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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

TERORISTAI UŽSIKRĖTĖ 
KARŠTLIGE -
TERORISTAI "ULIAVOJA"

Teroristai Irane,atrodo, 
paskatino veikti kitus pana
šiomis priemonėmis. Ne
seniai Kolumbijoje, Bego
tos mieste kairieji teroris
tai suėmė 20 diplomatų ir 
12-15 kitų, reikalaudami 50 
mil.dolerių, saugaus išvyki
mo iš krašto ir savo suimtų 
draugų/tikrumoje anarchis
tų/ paleidimo iš kalėjimo .

Šiomis dienomis, vykstant 
Amerikoje rinkiminėms 
kampanijoms, ginkluoti'Por- 
toRico teroristai Chicago ir 
New York’o miestuose tuo 
pačiu metu į kampanijų sto- 
itis įsiveržę ir grąsindami 
šautuvais, surišo darbuotojus 
ii- išpurkštė užrašus ant sie
nų, skelbiančių " Laisvas 
Porto Rico".

Nė vienas nebuvo sužeis - 
tas, bet vandalizmo nuos
toliai Chicagoje nemaži.

PRINCAS CHARLES 
OFICIALIAI PASKELBS. 
ZIMBABWE 
NEPRIKLAUSOMYBE.

Š. m. balandžio 17 d. Bri
tanijos sosto įpėdinis prin
cas Charles paskutinę Brita
nijos koloniją Afrikoje-Rho - 
desia- oficialiai paskelbs 
nepriklausoma Zimbabwe 
valstybe.Taip pasibaigs jo
je vykęs 9 dešimtmečius 
baltųjų valdymas.

Princas yra labai popu - 
liarus Zimbabwe 230.000 
baltųjų tarpe. 7- iems mili
jonams šio krašto juodųjų 
Charles buvimas reikš britų 
pripažinimą tarptautiniai 
priimtos juodųjų daugumos 
vyriausybės, vadovaujant 
min. pirm. Robert Mugabe.

Mugabe paprašė, kad Bri
tanijos Gubernatorius lordas 
Soames pasiliktų krašte ir 
dabar, po 7 metų vykusių ge- 
rilų karo veiksmų, įsigijus 
nepriklausomybę, veiktų sta
bilizuojančiai.

Lordas Soames sutiko a- 
tidėti savo išvykimo datą, 
kad Mugabe ir jo žmonės tu
rėtų gana laiko persiorien
tuoti į gyvenimą be karo.

Mugabe rūpinasi ekonomi
niu krašto atstatymu. Jis 
patvirtino, kad nekonfiskuos 
produktyvias baltųjų žemės 
nuosavybes ir nemano pla
čiai imtis industrijos nacio
nalizavimo. Mugabe,nors ir 
norėtų socialistiniais pag
rindais tvarkyti kraštą, ta
čiau pasiryžęs ištirti nau
dingąsias dabartinės ekono
mijos sritis ir keisti tik tai, 
kas būtinai reikalinga.

Skamba protingai. Reikia 

tikėtis, kad Mugabe yra iš
tyręs švedų socializmą, ku - 
ris Zimbabwe! būtų naudin - 
gas ir nesiduos suviliojamas 
ir klaidinamas sovietų "so
cialistinio "košmaro".

LĖKTUVO NELAIMĖ 
LENKIJOJE

Lenkų LOT Hjušin 62dže- 
tas, sovietų gamybos lėktu
vas iš New ork'o skraidino 
87 keleivius, jų tarpe 22 a- 
merikiečius bokso mėgėjus. 
Jie vyko į rungtynes su Len
kijos boksininkais. Skrido 
dar kiti 7 amerikiečiai. Lėk
tuvas nukrito 20 mylių nuo 
Varšuvos aerodromo, atsi - 
mušdamas į seną tvirtovę.

Visi keleiviai žuvo. Tyri
nėja mos priežastys.

ARTĖJANT 
REFERENDUMUI

Quebec'o liberalų partijos 
lyderis Claude Ryan, kreip
damasis į McGill U-to audi
toriją be kita ko, pabrėžė, 
ka.'d: "PO, vyriausybė laikėsi 
negatyvaus žvilgsnio Į Que - 
beo'o istoriją ir į federali
nės sistemos veikimą. Li
beralai žvelgia iš pozityvios 
pusės, nors jie mato reikalą 
kai ką pakeisti".

Ryan ir šiame susitikime 
su publika kritikavo Sufor
mulavimą referendumo klau
simo, sakydamas, kad vy
riausybė turi atvirai ir aiš
kiai skelbti,kad balsuojama 
už suverenumą ir po to ban
dyti derėtis dėl ekonominės 
sąjungos su Kanada... "ar 
kas iš jos liks".

Galimas dalykas, kad ko
kia nors ekonominė sąjunga., 
kuriame nors punkte ir būtų

PASIŽYMĖJUSI AUKŠTU MENINIU LYGIU HAMILTON'O LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ GYVATARAS 
į, m. BALANDŽIO mėn. 13 d. ŠVENČIA SAVO VEIKLOS 30 m. SUKAKTĮ.

Vidury - GYVATARO vadovė Genovaitė DUMČIŪTĖ - BREICHRĮANIENĖ. Jos dešinėje - pavaduotoja Irena
JOKŪBYNIENĖ. Nuotrauka: J. Miltenio

galima. Mes to nežinome. 
Reikia palaukti ir pažiūrėti , 
ką sakytų galimi partneriai".

Ryan kritikavo dabartinę 
Quebec’o vyriausybę už visų 
kitų provincijų suplakimą į 
vieną krūvą, lyg jos būtų tik 
vienas didelis lopas. Jis taip 
pat įspėjofederatinę vyriau
sybę, kad ji negana respek
tuoja provincijų įtakas; "Ne
galima elgtis su Albertos , 
Ontario ar Quebec’o prem
jerais, lyg jie būtų jaunikliai 
partnėriai šio krašto tvar
kyme", pastebėjo Ryan.

SALVADORE -ŽEMĖS 
REFORMA

Iš San Salvador'o prane
šama, kad žemės reformos 
plane numatyta paimti iš di
džiųjų 376 žemvaldžių žemės 
ir išdalinti 100.000 skur
džių bežemių šeimoms, ku
rios jas dirba. Tai sudary
tų apie 560.000 akrų.Nie - 
kam nebus leidžiama turėti 
daugiau žemės kaip 1.250 
akrų.

KRISTINA ONASSIS BUVO 
ŠNIPO ŽMONA?

Kristina Onassis, pavel
dėjusi savo tėvo laivų mag
nato laivyną, 29 m., tre
čiomis savo vedybomis buvo 
sukėlusi didelę sensaciją. 
Jos vyras Kauzov’as,4O m. 
sovietų pilietis, išsiskyrė su 
savo žmona ir lankėsi kaip 
naftos transporto specialis
tas Vakaruose. Apstįko gal
vą chaotiškai ir kapryzingai 
Onassis. Jiedu apsivedė.Nė 
vienas iš jos artimųjų neti
kėjo, kad vedybos tęsis. Ra
mus gyvenimas Maskvoje jai 
greitai atšibod,o, oKauzov’as 
irgi nieko prieš liuksusą, 
kario buvo iki ir virš ausų.

Abu važinėjo po geriau
sius Europos kurortus. Da- 
bar-pranešamos skyrybos .

Britų spauda teigia, kad 
Kauzov’as pagal KGB nuro
dymus, apsukęs galvą Onas
sis ir dėka tų vedybų galė

jęs šnipinėti Vakarų naftos 
atsargų stovį ir transportus.

Ar padažnėjusios naftą ve
žančių laivų nelaimės turi 
ką nors bendro su šiomis a- 
ranžuotomis vedybomis?Gal.

Visa istorija atrodo, kaip 
iš nuotykių romano... Tik- 
rovė-nuostabesnė, negu fan
tazija.

JAV LB VISUOMENINIŲ, 
RE ĮKALTĮ TARYBA

JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirmininkui 
inž. Algimantui Gečiui pa
siūlius, JAV LBKrašto Val
dyba sausio 26 d. posėdyje 
patvirtino tokios sudėties 
JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Tarybą:

pirmininkas- Algimantas 
S. GEČYS /Philadelphia/, 
nariai: Feliksas ANDRIŪNAS 
/Philadelphia/, dr.Algirdas 
BUDRECKIS/Bostonas/, Ri - 
mas ČESONIS/Philadelphia/, 
Algimantas GURECKAS 
/Washington, D.C./, Dalia 
JAKIENĖ / Philadelphia/ , 
DaivaKEZIENĖ/New York/, 

"Gabrielius MIRONAS/Phila- 
delphia/, Viktoras NAKAS 
/Washington,, D’. C./,adv . 
A nthony W. NOVASAITIS/Phi- 
ladelphia/, kun.i Kazimieras 
PUGEVIČIUS / New York/, , 
adv.Ernest C.RASKAUSKAS 
/Washingtoon,D.C./ ir Auš
ra ZERR/Philadelphia/ ir 
Antanas GAILIUŠIS /Phila
delphia .

Visuomeninių Reikalų Ta
ryboj Ant. GAILIUŠIS eis 
reikalų vedėjo, o F. A ND - 
RIŪNAS- finansų tvarkytojo 
pareigas.

Prie JAV jLB Visuomeni - 
nių Reikalų Tarybos yra su
daryta Patariamoji Komisi
ja, kurią sudaro:dr. Kazys 
GUDĖNAS, prof.dr. Bronis 
KĄ ZLAS, prof. Bronius NE - 
MICKAS, inž. Bronius NAI
NYS,prof. Algirdas LANDS - 
BERGIS ir prof. dr.Tomas 
REMEIKIS. D.

NAUJOS KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI
KLB Krašto Valdybos pranešimas visoms KLB Apylin

kėms ir visiems Kanados lietuviams apie rinkimu s į 
I-ją Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybą.

Krašto Valdyba savo posėdyje sausio mėn. 14 d. bu
vo nutarusi, kad XI-sios KLB Krašto Tarybos rinkimai į- 
vyks 1980 m.gegužės 11 d. Dėl rinkiminėse taisyklėse 
numatytų kandidatams išstatyti datų šią savo ankstyvesnę 
paskelbtą rinkimų datą Valdyba savo nutarimu kovo mėn.
3 d. pakeitė ir Xl-sios KLB Krašto Tarybos rinkimus a- 
pylinkėse skelbia gegužės mėn. 25 d.

Pagal KLB Krašto Tarybos rinkimines taisykles, pri
imtas 1973 m.Tarybos suvažiavime Londone, į XI-ą KLB 
Krašto Tarybą trejų metų terminui bus renkami 57 atsto
vai. Kiekviena KLB Apylinkė bus rinkiminė apylinkė, iš
skiriant Oakville Apylinkę, kuri prijungtai prie Toronto 
rinkiminės Apylinkės.

Atstovų skaičius rinkiminėms apylinkėms taip pas - 
karstytas: Toronto-Oakville - 18, Montrealis - 1O, Ha - 
miltonas - 8, Londonas - 4, Delhi - 3, Sudbury - 2, St. 
Catharines - 2, Britų Kolumbija - 1, Calgary- 1, Edmon
ton- 1, Winnipeg - 1, Thunder Bay - 1, Sault Ste. Marie - 
1, Ottawa -1, Welland’as - 1, Rodney - 1, Windsor'as-1.

Krašto Tarybos rinkimams pravesti Kaašto Valdyba 
sudarė vyriausiąją rinkimų komisiją: Vincap IGNAITIS- 
pirmininkas, Liudas TAMOŠAUSKAS - vicepirmininkas , 
Marija DAMBARIENĖ -sekretorė, Leonas ADOMAVIČIUS 
ir Algis ŠEŠKUS /Jaunimo Sąjungos atstovas/ nariai.Ko
misija kreipsis į visų apylinkių valdybas,prašydama su
daryti apylinkėse rinkimines komisijas iš 3-5 asmenų 
rinkimams pravesti. Komisijas reikia skubiai sudaryti , 
nes reikia laikytis rinkiminėse tąisyklėse nustatytų ter - 
minų. Įeiną Į komisijas nariai negali būti kandidatais 1 
Krašto Tarybą.

Be 57 rinktų atstovų, Į Krašto Tarybą, pagal KLB 
statutą, įeina pilnomis teisėmis visi KLB Apylinkių pirmi
ninkai arba jų įgaliotiniai, Garbės Teismo nariai ir neiš
rinkti Tarybos Krašto Valdybos nąriai, kurie į Krašto Val
dybą išrenkami Krašto Tarybos suvažiavime,

KLB Krašto Valdyba susitarė su Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Valdyba, kad trečiosios KLJS Tarybos 
rinkimai Įvyks tuo pačiu metu, kaip ir KLB Tarybos rin
kimai, pasinaudojant tomis pačiomis rinkimų komisijo
mis.

Kandidatų Į Krašto Tarybą sąrašai kiekvienoje rinki
minėje apylinkėje turi būti pristatyti rinkiminių apylinkių 
komisijoms iki 1980 kovo 25 d.

