

766-4495
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO S 500.- IKI J 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845 -2912 embassy fur

7

7



montreal

$

L.K. MINDAUGO KUOPOS VALDYBA

F. S K R U I B I O VASARVIETĖJE 

Pamaldas laikys Tėv. J. KUBILIUS, S.J.

• Muzika • Loterija

Visi maloniai kviečiami dalyvauti I

PARENGIMŲ KALENDORIUS

LIEPOS 5d.t‘- IŠVYKA Į 
PUTNAMĄ. Rengia RŪTOS 
KLUBAS.

LIEPOS 1O d. - Skruibio So
dyboje GEGUŽINĖ. Rengia 
I.. K. Mindaugo Šaulių Kuopa.

LIEPOS 24 d., - TRADICINĖ 
" NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS" GEGUŽINĖ. Vyks 
tradicinėje vietoje- SKRUI
BIO SODYBOJE.

RUGPJŪČIO 7 d,- "NIDOS " 
KLUBO GEGUŽINĖ, SKRUI
BIO SODYBOJE.

• Sol. G. ČAPKAUSKIENĖ 
pakviesta dainuoti dviejuose 
koncertuose Kennebunkporte, 
Maine, rugpjūčio mėnesį.
• Irena ir Petras LUKO - 
ŠEVIČIAI išvyko į Te as , 
JAV, kur Corpus Christi į- 
vyks konvencija. P Pakeliui 
susto Chicagoje, aplankys 
Lietuvių Dienų parengimus,
gimines ir draugus.

• BARŠAUSKAI, Aušra ir 
Sigitas gavo darbą Ontario 
provincijoje. Tad neteksime 
veiklios , jaunos lietuvių šei
mos Montrealyje.

DR. J. MALIŠKA
MANTU GYDYTOJAS 

14 4 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8233
Namu.: 488-8528

VEIKU LIETUVIU PORA 
ATŠVENTĖ 25 METU VEDYBŲ
SUKAKTĮ

Julija ir Petras ADAMO- 
NIAI birželio mėn. 25 d. at - 
šventė savo 25-lų metų ve
dybinę sukaktį Jono Lingai - 
čio užeigoje,Laurynijos kal
nuose.

Jų keturios dukros-Janina, 
Irena, Julija ir Marytė bai - 
gė Šeštadieninę Mokyklą/Ju- 
lija ir toliau joje dirba mo - 
kytojaudama/, veiklios atei - 
tininkuose ir "Gintaro " An
samblyje, pasiekė arba sie
kia aukštojo mokslo išsila - 
vinimo.

Abu sukaktuvininkai pasi-
žymi visuomenine veikla, o 
Julija Adamonienė eilę metų 
dirba Šeštadieninėje Mokyk
loje.

Sveikiname.

• V.DAUGĖLAVIČIENĖ, il
gą laiką gyvenusi Montrea- 
lyje, nutarė persikelti į To
rontą.

Dental Surgeon Chlrurgien-Dentlste 
8406 RUE CENTRALE, SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P INS 

Tel: 364-4658

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTŲ gydytoj * 

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

Namu.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto k at di • n nuo 9a. in iki 10 p.m. 
Šestodi.niois: .tuo 9 a. m. iki 9:30 p.m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a-m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. 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

NOTARAS

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

NOTARE

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

8 psi.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RUOŠIAME TRADICINĘ METINĘ GEGUŽINĘ F, SKRUIBIO 
VASARVIETĖJE SIDERIŲ-TUJU PAVĖSYJE. VIETA JAUKIf 
PRIE OTTAVIOS UPĖS.
KVIEČIAME VISUS MONTREALIO IR APYLINKIŲ , 0 TAIP 
PAT IR OTTAVIOS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS IŠLAIKYTI 
TĄ, ILGU METU TRADICIJĄ, IR GEGUŽINĖJE GAUSIAI
DALYVAUTI
Tikimės, kad rėmėjai, kaip ir kiekvienais metais, ir ši 
karta , padovanos loterijai laimikių,

GEGUŽINĖ ĮVYKS LIEPOS 24 d. SEKMADINENį Į

U M f 
gegužinę !