KLB KRAŠTO 
VALDYBA

KANADOS LIETUVIŲ, 
BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
TARYBOS RINKIMAI 
GEGUŽĖS 25 d.

ANTRASIS "KRONIKOS" 
TOMAS ITALIJOJE

Milano, Romos ir kitų Ita
lijos miestų knygynuose pa
sirodė stambi 600 psl., ita
lų kalboje LKB Kronika. Lei
dinį redagavo ir įžangą pa
rašė prof.P. I. Montini.

Vyr. Rinkimų Komisijos 
Būstinė yra: 7 PRENTICE 
Court, Weston, Ontario 
M9P lN2,Tel./416/242-4689

Kanados Apylinkių Valdy
boms, kurių šiuo metu yra 
18 , komisija išsiuntinėjo 
Aplinkraštį Nr.l su siūlomų 
kandidatų sąrašo pavyzdžiu 
ir kandidatuojančio sutikimu 
būti renkamam pavyzdžiu. 
Kandidatuoti gali ne jaunes
ni kaip 18 metų lietuviai, su
mokėję solidarumo mokestį 
už 1980 metus. Siūlomų kan
didatų sąrašai turi būti pa
sirašyti ne mažiau lO-ties 
Kanados lietuvių. Apylinkės 
sudaro savas vietines rinki
mų komisijas ir joms kandi
datų sąrašai, turi būti Įteikti 
iki kovo 25 dienos.

Tuo pačiu metu Kanados 
Jaunimo S-gos Valdyba pra
ves jaunuolių rinkimus Į Jau
nimo Tarybą, pasinaudoda
ma tomis pačiomis rinkimų 
komisijomis.

Vyr, Rinkimų Komisija 
taip pat kiekvienai Apylinkei 
išsiuntinėjo KLB Tarybos 
rinkimų taisykles.

Vyr. Rinkimų Komisija
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VANDALIZMAS — NE 
MUSU VAIKAMS

Matome vis didėjantį keistą reiškinį ir tuose mies
tuose," kurie nėra išaugę iki tokio milžiniško dydžio, 
ar užgožti beveidžių komercinių pastatų, kaip New 
York’as, Chicago ir kiti. Miestuose, kurie randasi 
įdomesnėje gamtinėje aplinkoje 1 ir pasižymi propor
cingai mažu plotu apleistų kvartalų ar, sakysime , 
grėsmingai stūkstančiais fabrikais / kurie gal ir ga
li bauginti bei erzinti kai kurias asmenų grupes/ — 
randame vis daugiau vandalizmo reiškinių. Vandaliz - 
mas pasireiškia sudaužant coca cola ir alaus bon- 
kas ant šaligatvių, laužant apsodintus miesto mede
lius, išbraižant aštriais įrankiais Metro reklamas, 
o kartais , kai kuriose stotyse ir suolus. Tai chu
liganų vaikėzų darbas. Tie vaikėzai — tai mūsų aki
mis žiūrint, \15 - 18 ir vyresni, jau perėję vaikėzų 
statusą. / Siukšlinimas gatvių ir metro stočių pri - 
klauso prie švelniausios vandalizmo formos, jos nė 
neminime /. Dažnai klausiame ir stebimės tų reiški
nių priežastimis. Džiaugiamės, kad lietuvių paauglių 
tarpe tokių reiškinių nepasitaiko.

Pagalvojus ir pažiūrėjus į dabar vykstančius 
Quebec’e streikus ir absoliutų nesiskaitymą su žmo- 
nitį sveikata — darosi aišku, kad suaugę streikuo
tojai duoda puikiausią pavyzdį paaugliams ir 
vaikams. Už vandens hydrantų gadinimą, eismo, 
šviesų sumaišymą, gatvių nuo ledo ir sniego neva- 
lymą, atmatų neišvežimą, — jie vistiek, atrodo, bus 
pagerbti — algų pakėlimu

Kai paprasta socialinė moralė taip iškraipoma 
unijų,-tai ne paslaptis — ko galima tikėtis iš vaikų 
ir paauglių?

Džiaukimės, kad turime kaip užimti savo jaunimo 
laisvalaikius, suteikdami, šalia šeimos, sveikesnį žvilgsnį 
į gyvenimą. Palaikykime jų organizacijas, siųsdami į jas 
savo vaikus ir jaunuolius. E.V,

PANORAMA
KANADOS LIETUVIU 

FONDAS AUGA
Š. m. kovo 1 dieną Kanados 

Lietuvių Fondo Taryba, Lie
tuvių Namuose Toronte, su
šaukė posėdį, kuriame 
svarstė bėgamuosius Fondo 
reikalus. Iš jų gal vienas 
buvo svarbiausių ir sun - 
kiaušių klausimų tai 1979 m. 
Fondo pelno paskirstymas. 
Viena, kad to pelno suma 
yra gana ribota, o įvairių 
organizacijų, kultūrinių vie
netų ir pavienių prašymų 
asmenų, kurie atlieka ar nu
mato atlikti didesnius lietu
viškus darbus, kaip knygų 
išleidimas, spaudos platini
mas ir 1.1, yra nemažas 
skaičius. Jų patenkinimas ne 
tik pilnai, bet ir dalinai yra 
neįmanomas.

Šiame posėdyje Taryba, 
pagal turimus Fondo ištek
lius ir galimybes, paskyrė 
sekančias pašalpas : LDT 
"Aukuras" Hamilton, Ont. - 
$500, Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungai -$500, To
ronto Lietuvių Filatelistų 
Draugijai - $1OO, Toronto 
Ateitininkų Tėvų Komitetui - 
$1OO, Kanados Lietuvių Ko
mitetui Žmogaus Teisėms 
Ginti - $300, Lietuvių Kul
tūros Atstovybei - $200, 
Montrealio Lietuvių- Radio 
Programai - $1OO,Montrea
lio Jaunimo Ansambliui. 
"Gintaras" - $300, PLB 
Švietimo Komisijai - $750, 
Kanados Sporto Apygardai - 
$1OO, Vasario 16 Gimnaziją! 
Remti Komisijai - $2500, 
Montrealio Lietuvių Jaunimo 
stovyklavietei "Baltijai"- 
$400, savaitraščiui "Tėviš
kės Žiburiai" - $300, Ro
muva Ine. - $400, religinei 
spaudai - $500, Toronto 
Lietuvių Akademikų Draugi
jai - $1OO, Toronto Lithua
nian Senior Citizens Inc. - 

$1OO, Montrealio Ateitininkų 
Studentų Draugovei - $1OO, 
Montrealio Dr. J. Basanavi
čiaus Skautų Vyčių būreliui - 
$1OO, Lietuvių Sporto Klu
bui Vytis - $300, Hamiltono 
mergaičių chorui "Aidas"- 
$ 500, Toronto Univergiteto 
Lietuvių Klubui - $1OO 
SkautųAidui "Skiltis" -$KX^ 
"Atžalynui" Kult. Menoir 
Taut. Šokių grupei - $1OC) 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gai - $1OO, "Speak Up" ang
lų kalba mėnesiniam laik
raščiui - $300, "Nepriklau
somos Lietuvos" savaitraš
čiui - $300, Toronto Dainos 
Vienetui "Volungė" - $400, 
Kanados Lietuvių Skautų Są
jungos "Rambyno" tuntui - 
$300, Kanados Lietuvių 
Skaučių Sąjungos "Šatrijos" 
tuntui - $300, Lietuvių Na
mų Jaunimo Būreliui -$200, 
Londono Jaunimo Šokių Gru
pei "Baltijai" - $200, Radio 
programai "Tėvynės Prisi
minimai" - $200, Dramos 
Sambūriui "Aitvaras't$3OO ,

Kovo mėn. 1 dieną Kana
dos Lietuvių Fondas turėjo 
869 narius ir pagrindinis 
kapitalas buvo pasiekęs virš 
ketvirčio milijono dolerių. 
Dar labai toli nuo Fondo1 nu
matyto tikslo - pasiekti vie
ną milijoną dolerių.

Jei mes norime ir tikime, 
kad mūsų ateinančios kartos 
išliktų lietuviškos, turime 
susirūpinti ne tik pavieniai, 
bet visi kartu, sudarydami 
tam tinkamas sąlygas. Kol 
mūsų šeštadieninės mokyk
los bus pilnos jas lankančių 
vaikų, kol veiks lietuviškos 
jaunimo organizacijos, kol 
šoks tautinių grupių šokėjai, 
lietuviškai dainuos mylėtojų 
būreliai ir chorai dainuos 
lietuviškas dainas,kol spor

tuos mūsų sporto klubai, kol 
lietuviškose sueigose kalbė
sime lietuviškai ir dainuo
sime lietuviškas dainas, o 
maldos namuose girdėsime 
giedant lietuviškas giesmes 
kol skaitysime lietuviškus 
laikraščius ir knygas, lie
tuvybė bus gyva.

Visatai išlaikyti reikalin
ga ne tik moralinė pagalba, 
gražūs patriotiniai žodžiai, 
kurių mes ir labai dažnai 
nesigailime pasakyti. Tam 
reikalinga ir ekonominė pa
galbai

Gal ji šiandieną kaip kieno 
akimis žiūrint ir nėra dar 
katastrofiška, bet ji yra bū
tina ateičiai. Neturint jokių 
ateities lietuviškai kultūri
nei veiklai finansinių ; ga
rantijų ir gyvenant niekuo 
nepagrįstomis ir neapskai
čiuotomis iliuzijomis - ga
lime susilaukti . liūdnų ir 
labai apgailėtinų rezultatų.

Į visą tą reikalą giliau įsi
gilinant aišku, kad mūsų 
pareiga, ne tik Kanados Lie
tuvių Fondo Tarybos, jų įga
liotinių ir narių, bet kartu 
mūsų visų paklausti vienas 
kito - ar esi Kanados Lie
tuvių Fondo narys ? Jei ne, 
įsirašyk nieko nelaukdamas 
ir įmokėk nors minimumą- 
tą vieną šimtą dolerių nario 
mokesčio. Taip pat ir visos 
organizacijos, šokių ir dai
nų vienetai, jaunimo būre
liai turėtų stoti į Fondą na
riais ir paraginti kitus, kad 
tai padarytų.

Tokiu būdu, bendrai ir su
tartinai visi veikdami, ga
lėsime daug greičiau sukel
ti numatytą Kanados Lietu
vių Fondo sumą - vieną mi
lijoną ir užtikrinti ateities 
kartoms lietuviškos kultū
ros išlaikymui kapitalą.

Fondo Taryba šiame po
sėdyje apsvarstė, kad atei
tyje, negalint patenkinti vi
sų organizacijų prašymų 
gauti pašalpoms, teiks pir
menybę toms organizaci
joms, kurios yra Fondo na
riais.

,KAS UŽ MUS ? ? ?
Lietuva, būdama 

laisva (1918 - 1940) greitai 
atsistojo ant tvirtų kojų ir 
kultūriniai ir ekonominiai. 
Kaimynai pradėjo stebėtis 
lietuvių tautos sumanumu, 
darbštumu, kultūriniu paki
limu. Gardus kąsnelis pa
kvipo ir lenkams, ir ru
sams, ir vokiečiams. Lie
tuvos gyvenimas žydėjo ir 
kvepėjo ne tik gėlėmis, ru
giais, kviečiais, lašiniais , 
sviestu, kiaušiniais, bet ir 
jaunais darbščiais vyrais 
ir moterimis. Lietuva kai
mynus viliojo ir turtais, ir 
vergais. Tad nenuostabu, 
kad jau 1939 metais didieji 
kaimynai rusai ir vokiečiai 
slaptai pasidalino Lietuvos 
žemę, pavergę žmones, 
atėmę turtus.

Vakariečiai' ir SSSR 
karą laimėjo, bet tautos 
Europoje, iš kurių susikū
rusi yra ir Amerika,'yra 
parduotos Kremliaus Vergi- 
jon. Kas diktavo tada Jal
toje ir kas tikrai valdo Bal
tuosius Rūmus ?

Kai dabar Raudonoji Ar
mija užkariavo musulmo
nus afganus, Amerikos va
dai šaukia, kad reikia pro
testuoti, grąsina karu, lie
pia išeiti. . *. boikotuoja. . .

Tuo tarpu mes su širdgė
la atsimename, kaip Balti- • 
jos kraštai, Lenkija, Veng
rija, Čekoslovakija, Rumu
nija, Jugoslavija, Bulgari
ja, Rytų Vokietija ir kitos 
tautos buvo Kremliaus tan
kų, raketų mindžiojamos,

Prezidentas liepia 
iš Afganistano išvažiuoti 
Kremliaus tankams, o ko
dėl neliepia iš Kubos ir 
viršpaminėtų Europos bu
vusių nepriklausomų valsty
bių išeiti ?Tad ir kylajclau- 
simas, ką Baltieji Rūmai 
iš tikrųjų gina - Maskvos ar 
Vakarų krikščioniškos mo
ralės Vakarų pasaulį?Kas 
gi Lietuvai laisvę atgauti pa
dės?

J. Kelmas

I

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

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
IR IŠVADOS

1980 metų Vasario šešio
liktoji praeityje, bet jos 
įspūdžiai ir galvosūkiai pa
siliks ilgam ar gal ir visam 
laikui. Gal tai ir normalu, 
nes St. Catharines visą lai
ką pasižymi tokiomis įdo
mybėmis, kurios kitose ko
lonijose retos ar ir visai ne
pasitaikančios. Peržvelki
me iš eilės : St. Catharines 
išeinantis dienraštis "The 
St. Catharines Standard" 
pasitraukusiems nuo rusų 
okupacijos yra gana palan
kus. Kad ir trumpai, bet 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė, Vasario šešidlikto- 
ji, buvo paminėta net per 
tris laikraščio laidas. Pa
minėjo taip : Vasario 15 die
nos laidoje (mano vertimas): 
vėliavos rytoj nebus. Rytoj 
prie miesto savivaldybės 
rūmų (City hall) turėjo būti 
atlikta St. Catharines lietuvių 
vėliavos pakėlimo ceremo
nija, paminint 62 m. Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. 
Tačiau dėl miesto darbininkų 
streiko ceremonijos atšauk
tos.

Vasario 16 dienos laido
je : Lietuva dabar yra viena 
respublikų SSSR.

Pirmenybė - Jei nebūtų 
buvę einamų darbo diskusijų 
tarp miesto ir*miesto dar- 
2 psl. 

bininkų, St. Catharines lie
tuvių bendruomenės nariai 
šiandien būtų galėję prie 
miesto savivaldybės rūmų 
pakelti savo buvusios laisvos 
šalies vėliavą. Lietuvos ne
priklausomybės tarp dviejų 
pasaulinių karų prisimini
mui, vėliavos pakėlimo ce
remonijos atšauktos dėl 
streiko. Nežiūrint darbo dis
kusijų teisinio pagrindo, mes 
galvojame, kad gėda tautos 
laisvės praradimo prisimi
nimą pastatyti antroje vieto
je už vietinių mokesčių dis
kusijos.

Vasario 18 dienos laidoje : 
Lietuvių ceremonijos - dėl 
miesto darbininkų streiko 
negalint pakelti vėliavos prie 
St. Catharines savivaldybės 
rūmų, vietos lietuvių bend
ruomenės nariai jų nepri
klausomybės dieną pažymėjo 
specialiu merui (burmist
rui) Roy Adams prisistaty
mu. Adolfas Šetikas ir Ade
lė Laurin, Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas ir 
sekretorėj šeštadienį, šven
čiant 62.-rą Lietuvos nepri
klausomybėj sukaktį ( įtei
kė majorui medalijoną.

Taip pat prisiminta Lie
tuvos karalystės (Kingdom) 
400 metų sukaktis. Štai 
kokie faktai iš "The St. 
Catharines Standard": Jei 
šio laikraščio pavergtie

sugebėjimų administruoti ir 
nesumokant net paskolos 
procentų, "Trusties" buvo 
priversti perimti Klubo pas
tatą. Vėliau jį pardavė, pi
nigus išmokėjo proporcingai 
skolintojams. Pagal pasku
tinį notaro J. Bernoto laišką, 
likutis $6.OOO-liko neišdą- 
lintas. Šiai sumai adminis - 
truoti išrinkta 3-jų asmenų 
patikėtiniai. Jie tačiau ne - 
išdalino/kaip kad turėjo pa
daryti/ likutį kam priklauso, 
bet išėmė minimus pinigus 
iš banko, kurie buvo "Trus
ties" vardu, pervedė juos į 
privačią sąskaitą ir paskel
bė likvidaciją.

Kyla klausimas, kokia tei
se patikėtiniai naudojasi tai 
darydami. Pasidaro lyg ir 
valdžios įstaigų apgaudinėji
mas, už ką, pagal įstatymus , 
gali būti pritaikyta bausmė. 
Kodėl, jeigu likviduojasi, ne
išmoka asmenims priklau
sančių sumų?

Panašiai vyksta ir su D. 
L.K. Vytauto Klubu.Namai 
buvo perimti " Vytautas 
Trusties", bet liko vertingas, 
daug pinigo kainavęs inven
torius ir gera suma pinigų , 
Klubo p-kas J.Skučas jau ei
lę metų neskelbia jokio su
sirinkimo Valdybos perrin
kimui, neduoda jokios ats
kaitomybės už turtą ir pini
gus! Jis taip pat skelbia, kad 
likviduoja Klubą.Kas dabar
tinei Klubo Valdybai davė 
tokį mandatą?

Paskutiniame nevisuoti- 
niame, bet informaciniame 
susirinkime "NL" patalpose 
daugumos balsų buvo pagei
dauta šaukti visuotiną susi

siems palankumas būtų tin
kamai išnaudotas, be abejo, 
būtų galima daugiau atsiek
ti. Bet informatoriai neper- 
daug susigaudo . . . Norma
liai turėtų būti informuoja
ma, kad Lietuva yra rusų 
okupuota. Tačiau, kaip ma
tom, informuojama taip, kaip 
rusai nori, būtent, Lietuva 
yra viena iš SSSR respubli
kų. . .

Toliau - Lietuva mini "ir 
400 metų karalystės sukak
ti ". Išeitų, kad 1580 metais 
buvo kokia tai žymi Lietuvos 
karalystė. Ar bent vienas 
istorikas apie tai žino ? Jei 
apie tokią karalystę infor
muojama angliškai kalbanti 
visuomenė, tai -tuo labiau 
Bendruomenė' turėtų apie ją 
paaiškinti ir lietuviams lie
tuviškoje spaudoje. Kodėl 
turim sukti galvas apie ko
kią karalystę Bendruomenė 
galvoja ?

Tokiais "fenomenais" St. 
Catharines lietuvių kolonija 
užsiiminėti mėgsta. Ar gali 
jai prilygti bent kokia kita 
kolonija? 1-S.

D.L.K; VYTAUTO KLUBAS IB 
" VYTAUTAS TRUSTIES"

Kaip jau daug kam žinoma, 
D.L.K. Vytauto Klubui "_Vy - 
tautas Trusties" paskolino 
pirmąjį morgičių-$185.OOO.

Klubui dėl vadovybės ne

rinkimą ir perrinkti Valdy
bą. Ji pramatytų arba Klubo 
likvidavimą, arba tolimesnį 
jo egzistavimą. Klubo p-kas 
to tačiau nepadarė. Kyla 
klausimas, kodėl? Ne vienas 
pagalvoja, kad gal bijo pris
tatyti galutinį atsiskaitymą, 
ar šiaip delsia?

Klubas įsteigtas 1907 me
tais, turi puikų čarterį kaip 
verslui, taip ir kultūriniams 
bei socialiniams reikalams, 
ar ir ne pelno organizaci
joms. Tokio čarterio šian - 
dien nebėra įmanoma gauti, 
jo ribose lengvai galėtume 
gauti ir finansinę paramą iš 
provincinės vyriausybės kad 
ir lietuvių senelių globos 
namams. Tolaus įsigyti 
šiandien mums, lietuviams , 
labiausiai reikalinga, nes 
mūsų pagyvenę, negaluojan - 
tys ir dažniausiai vieni, pali
kę tautiečiai turi glaustis 
svetimtaučių administruoja - 
muose namuose. Be to.ir 
ten sunku papulti.

Imkime šį kartą pavyzdį 
iš lenkų, kurie jau daugelį 
metų, pasinaudodami pilna 
valdžios parama, turi ’ pui
kius senelių globos namus . 
Pagalvotame ir apie Lietu - 
vių Toronte suorganizuotą, 
jau progreso eigoje, daugia
butį pastatą. Jo įrengimą 
pilnai apmoka federalinė 
ir provincinė valdžia su są
lyga, kad patys lietuviai ad
ministruotu.

Kodėl mes, Montrealyje, 
negalėtume ką nors pana 
šaus suorganizuoti?

Klubo nariai turėtume su
krusti ir sustabdyti neteisė
tą Klubo p-ko užvestą likvi

daciją. Galime pasinaudoti 
čarterio teisėmis,kur pasa
kyta, kad jeigu Valdyba ne - 
šaukia susirinkimo, reikia 
25 narių pageidavimo raštu 
ir šie tada turi pilną teisę 
šaukti visuotiną susirinkimą.

1 J. Petrulis 
NEDOVANOTINI 
APSILEIDIMAI

Pasipiktinęs kai kuriais 
paskelbtais uždelsimais , 
nerūpestingais atsiskaity
mais beruošiant didelio 
masto lietuvių renginius Ka
nadoje, P.Šimelaitis rašo:...

" Mūsų Tėvynėje veikė 
įstatymas, kuris numatė ly
gią bausmę ir slėpėjui ar - 
ba padėjėjui. Tokie nesąži
ningi atsiskaitymai, nesis
kaitymas su visuomenės pi
nigais, mums garbės neda - 
ro. Jų jau yra perdaug. Ir 
tai delta to, kad spauda... 
vengia tuos klausimus kelti 
viešumon, demaskuoti nusi
kaltėlius, nežiūrint kokių pa
žiūrų jie bebūtų?’.’.’."...

P. Si melaitis, 
Mount Hope,Ont.

Mūsų spauda; kaip ir kita
taučių kultūringoji, stengiasi 
oficialiai nepatikrintų faktų 
nekelti viešumon, arba lau
kia išsamesnių pasisakymų. 
Tai tokia yra -savaime su
prantama "cenzūra".

Minima problema, be abe
jo, turi visą eilę priežasčių, 
kurios, tikriausiai, yra rim
tai diskutuojamos ir organi
zacijose ir pavienių asmenų. 
Jeigu mes visi išmoksime 
praktiškiau ir greičiau veik
ti- tai problema neturėtų ir 
plėstis. Apie tai dar teks 
pasisakyti. -/Red./ 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAS TIKRAI NUŽUDĖ CARĄ 

Jonas Valaitis

Gal būt, rasis ir tokių 
lietuvių, kuriems h? Rusijos 
caro vardo minėjimas bus 
nepakenčiamas, nes juk ca
ras buvo vien valdys valdo
vas Rusijos imperijos, Į ku
rią buvo įjungta ir pavergta 
Lietuva. Betgi nužudę carą 
ir Lietuvą pakartotinai pa
vergę bolševikai ar geres
ni ? Todėl lietuviams vis 
dėlto yra svarbu įmanomai 
pilniau pažinti, kas yra ca
ro vietoje Lietuvą pavergę, 
bolševikai. Šiam reikalui čia 
ir pateikiamas Rusijos caro 
ir jo šeimos žudikų įmano
mai pilnesnis bei ryškesnis 
aprašymas.

Kas gi nužudė carą ir jo 
šeimą ? Nėra jokios abejo
nės, kad vyriausias šios žu
dynės sumanytojas ir 
įsakymų žudyti teikė jas buvo 
Leninas, pritariant artimie
siems jo bendrininkams 
Sverdlovui ir Trockini. Kur 
ir kaip tatai įvykdyta ? 1917 
metais kilus Rusijoje revo
liucijai ir demokratinės val
džios pirmininku stojus Ke
renskį ui, caras ir jo šeima 
buvo suimti ir iš Petrogrado 
išvežti į Sibirą. Po kiek lai
ko caras su šeima buvo ap
gyvendinti Ekaterinburgo 
mieste, Ipatjevo namuose. 
Čia buvo visa caro šeima : 
pats caras Nikalojus 11, jo 
žmona Aleksandra keturios 
dukterys : Olga,Tatjana, Ma
rija, Anastazija ir keturi 
caro dvariškiai. Nors vien
valdžio caro Rusijos impe - 
rijos, o ir Lietuvos režimas 
nebuvo švelnus (būta žiau
rybių ), bet nepalyginamai 
žmoniškesnis už bolševiki
nį. Paties caro charakteris
tikai yra būdingas ir toks jo 
elgesys;kai vienas iš socia
listų revoliucionierių nušo
vęs bene ministerį pirmi- 
rtaką Stolypiną, buvo nu
teistas pakarti ir paskirtos 

Čia likusieji einame į antra
me aukšte esančią didelę 
valgyklą truputį užkąsti, o 
svarbiausia pailsėti, laisvai 
kojas išmesti pirmyn. Kiek 
pailsėjus ir pasikalbėjus, jau 
vienas-kitas pradėjo snūdu-
riuoti savo kėdėse. Dar po
relė išėjo pasivaikščioti že
myn. Aš, likęs vienas, irgi 
nulipau žemyn ir nutariau 
apžiūrėti visus galimus kam
pus. Pradėjau vaikštinėti vi
su salės ilgiu. Apžiūrėjau 
visas ten esančias parduo
tuves. Čiupinėjau visas gali
mas prekes ir domėjausi jų 
kainomis. Įvairių prekių vi
sur daug, lygiai kaip čia, 
mūsų parduotuvėse. Kainos 
turi panašumo į mūsų kainas. 
Bet kai kurios truputį aukš
tesnės negu pas mus. "Du
ty free" parduotuvėje matė
si amerikoniškų rūkalų ir 
degtinės ir kanadiškos "Ca
nadian Club". Valandėlę pa- 
vaikštinėjęs, pajutau norą 
atsisėti ir puodelį kavos 
išgerti. Paprastai kavos iš
geriu ir namuose nemažai, 
todėl Įpratimas ragina ir 
esant kitur juo pasinaudoti 
dažniau. Pasukęs kita salės 
kryptimi,radau nedidelį ba
riuką ir .porą keleivių jau 
geriančius kavą. Paprašius, 
atnešė ir man puodelį. Su
mokėjau amerikoniškais 40 
centų. Patogioje vietoje at
sisėdau ir ilsėjausi apie 20 
minučių, kartais užmesda
mas akį, kas darėsi aplin
koje. IŠ čia vėl einu ir grįž
tu Į tą pačią vietą, iš kur Į 
čia atėjau. Beeidamas su
stojau prie didelių langų, 
pro kuriuos matėsi vanduo 
ir daugybė stovinčių laivų ir 
1980. III. 21 

dienos ankstyvą rytą bausmė 
turėjo būti įvykdyta Petro ir 
Povilo tvirtovės kieme, nu
teistojo draugas, ture j"ęs pa
žįstamą caro dvariškį, mal
davo jį prašyti caro malo
nės. Nors buvo naktis, bet 
dvariškis buvo įleistas į rū
mus ir rado carą jau atsi
gulusį. Vienok, pranešus 
jam reikalą, pakilo iš lovos 
ir parašė įsakymą: "Mirties 
bausmės nevykdyti, pakeisti 
ilgų metų kalėjimu". Pa
sirašė - "Nikalojus". Tatai 
yra neabejotinas caro žmo
niškumo bei gailestingumo 
atvejis.