F. SKRUIBIO vasarvietėje, POINT FORTUNE, P.Q.

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 %
ISO-364 d..... 7.75 %
30- 179 d....... 7.25%

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

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

II MIKĖS BURY

Fortun
’. P. Skruibis

I i etorė pasiekiama1 va~Jįuoįa'r t i Ottawa.' Prava-
•javus Ripatiri iisuktri Poin te Fortune ;
(J pritaSiavus' 17 kelią tučtuojau idsuk-^17 -20-40
fi i lietinę link Pointe Fortune. (

,\uo (hiatuos valiuojant į Montrealį —(
i įsukti East Fortune ir paupiu pietų ų
kryptimi valiuoti iki F. SKRUIBIO-

LAIMINGAS ’’PAVASARIS” GALI VYKTI į DAINŲ ŠVENTE^

Montrealio M ergaičių Cho
ras PAVASARIS nuoširdžiai 
dėkoja visiems gausiems au
kotojams, kurių dėka birže
lio mėn. 30 d. , 8 vai. v. au - 
tobusu galės išvykti į Pasau
lio Lietuvių Dienų DAINŲ 
ŠVENTE Chicagoje.

Jau anksčiau buvo minėta, 
kad stambus aukotojas L. E. 
Samanis , prisidėjo $6OO, - 
auka, kuriam PAVASARIS y- 
ra nepaprastai dėkingas.

Kitas jautrios širdies tau
tietis paaukojo $400,-su 
šiais žodžiais: "Tegul PA
VASARIS neištirpsta sveti
muose vandenyse, bet mus 
vyresniuosius gaivina lietu
viškomis dainomis".

Kiti mieli aukotojai:
Kanados Lietuvių B-nės 

Montrealio A -kės Valdyba - 
$ 350; AV Parapija-$2OO; 
L. K. Mindaugo Šaulių Kuo - 
pa- $lOO;Šv. Kazimiero Pa - 
rapija - $1OO.

A . Saladžius prisiuntė če
kį $50,-su laiškeliu;" Mie - 
los PAVASARIO paukštelės, 
čiulbėkite ilgai ir sėkmin - 
gai". Dėkojame p.Saladžiui 
už gražius linkėjimus ir 
gražią auką.

Po $30, - aukojo:G. Mont
vilienė, K. Sitka us kas, kun.J.‘ 
Kubilius, dr. J. Mališka; po 
$25, - E. J. Paunksniai, O. A.

sutienė, L. Jurgutienė, A. 
Petraitytė, M.Adomaitienė ,
A. Zabielienė.K. Makauskie
nė, Mme M. Roch, N. Bagdžiū- 
nienė, O. Vadišienė, Br. Staš
kevičius, J. Vasiliauskas, p . 
Morkūnas, P. Bunys, ;.Ši- 
monėlis, A. Norkeliūnas , 
kun. St. Kulbis.D.Staškevi- 
čienė, V. Spadalis, M. Pet
rauskas, J. Jurėnas,In. Lu- 
koševičiūtė, Jn. Lukoševičius, 
V.Skaišgirys, A. Baršauskas, 
J. Paškevičius, p. Budrevi- 
čienė, A. Kudžma, p. p. Meš - 
kauskai, P. Barteška, Ir. Lu - 
košėvičienė, A. Jankus3 . Jo
nelis; po $4, - P.Adamonis , 
Z. A. Urbonai,P. Girdžius, M. 
Joaelienė, V.Lukauskas; po 
$3,50 -D. Jaugė lyte, R. S. Po- 
causkai; po $3,-H. Skar - 
džius, L. Wells, p.Petronie- 
nė, J. Pakulis, A . Žiūkas; po 
$2,- M. Jonelienė, V. Dikai - 
tienė, St. Baršauskienė, V. 
Sušinskas, L.Stankevičius, J. 
Šiaučiulis, J.Adomaitis, A . 
Morkūnienė, K. Smilgevičius, 
p. Juodkojienė, T. Čipkienė ,
B. Bunys, P.Gudzinskas.K . 
Petrulis, C. Ambrasas, W . 
Kalinauskas, P. Piečaitis, A. 
Sakalas, J. Dauderis, J. Va - 
liulis,p.Kringelis,J. Benius, 
F. Daoust, R. Adam, J. Lady - 
ga, E. Bernotas,K. Toliušis , 
J. Gražys, V. Gustainis, G.