Minėtinas čia ir caro duk
ters Tatjanos dosnumas lie
tuviams. Dūmos atstovo, ka
detų (konstitucinių demokra
tų) frakcijos nario Martyno 
Yčo prašoma caro duktė 
Tatjana paskyrė iš caro šei
mos rezervo milijoną rub
lių karo tremtiniams .lietu
viams šelpti. Iš šio milijo - 
no veikė Lietuvių Tremtinių 
Centro Komitetas Petrogra
de, prie jo Vakarinė Mokyk
la suaugusiems, vadinami 
Pureno kursai, vyrų ir mer
gaičių gimnazijos su bendra
bučiais Voroneže, visa eilė 
šalpos punktų žymesniuose 
Rusijos miestuose.

Kas, kur ir kaip vykdė Le
nino nutarimą nužudyti ca
rą ir jo šeimą ? Žudymas 
buvo vykdomas Ekaterin
burgo mieste, Ipatjevo namų 
rūsyje. Žudikais buvo : Ja
kovas Sverdlovas, Sovietų 
suvažiavimo centro komite
to pirmininkas, šios epo
chos maskvinis Rusijos val
dovas, Saja Golosčiokinas, 
Uralo srities karo komisa
ras, tos epochos Uralo če- 
kos viršininkas, Aleksandras 
Belobrodovas (Veisbartas), 
Uralo srities vykdomojo ko
miteto pirmininkas, Alek
sandras Mebius, Uralo re

VI2ITAS SOSTINĖJE
Z. PULIANAUSKAS

/ Papildomi įspūdžiai iš kelionės į Vilnių ir kitur / 
"O Vilniaus nepamiršk, lietuvi’."

/ tęsinys/

laivelių visai netoli šio pa
stato. Pereinu į kitą salės 
pusę ir žiopsau pro kitus 
langus. Čia matau tik sau
sumą irkelis ne vienodo dy
džio lėktuvus. Žvilgterėjęs 
į laikrodį pastebėjau, kad 
jau lygiai 12 valandų. Dau
giau nieko nelaukdamas ir 
skubėdamas grįžau atgal. 
Radau tik ką parvykusius ke
liautojus iš Amsterdamo 
miesto. Visi susirinkę vie
non vieton, dalinomės įspū
džiais čia apsilankę tik pir
mą kartą. Aš bevaikščioda
mas pastebėjau čia pavyz
dingą švarą, kaip niekur ki
tur tokiose vietose. Patar
navimas keleiviams, ligo
niams bei vaikams taip pat 
labai geras. Tai esu patyręs 
ir aš pats. Ištikus reikalui, 
tuojau atvažiuoja motorinis 
vežimėlis ir tave nuveža kur 
reikalinga be atskiro atlygi
nimo. Reikalui ištikus to ne
buvo nei Vokietijos Frank
furte ar Italijos Romoje.

Artėjant antrai valandai, 
gavome nurodymus keltis Į 
kitą salę. Palūkėjus kokia 
20 min. šioje“salėje, gavo
me paliepimą eiti į lėktuvą. 
Buvo kiek nuostabu, kad esa
me siunčiami šį kartą į ma
žą lėktuvą. Jame, turbūt, 
buvo tik apie 1OO keleivių 
sėdimų vietų. Visiems su
sėdus, dar matėsi laisvų 
vietų. Betgi buvome dar la
biau nustebinti, kai jau 

voliucinio štabo viršininkas, 
ypatingasis Levo Trockio 
įgaliotais,; Jakovas Jurovs- ' 
kis, Uralo srities čekos tei
sės komisaras, Piotr Laza- 
revičius Voikovas (Baineris), 
Uralo’ srities tiekimo ko
misaras, artimiausias ; Ju
ro vskio padėjėjas, o taip pat 
ir antrasis jo padėjėjas Sa
farovas. Taip pat ir Vaga
novas, Medvedevas ir Niku
linas, atlikinėję kažkurias 
smulkias roles šioje tragiš
koje žudynėje.

Žudikų rolės buvo pa
skirstytos taip: Sverdlovas 
t eikė instrukcijas iš Mask
vos, Gološčiokinas važinėjo 
pas jį instrukcijų ir sekė jų 
vykdymą Ekaterinburge. Jam 
padėjo Beisbartas ir Mebius. 
Jurovskis drauge su Baine- 
riu ir Safarovu atliko visą 
technikinę žudymo ruošą ir 
po to kūnų sudeginimą.

Be to, visi jie dalyvavo, 
caro ir jo šeimos mirties 
nuosprendyje, kuris buvo 
nutartas srities vykdomojo 
komiteto ir karo revoliuci
nio komiteto jungtiniame po
sėdyje Ekaterinburge liepos 
7 dieną 1918 metais. Liepos 
14 dieną posėdyje buvo galu
tinai caro ir jo šeimos liki
mas nuspręstas pagal se
kančio turinio protokolą: 
"Pagal karo komisaro, o taip 
pat ir karo revoliucinio ko
miteto pirmininko siūlymą, 
susirinkimas visų balsais 
nutarė likviduoti buvusį ca
rą Nikalojų Romanovą ir jo 
šeimą, o taip pat esančius 
prie jo tarnautojus. Nutaria
ma šį nuosprendį įvykdyti ne 
vėliau kaip 1918 metų liepos 
18 dieną, be to, įvykdymo 
atsakomybę pavesti dr. Ju- 
rovskiui - ypatingosios ko
misijos pirmininkui."

Jurovskis buvo žudikų ko- 
manduotojas ir pats daly
vavo šaudyme : jis pats šau
dė į carą.

Kitų žudikų pavardės be 
trijų rusųiš srities komite
to - Vaganovo, Medvedevo 
ir Nikulino -ilgą laiką buvo 
neįspėjama paslaptis. Bet 

skrisdami patyrėme, kad 
vietoje Maskvos esame ve
žami Waršuvon.

Lėktuvui nusileidus, iš jo 
išlipo trys keleiviai. Kadan - 
gi čia lėktuvas galėjo laukti 
tik trumpą laiką, tad tik da
lis mūsų tautiečių buvome 
užėję į pastato vidų. Čia mus 
pasitiko jauna tarnautoja ir 
patikrinusi bilietus, nurodė 
keltis į 2 aukštą elektriniais 
laiptais. Užsikėlus atrodė, 
kad čia turėtų, būti valgyklos 
patalpos. Viename nemažo 
kambario šone matėsi keli 
tušti stalai, kitame gi - vie
tos patogumams. Prie bend
ro įėjimo į tualetus sėdėjo 
moteris-tarnautoja. Ko jinai 
tenai buvo - niekas nežino. 
Einant pro tas duris nieko 
nesakė. Arčiau Į fronto pu
sę - bufeto dalis. Žiūrint Į 
bufeto vidų, matėsi kelioli
ka tuščių bonkų. Betgi nė. 
vieno gyvo žmogaus. Už- kelių 
minučių atėjusi moteriškė 
viduje pradėjo tvarkytis. Jos 
paprašius, gavome 4 bonkas 
alaus ir vaisvandenių porą 
buteliukų. Už viską davėme 
2 dolerius neklausę kainos. 
Tiesa, lėktuvui riedant že
me, iš tolo matėsi apie dvi
dešimts žmonių aerodromo 
trečiojo aukšto pastogėje. 
Lipant mums iš lėktuvo, jie 
į mus spoksojo ir paskui 
dingo nežinia kur. Kaip mi
nėjau, pačiame pastate ne
buvo jokių keleivių judėjimo 

Štai Austrijos laikraštyje 
"J Tage" 1956 m. rugpiūčio 
dienos numeryje buvo pa
skelbtas dokumentas : "Ura
lo rajono revoliucinio štabo 
ypatingosios komisijos pa
skirtai komandai į Ipatjevo 
namus įsakas". Iš šio doku
mento tapo žinomos ir kitų 
žudikų pavardės - latvių, 
kaip juos vadino vienas iš 
liudininkų, klausinėtas Bal - 
tosios armijos teismo tar
dytojo Sokolovo arba "mad- 
jaru'^ kaip juos vadino kiti. 
Štai tie žudikai : Leons Gor- 
bat, Anzeljm Fišer,* Izidor 
Edeljštein, Emilj Fekete , 
Imre Halj, Viktor Grinfeld, 
ir Andreas Bergazi.

Taigi Ipatjevo namų rūsy
je Ekaterinburge vienuolika 
žmonių, šautuvų buožėmis 
daužomų, šautuvų 'durtuvais 
badomų, naganų kulkomis 
varstomų, mirė savojd 

. kraujo klane. Nužudytųjų 
lavonai buvo sudeginti ir de
gėsiai užkasti giliuose slap
tuose urvuose.

Vienok, tokia žudynė, kaip 
ir ši Ekaterinsburgo, nepa
siliko be atpildo. Nuo caro 
šeimos žudynių praėjo 60 su 
viršum metų. Dauguma žu
dikų mirė nenatūralia mirti
mi. Sverdiovą mirtinai už
mušė Maskvos fabrikų dar
bininkai - sukilėliai. Golo
ščiokinas ir Jurovskis buvo 
Stalino likviduoti. Beloboro- 
dovas-Veisbartas Ježovo su
šaudytas 1937 metais. Voi
kovas - Vaineris Kaverdoj 
užmuštas Varšuvoje, Med
vedevas mirė šiltine kalėji
me 1919 m. , Vaganovą mir
tinai suplėšė kaimiečiai, pa
žinę jį kaipo caro žudiką,Ni
kulinas pats pasismaugė, 
baisių vaizdų persekiojamas. 
Kas nutiko su vengrų karo 
belaisviais iš čekos ypatin- 
kos paskirties būrio ? Kas 
gali žinoti. . . (Šie daviniai 
yra naudoti iš L. J. Barato, 
Dono, Kubanės ir Tereko 
trijulės Sąjungos Vakarų 
Vokietijoje pirmininko pa
skaitos, skaitytos Miunchene 
1978 metais liepos 28,dieną).

ženklų, o pačiame aerodro
me nesimatė nė vieno lėktu
vo. Galima daleistl, kad 
mes buvome nusileidę mažo 
judėjimo aerodrome. Ar 
Waršuvoje yra ir kitas 
aerodromas - žinių neturiu.
Tai taip netikėtai teko atsi
rasti lenkų valstybėje. Čia 
užtrukę nepilnai valandą lai
ko, Susirinkome į lėktuvą 
kuris tuojau pakilo Maskvos 
link.

MASKVOJE,
,Čia atsiradome jau tam

soje. Praėję dokumentų 
kontrolę, skubėjome prie 
konvejerių pasiimti čemo
danų. Jie greitai pradėjo ro
dytis ir pamažu važiuoti mū
sų link. Kiekvienas pagrie
bęs savuosius, skubėjo prie 
muitinės stalo. Aš taip pat 
vieną pasigavau, betgi turi 
būti dar vienas. Visi kelei
viai jau buvo nuėję, o aš dar 
pasilikau laukti antrojo če
modano. Laukiu, o jo kaip 
nėra, taip nėra. Praėjo apie 
1O min. , o aš vis dar suki
nėjausi ten vietoje, o konve- 
jerai pamažu sukasi ratu. Iš 
tolo matau, kad mūsų žmo
nės jau netoli muitinės stalų. 
Pradėjau kiek nervuotis. Ap
linkui visur tuščia. Žmo
gaus u nė gyvos dvasios. 
Galvoju, ką daryti ? Nuta
riau pastovėti dar čia pat. Iš 
tolo matau, ateina žmogus 
konvejerių kryptimi. Juos 
praeidamas, žvilgtelėjo Į 
mano pusę. Supratau, kad 
pastebėjo ir mane. Na, ir 
dar už poros minučių iš tolo 
matau vieną čemodaną, ke-- 
liaujantį mano kryptimi. Jam 
arčiau pavažiavus, pažinau,

algimanto skiltis

PI ETI ETI Š KAS DINAMIZMAS
U ETUVISKAJ AM E ŠOKYJE IR DAINOJE

Graužkite, montrealiečiai, 
savo pirštų galus, nesuge
bėję ar nesuspėję savojon 
pastogėn pasikviesti jaunųjų 
sesių ir brolių menininkų iš 
Urugvajaus ir Argentinos. 
Nuostolis ne jiems, bet tik 
jums patiems. Tiesa, dr. L. 
Kraučeliūnas, vienas išvy
kos organizatorių, aiškino, 
kad jau buvo gerokai po lai
ko, kai atėjo skubūs kvieti
mai ir iš Montrealio, ir iš 
Bostono, ir New Yorko. Gai
la, šaukštai po pietų, ger
biamieji, kai jau viskas buvo 
suplanuota ir išdirbta iki 
smulkmenų. Gi kito karto, 
naujos progos^ kažin ar vėl 
kada sulauksime. Taigi, pra
žiopsojote gerą dalyką ir 
viskas.

Kas gi taip žavėjo žiūro
vus ? O gi visai naujas pa
statymas, nauja choreogra
fija, spalvingi, vis keičiami 
rūbai, sceninis judesys, ne
meluota šypsena lūpose^ 
temperamentas ir kartu, dis
ciplina. Jų svarbiausieji va
dovai - du daktarai - vienas 
gydytojas, kitas odontolo- 
gas - inžinierius susavuo- 
ju jaunimu pasiekė mėgėjus 
prašokantį lygį,palenkė mū
sų išdykusias ir lepias au
ditorijas. Gaila, neprisi
minsime visų jaunųjų var
dus (jų tiek daug), bet tikrai 
neužmiršime dr. A. Stanevi
čiaus, dr. J. Simanausko, 
G. Kliaugos pavardes, kurių 
didžiulis darbas, organiza
ciniai sugebėjimai, meninis 
apipavidalinimas ir pasi
šventimas, jaučiamas ir 
matomas kiekviename pro
gramos numeryje. Keista, 
ar ne, bet medicinos su in
žinerija sandėris (tikslumas 
ar preciziškumas) čia itin 
harmoningai prisiėmė ir pa
jėgė įtikinti dirbti ir šviesių 
rezultatų pasiekti norintį 
jaunimą. Abi tos grupės 
vaizdžiai ir įtikinančiai liu
dija, kad dar toli garžu ne 
viskas prarasta (lietuvybės 
išlaikymo plOte) didžiajame 
Pietinės Amerikos kontinen
te, lietuviškose salose.

kad tai buvo mano turtas. 
Greitai nusitraukiau jį nuo 
konvejerio, pa ši gri ebi au 
pirmąjį ir risčiomis nubė
gau prie eilės keleivių. Bu
vau sušilęs ir uždusęs, bet 
greitai viskas praėjo ir pa
tenkintas artėjau, prie mui
tinės stalų. Priartėjęs, ran
kinį bagažą padėjau ant sta
lo po kontrolieriaus akimis, 
abu čemodanus pasilikau 
prie savo kojų ir dokumentus 
padėjau ant stalo. Jaunas 
vyriškis pažvelgė į doku
mentus, į mane, čemodanus 
ir paklausė artai viskas. At
sakius teigiamai dar užklau
sė ar neturįs rublių. Pasa
kiau, kad ne. Gražia anglų 
kalba man leido eiti tolyn. 
Susiėmęs visą savo turtą, 
savo širdyje džiaugiausi, 
kad laimingai pralindau 
skaistyklą, patį pragarą, o 
dabar lengvai galiu atsi - 
kvėpti atsidūręs pačiame 
danguje. Su tokiomis minti
mis priartėjau prie mūsiš
kių ir kitų keleivių, jau pra
ėjusių tuos pačius kelius.

Priėjęs prie ten stovinčių 
kelių savo tautiečių, už
klausiau, kaip einasi mūsų 
grupei ? Atsakė, neblogai, 
tačiau vienas iš jų nukreipė 
mano žvilgsnius į kontrolės 
pusę. Ten žvilgtelėjęs pa
stebėjau, kad tai viena iš 
mūsų lietuvaičių, kurios če
modanas padėtas ant stalo ir

Montrealiečiai lietuviai, 
tikėkite, mes čia, stebimės 
jumis ir tiek. Kaip gi čia, 
tokia judri, plati ir šakota 
veikla pasižyminti kolonija, 
pramiegojot ar pražiopsojot 
tokią auksinę progą, kaip 
Pietinės Amerikos jaunimo 
dviejų meninių grupių gast
roles. "ĄžuoĮyno” šokėjai, 
"Žibučių" dainuotojos buvo 
kažkas naujo, šviežaus ir 
kitoniško mūsų scenose. 
Publika sužavėta, sujaudin
ta, programai pasibaigus - 
auditorija sustojusi ir su
kaitusi nenori paleisti nuo 
rampos jaunuosius šokėjus, 
gražiabalses dainininkes.

Gastrolės sulaukė daugiau 
žiūrovų, kaip Vasario 16-os 
minėjimai. Salėse matėme 
ir tokių jaunųjtį veidus, ku
rių, paprastai ir , deja, be
veik niekados nematome 
šiaip jau "eilinių" renginių 
metu. Vadinasi, pietinio 
kontinento jaunieji lietuviu
kai (jų minkštas ispaniškas 
akcentas kalbant ar dainuo
jant lietuviškai) mielai 
skambūs mūsų ausims. At
sivežtą programą jie mokė
si, repetavo ištisus 5 mėne
sius, susitikdami bent 3 
kartus savaitėje. Atvykdavo 
vieni pėsti, kiti važiuoti. 
Autovežimus mažai kas ten 
turi, tad teliko tik viešojo 
susisiekimo priemonės. Nie
kas ten nėra turtingi, tad 
kiekvienos išlaidos kiekvie
nam buvo jaučiamos, ar, kai 
kuriais atvejais, vertė atsi
sakyti ko nors kito iš bend
rojo šeimos biudžeto . . . Ši
ta, gal mums ir kiek sunku 
suprasti, kai, aplamai 
žvelgiant, nestokojame nei 
pinigo, nebent gerų norų ir 
extra pastangų. Visa Įtartu 
sudėjus^ išvydome dinamiš
ką, originalų, vargiai ar ki
tų pakartojamą spektaklį, 
vietomis gana artimą pro
fesionalų lygiui. Pridėk 
vieną kitą dekoraciją, buta
forinę smulkmeną ir vargiai 
rasi vietos priekaištui, ne
bent kuriai neesminei deta
lei.

šalia jo iškratytos veik visos 
jo gėrybės. Paskubomis nu
ėjau pas ją padėti susikrauti 
jos gėrybes atgal į čemoda
ną, kad ir ne taip gražiai 
kaip buvo. Tuo momentu 
atėjo ir mūsų gidė lietuvaitė, 
taip pat jai padėti. Mudviem 
su gide besičiupinėjantis 
prie gausybės tos tautietės 
gėrybių, kontrolierius tik
rino jos antrąjį lagaminą, bet 
jau ne taip intensyviai, kaip 
pirmąjį. Pagaliau, stumte
lėjęs čemodaną tai vargšei 
suprakaitavusiai moterį škei, 
leido eiti nieko nepasilikęs 
ir jokių mokesčių neprašęs. 
Tuo'pačiu laiku prie antrojo 
tikrinimo punkto buvo tikri
nami du angliški žurnaliukai, 
kuriuos jauna lietuvaitė bu
vo nusipirkusi Amsterdame. 
Po patikrinimo jai grąžino 
tik vieną. Iš mūsų keturio
likos žmonių lietuvių grupės 
buvome patikrinti tik trys. 
Tą vakarą keleivių nebuvo 
daug, veikė tik du patikrini
mo punktai. Betgi, kad ir 
keleivių spūstis būna kartais 
didelė, kontrolierių skuba 
vis ta pati : "pomalenko, po- 
malenko "(pamažu, pamažu).

Visiems mūsų tautiečiams 
susirinkus krūvon, tarnyba 
nunešė Į autobusą čemoda
nus. Gidei paliepus, susėdo
me ir mes. Iš paskos įlipus 
ir gidei, autobusas pajudėjo 
viešbučio link. / b. d../ 
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
LIETUVAITĖ HYDROGRAFĖ

Rūta J a u g e I y t ė

Pasiimu kelias nuotraukas iš jaunos montrealietės 
lietuvaitės rankų. Jaunos ne vien dėl to, kad jos 
natūraliai šviesūs plaukai žvilgėdami lengvai krenta 
ant pečių, akys atydžiai ir pradžioje dar truputį ne
drąsiai žiūri į baltus popieriaus lapus,keletą pieštukų ir 
į mane. "Papasakok”, - sakau, "labai įdomu, kaip Tu pa

kliuvai iš Montrealioį Vancouver'į ir į Aliaską? Ir ką Tu 
' ten darai ant kažin kokio ten laivo?" x

Šypteli. Ir matau vaizdą, kaip ji užkalbinta, dar taip 
neseniai, rodos, tyliai ir su tokia pat šypsenėle braidžio
jo Dainavos ežerėlio pakrante, žiūrinėdama,kiek puntagal- 
vių šildosi prieš saulę. Netoliese visada būdavo atskleis
ta knyga. Arba rankdarbis. Arba gaidos, nes ji kankliavo 
Gintaro Ansamblyje.

Tai t Rūta, Aldonos ir Stasio Jaugelių dukra. Jos 
specialybė- reta vyrų tarpe ir beveik negirdėta moterų. 
Rūta Jaugelytė yra hydrologė. Į šią sritį pakliuvo beveik 
atsitiktinai.

Montrealyje McGill Universitete baigė geografiją, 
daugiausiai dėl to, kad nenorėjo dirbti kokioje nors įstai
goje. Nuvyko į Victoria B.C.,kur prie savo baigtų studijų 
pridėjo dar vieną kursą- klimatologiją.

Vieną dieną vienas iš kolegų pasakė, kad yra galimy
bės gauti vasaros darbą ant laivo. Jai visada patiko laivai 
Dainavoje vis siūbuodavo baidarės irklais arba tempdavo 
burę jos tėvo padarytame ir linksmai pakrikštytame "Vė
javaikis" vardu laive. Pagalvojo, kad daugiau tokios pro
gos gali ir nebūti -’dirbti dideliame laive. Abudu su ko
lega nuėjo į tą laivą ir abu priėmė.

Šis laivas vadinosi Pandora II. Jis atlikinėjo vandens 
gylių matavimus. Reikėjo prižiūrėti per visą parą tikslų 
mašinų veikimą, imti įvairių vietovių vandens pavyzdžius 
ir 1.1.

Pandora plaukiojo Šiaurės Pacifiku pro Bering1 o są
siaurį iki Beaufort See.

Pati kelionė buvo labai įdomi. Atplaukė net iki pat A- 
liaskos. "Vienu metu ,iš tolo, matėsi Sibiro krantas. Vi-’ 
sa įgula , susirinkusi ant denio, žiūrėjo į tą krantą ir ne
bandė nė per metrą perplaukti tarptautinių vandenų ribą. 
Vien tie žodžiai- Rusijos Sibiras- savaime kėlė kažkokią

Žmoniškumo Šviesoje...
(tęsinys)

Jeigu ji nesivaržydama, tėvui matant, ėmė mūsų 
daiktus, ji, be abejo, netylėtų pastebėjusi mane. Dar 
prisimenu paskutinį susitikimą su ja. Rodos, tai buvo 
1943 metais, Kartą, kai dirbau netoliese - Mickevičiaus 
gatvėje, užėjau pas ją. Ji mane leido įeiti tik į korido - 
rių. Bagdonienė kalbėjo tokiu tonu, kad ko nors prašyti 
aš net nemėginau. Gal ją šiek tiek varžė tai, kad aš, čia 
pat koridoriuje, pastebėjau savo dviratį... O tada net ne
galvojau apie jį - Bagdonienė man tik su visomis smulk
menomis papasakojo, kaip buvo nužudyti mano giminės 
Kražiuose. Net nepasiteiravusi, ar aš alkana, ji mane 
išleido tais pačiais laiptais, kuriais aš daug metų kas - 
dien vaikščiojau. ..