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 

iki $ 10,000

Čekių sąskaitos............. ..5%
K O N F fOENCI A L Ū S ?R G R E?'fAŠ’PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI P AT ARN AV_IMAI_ = _V_E_LTUI
KASOS VALANDOS

1465 De Seve

Pirm, Antn 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 siuvėjas
Tel: 767-6183

• P«delt% p o tir ink imoi gatavu pcHiį
e V > soros laiku j augo j imo s (Storage)
• T o i s a u tr r c d o Ii u o i u
• S > u * u ir perduodu

144 9 rue St. Alexandre 
Suite 500 A.

Montreal» Quebec
H3Ą 2G6 T£L 288*9646

MEMBER

FOTO M.L.S.
SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS
IMMEVBLES - CbASlC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409
MOVI REAL , I’ Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje, 
In ve stacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS 1

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Mylės; po $20, -A . K. Rata- 
vičiai iš Otterville,Ont. ,B. 
Nagienė, E. Linkonienė, Pau
lius Mališka, St. Reutas; po 
$1O,-V. Lietuvininkas,A . 
Piešina, J. Adomaitytė, M. 
Kuliašienė iš Australijos, M. 
Girdžiuvienė, A. Mikalajūnas 
iš Los Angeles, L. Ptašins- 
kienė, kun. J. Aranauskas , 
Seselė Palmyra, D. Mališka, 
L. Gureckas, K. Mickus,J. 
Lukoševičius, D. Gražienė, 
E. Bitnerienė, J.Brikis.A . 
Dasys, II. Maziliauskienė, J . 
Mickienė iš Longueil, A.V . 
Vaupšas; po $7, -P. Jakubo
nis , V. Kačergius; $5,50- 
Ig. Ramanauskas; po $5, -A. 
Keblys, J. Išganaitis, B.Kas
peravičius, A . Rudytė, J. Ja -

Gedvilienė, A . Blauzdžiūaas , 
Rozalia Kotai; po $1, - J. 
Crawford,H.Leykant,R. Ger- 
net, G. Schle iff elder, J. 
Speckert, p. Verbyla, L. Ron- 
dina, M. Lemire,D. Milakny- 
tė, A. Miląknytė, W. Glaudė, 
J. Mickienė,J.Kojelskis,E. 
T. , A . Lukoševičiūtė, J. Žur- 
kevičius, Cindy Gelsbacher , 
L. Lodge, K. Lodge, A. O’ Hal
loran, S. Neil, B. Lecouteur , 
L. Lefebvre, K. Malij, E. 
Monstavičienė, P.Noris, S. 
Virbalas,C. Muska, J. Ver - 
bickas.K. C. Žižiūnas, J . 
Gedminas, C. Ladygienė.

Su džiaugsmu ir pakilia 
nuotaika PAVASARIO mer
gaitės dėkoja dar kartą vi
siems aukotojams’.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
Draudimo agentūra

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

TEL. 727 -3 120 Njmu 376 -378 1

Albertas N O R K E L I Ū N A S , B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
c., j komy bes, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r o__v e _i_ k 4_—_d'_

montreol west

LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER

automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIŲ!

• NEĮTIKĖTINAI GEROS'SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI

• UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I[TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI,
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE

# MEDŽIAGA, darbas garantuotas ir
•j. APDRAUSTAS

1 SAVININKAS: John OSKOWICZ
iji 3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5
J Telefonas: 721—9496 v

PASIKALBĖKITE SU 

Menater'iu L eo GURF.CKAS

nu montrea! west automobile

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