Nutariau papasakoti Miniotienei visą tiesą. Buvau 
tikra, kad ji manęs neišduos, per tą laiką aš, jau spėjau 
įsitikinti, koks ji žmogus. Bet jaudinausi visą dieną . 
Mintyse kartojau ilgą graudžią kalbą. Apie tai, kad aš iš 
tų, kuriuos persekioja ir žudo... Kad ji, be abejo, ga
linti daryti su manimi ką norinti, kad galinti mane išvą - 
ryti ir 1.1. O vakare, kai po vakarienės priėjau prie jos 
ir pasakiau, kad man reikia jai papasakoti kažką labai 
rimto, vis skambūs žodžiai man dingo iš atminties.Mi
niotienė ,lyg nujausdama kažką nepaprasto, šiek tiek iš
sigandusi paklausė - Kas atsitiko? .. .Ir aš, žiūrėdama jai 
tiesiai į akis, iš karto išdrožiau:

- Jūs žinote - aš žydė’.
Ji to nelaukė, bet iš karto pradėjo mane raminti ir 

glostyti.
- Tai nieko, nebijok. Viskas tvarkoje. Viskas labai 

gerai, juk tu turi tikrus dokumentus.. .Eik , vaikeli, mie
goti. Miegok ramiai...

Ji man tą vakarą neleido daugiau kalbėti. O iš ry- 
to/keldavomės 6 vai.ir kurdavome plytą/, kai visi mie- 
4 pal.

"Ar tik Tau, kadangi Tu nemažai žinai apie Sibirą, 
ar ir kitiems?" - paklausiau.

"Visiems. Visi pasidarė kažkaip lyg prislėgtos nuo
taikos".

Kanados Archipelage pasirodo labai skurdi augmeni
ja net ir liepos ir rugpjūčio mėnesiais, o Aliaskoj tuo me
tu yra nepaprastai žalia, nes ji yra labiau į pietus. Dar
bas Rūtai patiko ir taip vieną vasarą praleido
Prince Rupert vietovėje. Patiko,atrodo,ir lietuvaitė tar
nautoja, nes ji pakliuvo ir antt-am darbo sezonui ant lai
vo. Šį kartą vandenų peržiūra buvo daroma nuo didžiojo 
laivo nuleidus mažus į Įvairias vietas, įvairiems uždavi
niams. An trasis laivas, kuriame teko dirbti antrą vasa
rą, pavadintas garsaus kanadiečio hydrologo Parizeau 
vardu. Abiejų laivų kapitonai buvo britai,tapę Kanados 
piliečiais.

Paklausus, kokių kitų tautybių tarnautojai dirbo lai
ve, Rūta priskaičiavo visą margumyną: 2 norvegai /ku - 
rie.sako, labai nesugyveno savo tarpe/, pora "niufių" iš 
Newfoundland’o, pasižymėjo tipingu jumoru ir dideliu nuo
širdumu, pridavė laivo gyvenimui savotišką spalvingumą; 
1 vokietis, 1 juodukas iš Afrikos. Pastarasis norėjo iš - 
mokti čia hydrografijos, kad sugrįžęs į savo kraštą, galė
tų tą darbą toliau dirbti, 1 indonezietis iš Šri Lanka.

Aliaskoje teko išlipti Į krantą.
"Kaip susikalbėjot su eskimais?"- klausiu, nes vienu 

metu buvau šalia eksimų šokių ir legendų, šalia susižavė
jimo jų skulptūromis, susidomėjau ir jų kalba.

"Su vaikais susikalbėjome angliškai, bet su suaugu - 
siais - tik rankų gestų pagalba, Priėmė nuoširdžiai ", šyp 
sosi prisiminus Rūta. x

"Eskimai, laivui priplaukus galvojo,kad tai jų preki - 
nis laivas /kuris jau buvo vėlavęs/ ir visi susirinko jį 
pasitikti. Vaikai labai laukė - dviračių’."

Čia tai nustebau. Atrodė man, kad kur kas smagiau 
važinėti rogutėmis.

"Bet kur gi jie gali važinėti, juk sniegas '."-beveik su
šukau. Bet pasirodo, kad bent porą mėnesių yra galimybė 
važinėti žvyro takais, kai sniegas aptirpsta. Ir dviratis 
sukelia didelį malonumą ir džiaugsmą.

Arktikoje nepaprastą Įspūdį Rūtai padarė tas laiko - 
tarpis, kada geltona saulė nenusileido visiškai, ir nesu
temo, Kartais net lengva buvo susimaišyti ar tai rytas, 
ar vakarop. Toks fenomenas vyksta į vasaros pabaigą, 
kuomet saulė nepaprastai lėtai kyla ir labai lėtai leidžia
si . Tad ir atrodo, kaip amžini saulėtekiai ir saulėlei
džiai. ..

"Ar neprailgo būti taip ilgai laive?

gojo, ji mane apie viską išklausinėjo. Ir aš jai smulkiai 
papasakojau apie mamą, tėvą, Bagdonus, paaiškinau,ko
dėl negaliu vaikščioti pieno... Kutorgienės ir Jako pa
vardžių neminėjau - jų niekas pirma laiko neturėjo su- 
ži noti.

1944 m. gegužės mėnesį pas mus atėjo namų siuvė- . 
ja ponia Ieva. Ji jau siuvusi pas kelias Miniotienės drau
ges, visos labai gyrė jos auksines rankas. Miniotienė 
taip pat 1 abai džiaugėsi gavusi ją. Visiems aiškino, kad 
ji-lenkė, išsiskyrusi su savo vyru ir dėl to gyvenanti pas 
klijentes. Tai buvo graži, jauna .juodaplaukė moteris. 
Pabuvusi pas mus dvi savaites, ji perėjo siūti pas kitus. 
Vėliau aš ją mačiau Laisvės Alėjoje. Tai buvo,pasirodo, 
Kauno moteriškų rūbų siuvėjo Rapingo žmona.

Birželio 1 d.Miniotienė su vaikais,pasiėmusi mane, 
garlaiviu išplaukė į Kulautuvą. Kutorgienė man buvo sa
kiusi, kad ji vasaros tenai. Aš labai džiaugiausi.

Mūsų vasarnamis stovėjo toli nuo gatvės, toli nuo 
visų namų, už jo driekėsi laukai ir tankus miškas. Tai 
buvo mažytis dviejų aukštų namelis, apačioje valgoma - 
sis, ir virtuvė, viršuję miegamieji. Miniotienė labai daž
nai mane palikdavo vieną su vaikais ištisai savaitei.

Kai vokiečiai liepos pabaigoje pradėjo trauktis, Mi
niotienė buvo Kaune. Nebeprisimenu, kokių Miniotienės 
pažįstamų padedama, aš su vaikais sunkvežimiu atvažia
vau į Kauną. Mieste jau jautėsi vokiečių traukimąsis. 
Gatvės buvo pilnos mašinų. Lygiagrečiai su mūsų sunk
vežimiu susįojo sanitarinė mašina. Pirmą kartą savo 
gyvenime pamačiau sužeistus vokiečius. Atsimenu , 
kaip aš paskui pasakojau Miniotienei, jog pati ste
biuosi, kodėl negalėjau džiaugtis tuo reginiu, kodėl 
visai nejaučiau taip senai laukto keršto jausmo. Su
žalotieji žmonės man kėlė tik gailestį...

Miniotienė ruošėsi su vaikais išvykti Į Rokiškio ar 
Biržų apskritį pas gimines, kol praeis frontas. Siū
lė ir man važiuoti. Bet aš tik šypsojaus... Važiuo
siu atgal Į Kulautuvą.

Keletą dienų ir naktų vąena gyvenau "savo" na
melyje. Įdomu, kad visiškai nebijojau vienatvės ir 
miško. Tik bijojau žmonių. Bet vieną naktį labai 
išsigandau. »Prie pat namelio išgirdau kažkokių vy

Tikrinami kranto i n s t r u me n t a i

vas, patiko žmonės, patiko darbas, nors mašinų skyriu
je didelis triukšmas ir tenka dirbti su ausiniais. Labiau
sia -visą laiką darbas gamtoje.su kuria ji buvo susigyve
nus nuo vaikystės ir miesto taip labai nepasiilgo, Laive 
buvo viedeo TV, trumpų bangų radio, laivo biblioteka.La
bai populiarus žaidimas buvo "cribbage".

Maždaug po mėnesio plaukiojimo, išlipdavo trumpam 
ant kranto. Tekdavo patikrinti instrumentus, kurie nuo 
krantų veikdami, galėjo nurodyti laivams nuotolius ir 1.1. 
Išlipę dažniausiai žaizdavo futbolą- hydrologai prieš Įgu
lą. Išlipus ant kranto kurį laiką keista vaikščioti, nes at
rodo, kad žemė supasi po kojomis.

Uždaroje vietoje ir tarp tų pačių žmonių nuolatos bū
nant, Rūta pastebėjo, kad visi pasidaro po kiek laiko per
dėtai jautrūs ir reikia išmokti būti labai taktiškai. Laivą 
dalį kelio lydėjo ledlaužis. Vieną kartą teko savaitę iš - 
stovėti leduose, nes ir pats ledlaužis negalėjo pajudėti.

Valgė šaldytą maistą .žuvis, bet reguliariai atskris
davo helikopteriai su šviežiomis daržovėmis ir vaisiais . 
Rūta be meškeriodama kartą pagavo 32 svarų angliškai 
vadinamą "lin cod". Juokiamės, kad pažanga nuo punta - 
galvių...

Tuose plačiuose vandenyse teko sutikti pakrančių 
sargybos laivą, kurie savo įguloje turėjo ir gydytoją. Ša
lia nuolatinio darbo, šis laivas lankė ir visas eskimų 
gyvenvietes reguliariai.

"Kas pasidarė iš tų visų vandens tyrinėjimų, kuriuos 
atlikote ?"-

"Buvo nubrėžti navigacijos žemėlapiai tų vietų,kur 
dar nebuvo ištirta. Kartu tikrinta ir žinomos vietos, be
sirūpinant srovių gylių, vandens augmenijos, cheminės 
sudėties pakitimais ir 1.1. Ekologija irgi pasinaudoja to
kiais tyrinėjimais"- sako Rūta ir matau .kaip jos akyse 
vėl iškyla-platieji vandenys. Aiškiai, gamtos vaikas.

Ši tarnyba priklauso federalinei Kanados vyriausy
bei, į kurią ir pakliuvo vienintėlė lietuvaitė, vienintelė į- 
guloje moteris. Dėl abiejų šių punktų nejuto jokios dis
kriminacijos.

Praleidus mėnesį atostogų Monrealyje, pražingsnia
vus ir Dainavos takeliais- grįžo Rūta prie savo plačiųjų 
pakrančių,

Kai vėl atvažiuos - bus įdomų sužinoti, kaip einasi 
toliau tokioje retoje profesijoje mūsų jaunajai buvusiai 
montrealietei. b. n..

rų balsus. Kitą dieną Kutorgienė liepė man pereiti 
į jos vasarnamį^ Ir čia aš praleidau nuostabias dvi 
savaites. Visą laiką nedrįsau net svajoti apie tokią 
laimę — gyventi pas 'savo gelbėtoją, o šiai , dabar 
atsidūriau pas ją. Ji gyveno su savo seserimi Ma
rija Buivyd'aite, Kauno universiteto chemijos dėsty - 
toja ir 8-10 metų berniuku Dima. Jis buvo vie
nas iš tų vaikų, kuriuos vokiečiai, važdami iš 
laikinai okupuotų kraštų, pardavinėjo po markę Kau
no stotyje...

Čia pat už kelių namų gyveno kiti J nuostabūs 
žmonės — Holcmanienė su savo dukra Greta. Motina 
aukšta, labai plona, išdžiūvusi, juoda, tipišku žydiš
ku veidu - buvo grynakcaujė vokietė.

EPIZODAS IŠ PANEMUNĖS
Apsiguvenę Panemunėje, mes su vaiku kartą stovjo- 

me eilėje pieninėje. Staiga išgirdome vadinant vaiką var
du. Prie mūsų pribėgo buvusi vaiko auklė Onutė Deme- 
reckytė. Vaikas labai nudžiugo, bet mes apstul.bome iš 
baimės. Koks neapdairumas pavadinti vaiką, visiems 
girdint, žydišku vardu. Be to, kas gali žinoti, kokiu ke
liu eina pati Ona? Gal, pasikalbėjusi su mumis, nueis ir 
praneš? Tačiau ilgai galvoti nebuvo laiko. Ona stovėjo 
ir nuoširdžiai džiaugėsi vaiku. Turėjome rizikuoti.Nu
sivedėme ją į savo namus ir papasakojome visą savo is
toriją . Ilgai kalbėjomės. Iš savo pusės Ona taip pat 
daug ko mums papasakojo. Neseniai įvykę masiniai su
šaudymai sukėlė visų dorųlietuvių pasipiktinimą. Ona kar
tu su mumis apraudojo žuvusius mūsų šeimos narius ir , 
kai atsisveikinome, pajutome, jog turime dar vieną bičiu
lę. Ji tarnavo Panemunėje kartu su kita buvusia mano 
vaiko aukle Maryte Dapkute. Jos abidvi dažnai atsilan
kydavo pas mus ir vaikui šį tą atnešdavo. Vaikas jomis 
labai džiaugėsi ne vien dėl lauktuvių, Jų akivaizdoje jis 
galėdavo nesivaržyti, jautėsi laisvai. Jos mums padėjo 
palaikyti ryšius su Žemaitytėmis ir Biržinskiais- 
............ )s

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA uetuva

gamtoje.su


IŠ PADANGĖS MIELOS
ZIS spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

BALTO-AISČIU, CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

VYČIO - RIKIO /VALDOVO/ LAIDOTUVĖS 
/ tęsinys /

PRISIMINĖ POETĄ 
ANTANĄ MIŠKINĮ

Žinomam poetui Antanui 
MiŠkiriiui suėjo 75 m.ąm - 
žiaus.Gimė Daugailių valsu, 
Juknėnų kaime 1905 m. sau
sio 29 d.

Nepriklausomybės laikais 
dirbo mokytojo darbą. Bu
vo išleista kelios jo poezi
jos knygos, rašė ir literatū
ros klausimais žurnaluose. 
Buvo išvežtas ir į Sibirą . 
Sugrįžęs po kiek laiko to - 
liau rašė eilėraščius.

Jo sukaktis buvo prisimin
ta ir paminėta spaudoje.

KREPŠELIS SU VAIŠĖMIS?
Anykščių civilinės metri

kacijos biure, kur regist
ruojamos santuokos, belau
kiant jaunavedžių, išeina su 
krepšeliu, tautiniais rūbais 
apsirengusi mergaitė ir pa
prašo duoti šampaną, sal
dainius. Buvo atiduota, gal
vojant, kad tai šventinio ri
tualo dalis. Pasirodo ne.

Įregistravus santuoką, 
mergaitė atnešė dvi šampa
no taureles ir pasiūlė jau
niesiems. Ir viskas. . .

Tą dieną įregistruotos 28 
poros, ir iš kiekvienos buvo 
paprašyta vaišių. O juk to 
šampano dar vaikiškais bal
seliais prašo patarnaujan
čios mergaitės - Anykščių 
vidurinės mokyklos moks
leivės.

MERGINA, KURI
NENORĖJO IŠTEKĖTI

Gyvenime įvairiai būna. O 
aš to nebijau ir nutariau su
kurti šeimą. Suprantarrta, 
man jau nebe pirmoji jau
nystė, todėl šiokį tokį paty
rimą turiu. Žinau, iš ko ga
lima rinktis.

Ir pradėjau.
Pirmoji mano nauja pa

žįstama sutiko tą patį vaka
rą tekėti už manęs, tik pa
klausė, ar aš rimtai to no
riu. Kita pasakė, kad taip 
greit negalima spręsti rim
tų dalykų ir mums reikią 
padraugauti mažiausiai sa
vaitę. Trečia tarė, jog tai 
meilė iš pirmo žvilgsnio ir 
reikia atsiklausti mamos. Ji, 
žinoma, norėtų, bet jai dar 
tik septyniolika. Bus. Per 
ateinančius Naujuosius.

Galų gale likimo pirštas 
sustabdė mane ties Agnieš
ka. Pirmą vakarą mes at- 
šventėm "Neringoje", o ju
biliejų nuo pirmo bučinio 
paminėjome "Palangoje". 
Mėnesio sukaktį - "Užuovė
joje". Pusantro - pas dėdę 
Astrachanėje, dviejų - pas 
brolį Kryme. O trečią -pri
sipažinau meilėje. Ir • pa
brėžiau, kad jei ji ir ne pir
moji, tai būtiniausiai pasku
tinioji mano meilė. Ji į tai 
nieko neatsakė. Kai aš pa
kartotinai prisipažinau, ji 
pasakė, kad nėra meilės. Aš

paklausiau, kas tada yra ? 
Ji atsakė, kad to nežinanti. 
Bet pažadėjo paklausti Ligi- 
tos. Arba Vilmutės. Savo 
draugių.

Per kitą pasimatymą ji 
pasakė, kad draugės jai at
sakiusios, jog yra viskas, 
išskyrus meilę.

Kadangi man Agnieška - 
nesibijau šito žodžio - pati
ko, pasisiūliau jai į gyveni
mo draugus. Mano nustebi
mui - ji atsakė : ne. Mano 
paskutinis klausimas buvo : 
kodėl ? Jos pirmutinis at
sakymas buvo :

-O kam to reikia ? Argi 
mums ir taip negerai ? Va
žinėjam visur, tu mane vai
šini, tai kam ta meilė ?

. ' \
GERIA IR VAGIA

Apie netvarką įmonėje ra
šė kolektyviniame laiške 
kultūrinių prekių gamyklos 
"Aidas" plastmasinių gami
nių cecho darbininkai. Laiš
ke buvo nurodoma, jog daž
nai avansų bei atlyginimų 
mokėjimo dienomis girtau
jama tiesiog darbe. Todėl 
presai kartais stovi net ke
lias dienas nesuremontuoti. 
Vėliau presuotojai verčiaųii 
dirbti po 12 valandų per die
ną. Pasitaiko, kad grobsto
ma produkcija.

Už gatavos produkcijos - 
prolietileninių dangtelių - 
grobstymą draugiškojo teis
mo sprendimu piniginėmis 
baudomis nubaustos presuo- 
tojos O. Baltrušaitienė ir O.‘ 
Marčiulienė.

* Lietuviai niekada negar 
sėjo vagių talentais.Kažko - 
dėl Sonetams užvaldžius, 
prireikė suktis vagystėmis.. -

Net graudu, kad ir tokių 
menkniekių prireikia tokiu 
būdu gauti...

BAUSMĖ BRAKONIERIŲ!
Vėlai vakare Panevėžio 

rajono Naujamiesčio valsty
binio meždioklės ūkio dar
buotojas Kazimieras Ivins- 
kas miško pakraštyje užtiko 
nušru tą stirną. Aplink mė
tėsi brakonieriaus daiktai t 
K.Ivinskas ne žinojo,kad pik
tadarys tūnojo čia pat pušy - 
je...

Rytą Kazimierą Ivinską 
rado negyvą netoli tos pušies. 
Šūviu iš labai arti jaunasis 
pareigūnas buvo mirtinai su
žeistas. Jis buvo 22 metų 
amžiaus. Žudikas- Antanas 
Knizike vičius Panevėžio ATI 
Nr.l vairiuotojas. Jis netei - 
sėtai laikė šaunam*1 jį'ginklą 
ir naktimis vienas ar su 
sėbrais išeidavo medžioti 
neleistinose vietose, neleis
tinu laiku. Tą naktį,kai pa
darė šį nusikaltimą, buvo iš
ėjęs brakonieriauti vienas.

Aukščiausiojo teismo tei
sminė baudžiamųjų bylų ko
legija nusikaltėliui paskyrė 
mirties bausmę sušaudant .

Žinomas graikų rašytojas 
ir istorijos tėvas Herodotus 
iŠ Halicarnassus, 5-me š. 
pr. Kr. , t. y. prieš 2500 
metų, lankėsi aisčių krašte 
prie Juodosios jūros ir ste
bėjo vieno rikio (valdovo-

juose atrastus turtus galima 
pamatyti "Hermitage Mu
seum" Leningrade. Tai mū
sų prosenelių auksas. Nese
niai tie turtai buvo vežioja
mi ir rodomi Š. Amerikos 
muziejuose publikai (koks

vyčio) laidotuves, kurias jis pasididžiavimas).
taip aprašo : "When a king 
dies, they dig a squere pit, 
and, when it is ready, they 
take up the corpse which 
has been previously slit 
open, cleand out, and filled 
with various aromatic subs
tances, crushed galiųgale 
(an aromatic plant), parsley 
seed, and anise : it is then 
sewn up again and the whole 
body coated over with wax. 
Then the king's body was 
carried in a wagon from 
tribe until the funeral corte
ge reached the land or the 
Gerrhi, the most isolated 
of their tribes.

Here the corpse ir laid in 
the tomb on a mattress, 
with spears fixed in the 
ground on either side to sup
port a roof of brush,laid on 
wooden poles, while in other 
parts of the great square pit 
various memebers of the 
king's household are buried 
beside him : one of his con
cubines, his butler, his cook, 
his groom, his steward and 
his chamberlain- all of them 
strangled. Horses are buried 
too, and gold cups (mūsų ci
vilizacijos likučiai. . . ), and 
a selection of his other 
treasures. . . This ceremony 
over, everybody with great 
enthusiasm sets about rai - 
sing a mound or earth, each 
competing to make it as big 
as possible". /Herodotus. 
Book IV, Persian Wars).,

VALDOVO (RIKIO, KARA
LIAUS) KAPAS-PILIAKAL- 
NIS-ŠVENTKALNIS

Antrasis asmuo,kuris "pa
sitarnavo" mūsų šventkalnių 
ištyrimui, tai Petras Didysis, 
Jo įsakymu buvo išversta, 
išgriauta apie 2000 kapų ir

VE/ORoOž/AI

i JEIGU GERI IR GALI GERTI - «» IAVO REIKALAS *» j

I JEIGU NORI NUSTOTI - «* MŪSLĮ ” j

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

! SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TRECIADIENJ, j

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

1 ARBA SKAFBINK KIMS: i
I Lemui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); !
I Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Į Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 |

y 1980.III. 21.

Vienas iš-tokių, dar vagių 
nepaliestų šventkalnių-pilia- 
kalniųĮmvo atrastas archeo
loginiu metodu paskutiniais 
metais 12 mylių į šiaurės 
rytus nuo Stutgardo, Hoch- 
dorfe. Šimtai panašių pi
liakalnių tose apylinkėse bu
vo rasti 19 š. antroje pusė
je su daugybe brangių iška
senų.

Šis niekieno nepaliestas 
piliakalnis, manoma, buvo 
supiltas apie 550 m. pr. Kr. 
ir siekiąs keltų (keltis, per
sikelti) geležies amžiaus 
periodą. Vieną dieną ūkinin
kas, ardamas lauką, užkabi
no didelius akmenis. Jis pa
šaukė vietinę archeologę - 
mokytoją, kuri tuojau su
prato kas čia darosi. Ji pra
dėjo su pagalbininkais kasti 
griovį, ieškodama akmeni
nės sienos, gaubiančios lai
dojimo vietą. Kuo giliau jie 
kasė, tuo daugiau akmenų jie 
rado, kol pagaliau vario iš
dirbiniai pasirodė. Dar gi
liau jie atkasė keturkampį 
kambarį, kurio sienos ir lu
bos buvo pastatytos iš ąžuo
linių plaustų-stulpų. Lubos 
buvo įgriuvę ir, laidojimo 
kambarys buvo pilnas ak- 
menų-iš viso apie 50 tonų. . .

Pagaliau, išvalius griu
vėsius, pasirodė pats ka
pas -kambarys apie 4. 2x4. 4 
metrų didumo. Valdovo-rikio 
(princo) kaukuolė gulėjo ant 
3 metrų ilgio bronzos lapo,
buvusios laidotuvių lovos, 
sofos pavidale. Ant jo kaklo 
buvo uždėtas aukso žiedas - 
rinkė, kuris liudijo valdovo 
kilmę. Jis buvo perjuostas 
aukso diržu, kojos apautos 
auksiniais batukais. Jo rū

ŠILUTĖS MEDŽIOTOJU, 
LAIMIKIAI-EKSPORTUI.

Praeitą rudenį Šilutės 
skyriaus medžiotojai nušovę 
41 briedį, 224 stirnas ir 61 
šerną.

Iš viso mėsos kombinatui 
pristatę daugiau kaip 1O tonų 
žvėrienos, skirtos eksportui.

Ir sportininkai medžioto
jai turi atiduoti savo duoklę. 
Lyg Rusijoje trūktų žvėrių... 
* Lyg Lietuvoje žmonės ne
turėtų kur dėti mėsos. Ką 
kalbėti apie clelikatesą-žvė- 
rieną, kad ir paprastos deš 
ros ar viščiuko reikia me
džioti krautuvėse, stovinę - 
jant eilėse.

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

V DARBAS '
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1976

on^ 5
24M FRONTENAC ST. - MONTREAL F.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

TfL 525 •♦71' SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
TL.m’.ll'l. ĮVAIRIOS PRO ROS

LIETUVIŠKA RADIJO
_________ _______ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO H,30 iki 12 vai. naktiaa, 

PROGRAMOS VIDAJAS
L. Sft'»«>iZlM», K>53 AIL«n«l Cr„ P.CL TRL. IM.HM

IŠ VISŲ BĖDŲ GALIMA RASTI IŠEITĮ...

bai susegti auksiniais sagu- 
čiais, buvo visi šilkiniai. 
Prie diržo buvo pritvirtin
tas auksine rankena papuoš
tas durtuvas, ilgas peilis 
makštyse. Ant rankų buvo 
užmautos auksinės apyran
kės. Prie galvos gulėjo sky
das ir kairiame lovos kraš
te kabojo lankas su strėlė
mis.

Pati lova stovėjo ant aš- 
tuonių, vieno metro aukščio, 
virtos geležies, moteriškų 
figūrų kojų. Visa laidotuvių 
lova galėjo būti pastumia
ma iš vienos vietos į kitą, 
tarsi sofa ant ratukų. Gale 
lovos Iškaltos bronzoje fi
gūros rodo, kad jos atliko 
laidotuvių šokį. Kitame ga
le, prie galvos, iškalti kar- 
žygių-vyčiųšokėjai su iškel-
tomis ietimis rankose. Mo
teriškos figūros greičiausiai 
vaizduoja vaidilutes, vyriš
kos - karžygius ratelius, 
pavaldinius.

Savaime aišku, kad balto- 
aiščiai-keltai nepalikdavo

;S?kS’

savo valdovo vieno, bet jį 
aprūpindavo dovanomis ; ga
le kojų, ant medinio pasta
to, stovėjo didžiulis apskri
tas katilas-indas, talpinąs 
apie 400 litrų (104 galio
nus) skystimėlio t. y. mi
daus (a honey - based fer
mented drink or med). Vi
duje indo radosi auksinė 
taurė-bliūdelis ir išdžiuvu
sio midaus liekanos.

Prie valdovo galvos ant 
sienos kabojo dar šeši tauro 
ragai gėrimui. Gi kitoje pu
sėje stovėjo užkandžiai-in
dai, ant puikaus keturių ra
tų vežimėlio (tarsi arbatve- 
žimio) išpuošto bronzos re
težiais ir padailinimais, or
namentais. Kapo lubos ir 
sienos buvo apdengtos, iš
puoštos užuolaidomis, kili-
mals dar išlaikiusiais savo 
vertę (nesupuvusiais), nes 
nuo metalinių daiktų kylan
čios rūdžių bakterijos už
garantavo negedimą. (Na
tional Geographic, March 
1980, vol. 157, No. 3) J. J. B.

NIDOJE IR VĖL ATGYJA GYVENIMAS KAI ME
DŽIOTOJAI PALIEKA MIŠKĄ ...

AR KALBI SU SAVO VAIKAIS TIK LIETUVIŠKAI?

S p*l.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didiiausiome 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

12 % už 6 mėn. term indėlius
11 už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
12 9c už pensijų ir namų planą 
1114% speciali toup. sąsk.
10 9c už taupymo s-tas

6 9č už čekių s-tas (dep.)

IMA: 

13/2% už asm. paskolas 

13 % už mortgiČius 

15% už perviršio kreditą 
(line of credit)

AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75% įkainoto turto Visų narių gyyybė apdraustb santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: =

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

MOKA UŽ: 
term, indėlius 6 mėn. 12 %
term, indėlius 1 metų 111/1%
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų s-tą 12 %
taupomąją s-tą 10 %
spec. taup. s-tą 111/1%
depozitu-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS Iš:
asmenines 13,/i%
mortgiČius 13 %

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —- iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių Čekius ir pinigines ^perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Ottawa

O , SKAMBINK

Šitie gražūs, didingi, pras
mingi ir buriančiai veikian
tys lietuviškos dainos žo
džiai visais laikais žavėjo, 
guodė, daug ryžto ir ištver
mės teikdami jautriai lietu
viškai sielai. Klausėmės mes 
jų dar savoje, laisvoje tė
vynėje, girdėjome vakaro 
prieblandoje, kažkur tai 
tolumoje dar vos beužgirdi- 
mų patrankų kanonadų gau
dime. Jų nuostabaus aido 
lydimi, keliavome svetimų 
tolimų žemių vingiuotais 
tremties keliais.

Daugiau kaip ketvirtį 
šimtmečio šie žodžiai ne
paliaujamai skambėjo čia 
mums Toronte, choro "Var
pas" gausių koncertų pra
džioje kaipo šio vieneto 
motto. Paskutiniuoju laiku 
jau nebegirdime šio buvusio 
didingo choro skambios dai
nos. Viskas aptilo, nurimo, 
tarytum vėlyvos nakties su
temos būtų viską apgaubę, 
užliūliavę . . . Dairomės, 
žvalgomės, vieni kitų klau
siame, kas gi atsitiko ? Ko
dėl nebeskamba ? Nebegir
dime ir nebematome to, su 
kuo taip artimai buvome 
susigyvenę, apsipratę, be
veik suaugę. Kodėl šis dai
nuojantis vienetas per il
giausių metų eilę tiek dau
gel mums paguodos teikęs, 
žavėjęs, visą ką gražiausio 
turėjęs mums atidavęs, jau 
pavargo, priilso, tur būt, 
nė vienam iš mūsų nėra pa
slaptis. Ar jie pailsėję dar 
sustiprės, ar užteks jiems 
dar jėgų, ar mums dar pa
sirodys , - tiktai nebetolima

PER AMŽIUS !

moterų choras ir buvo duo
tas jam vardas "Varpas". 
Šiam chorui vadovauti tuo
metinis Toronto LB pirmi
ninkas J. Simanavičius pa
kvietė iš Montrealio muziką 
S. Gailevičių. Vadovaujant 
gabiam chorvedžiui, šis vie
netas staigiais ir dideliais 
šuoliais ėmė kopti dainos 
meno pakopomis. Buvo tai 
pats gražiausias čia naujai 
besikuriančios kolonijos 
lietuviškasis žiedas, mūsų 
visų pasididžiavimas. Su be
sikeičiančiais metais keitė
si ir, šio choro gausūs da
lyviai, o taipogi ir jam va
dovaujantys asmenys. Betgi 
netTūko ir tokių, kurie ja
me net 27 metus ištesėjo be 
pertraukos. Tai nepaprasto 
pasiryžimo ir tvirtos valios 
asmenybės. Ar mes šian
dieną galime ką nors kaltin
ti, kad šiuo metu šis choras 
nebeskamba ? • Ne, -ir dar 
kartą ne.' Mes galime tiktai 
nulenkę galvas pasididžiuoti, 
atiduodant; jiems prideramą 
pagarbą, kad su tokiu pasi
aukojimų, savęs išsižadėda
mi, tėvynės meilės vedami, 
jie taip gausiai darbavosi 
savanoriškai. Tai mūsų šių 
laikų dvasios milžinai, ant 
kenčiančios tėvynės aukuro 
paaukoję viską, ką gražiau
sio beturėję.

Žinome ir tai niekam ne 
paslaptis, kad čia netrūksta 
ir kitų įvairių lietuviškas, 
dainas pamilusių vienetų. 
Ypač jų pagausėjo paskuti
niuoju laiku. Gal būt dalinai 
ir dėl šios priežąsties "Var
po" veteranai ir užleidžia

DRAUDA (5g)
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• l«tslao> fel. 233-3334 231-2661 231- 6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

♦ Homų — Gyvybė»
A Eb AA * Automobilių

< Cr rf <r (L fe *
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street

TORONTO, ONTARIO 
MSP 1A5

w, Visais kelionių reikale is 
’ betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
Į Kanadą atvyko 1947 m., 

atliko sutartį miškų darbuo
se, apsigyveno Toronte.

1950 m. vedė Onutę Telks
nytę, augino du sūnus-Vytau
tą ir-Algį.

Velionis buvo labai verž
lus. Susidomėjęs staty
bomis po keletos metų inten
syvaus darbo sudarė finan 
sinį pagrindą ir su savo 
bendrininku įsigijo keletą 
nuosavybių Kanadoje ir JAV.

Alfonsas Skrebūnas rėmė 
ne tik aukomis lietuvių pa

rapijas, Kanados Lietuvių 
Fondą,Tautos Fondą ir kitas 
organizacijas, bet ir pats ak
tyviai dalyvavo jų veikloje . 
DirboKLF Valdyboje ir pas
kutiniu metubuvoKLB Kraš
to Valdybos narys, Jis prisi - 
dėjo ir prie Toronto LNsta - 
tybos, nes garantavo su ki
tais gautą banko paskolą, ku
rios dėka buvo galima už
baigti pastato pertvarkymus 
ir įrengimus,Nuolat lanky - 
davosi su šeima LNamuose 
ir įvairiuose parengimuose .

Iondon,ont.

VASARIO 16-tos ŠVENTĖ 
OTTAVOJE

Ottawos KLB Apylinkės 
Vasario 16-tos minėjimas į- 
vyko erdvioje Ecole Secon- 
daire de LaSalle auditorijoje 
1980. II. 16 d. Minėjimą ati
darė Valdybos pirmininkas 
Juozas Augaitis, o programą 
pravedė Rūta Danaitytė.

Žodžiu sveikino latvių,es
tų, ukrainiečių 1 ir Pavergtų 
Tautų Komiteto atstovai . 
Raštu pasveikinimai gauti 
iš Joe Clark, Kanados Mi- 
nisterių pirmininko^, Steve 
Paproski - ministerio Dau
gi akultūrini a ms reikalams, 
Baetz, - Ontario provinci - 
nės valdžios Ministerio Kul
tūriniams Reikalams ir Ma
rion Dewar - Ottawos mies
to mero. Trumpą paskaitą 
apie tautinės šventės reikš
mę paskaitė dr. J. Rimšaitė.

Pagrindinę Koncerto prog
ramą atliko Toronto "Atža
lyno" šokių ansamblis, va- 
vadovaujamas Aldonos Zan
der.

Tautiniai šokiai atlikti la
bai gražiai ir publikai patikę

Programą papildė Ottawos 
mergaičių chorelis "Ramu
nėlės" ,( vadovaujant Rūtai 
Šiulytei ir akomponuojant

"Atžalyno" šokėjai su va
dovais ir globėjais, sekan
čią dieną apžiūrinėjo kai ku
rias Ottawos vietas.

Vasario 16-tą dieną lietu
viška trispalvė buvo iškelta 
prie miesto rotušės.

J.V. Danys

Milda J. ‘DANYT Ė, 1979 -m. 
lapkričio mėn. 30 d. gavusi 
daktarės /Ph.D./laipsnį To- 
tonto universitete iš anglų 
literatūros. 1976-78 m.dėstė 
anglų literatūrą N. Škotijos 
universitete/Univeriste Ste. 
Anne/. Dabar rašo knygą

ateitis pasakys.
Tokia tai likimo valia ir 

mums mirtingiesiems tokius 
reiškinius sulaikyti ar pa
kreipti, deja, ne visuomet 
pasiseka. Gi laikas, tas ne- 
atlaidusis svieto lygintojas, 
su niekuo nesiskaitydamas, 
nė vieno neaplenkdamas ir 
nepagailėdamas, lyg niekur 
niekosau ramiausiai keliau
ją tolyn,viską, viską nešda
mas su savimi. Ne vien tik 
tave, mane, štai tuos ir dar- 
anuos, bet ir visą mūsų už
tarnautąjį kraitį pasiimda
mas.

Nesinori būti pranašu, bet 
greičiausiai, kad tai priei - 
ta svarbi ir pagrindinė pasi
keitimo kryžkelė, kurioje 
visiems reikia persigrupuo
ti. Iš čia į dar didesnius ne
žinios tolius skiriasi, šako
jasi tolimesni mūsų šio 
margo gyvenimo keliai. Ar 
tik neatsitiko tai, kas yra 
neišvengiama gyvenime ? 
Kas turėjo pradžią, turi tu
rėti ir pabaigą. . .

Anie kūrimosi metai jau 
liko toli praeityje. Tada, pa
sitarus grupelei entuziastų, 
1953 m. gegužės 9 dieną To
ronte buvo suorganizuotas 
ir įsteigtas mišrus vyrų ir

vietą jaunesniesiems ? Čia 
veikia visų trijų lietuviškų 
parapijų bažnytiniai chorai, 
jaunimo dainuojantis viene
tas "Volungė", "Antroji Jau
nystė", "Gintaro" ir "Atža
lyno" dainininkės, dar tik 
antri metai kaip susiorgani
zavęs veikia T L Namų Vyrų 
choras "Aras" ir plačiais 
sparnais jau raižantis To
ronto padangę! Sklinda dar 
gandas, kad jau organizuo
jamas ir . atskiras moterų 
choras. Džiugu mums maty
ti, kad šį meną puoselėjan- 
čiųjų dar nestokojame.

Dar jaunose dienose sa
voje mieloje tėviškėlėje va
karo ramumoje dažnai gir
dėtas varpų gaudimas ne 
vienam iš mūsų dar ir šian
dieną tylutėliai tebeaidi,liū
liuoja pačiais nuostabiau
siais prisiminimų akordais. 
Užmarštin slinks dienos, 
mėnesiai ir metai tik mes, 
o ypač ateinančios mūsų 
kartos kad ir čia, toli nuo 
tėvynės, nepamiršime ilgų 
metų eilę mums skambėju
sio ir mus žadinusio "Var
po". Jis ir toliau pasilieka 
mūsų mintyse ir širdyse ai
dėti tūkstančiais pačių gra
žiausių aidų. . .

Loretai Lukštaitei. Prene- anglų kalba apie lietuvių imi-
šėja - Vida Javaitė.

Po programos vyko vaišės 
mokyklos kavinėje.

Visa minėjimo programa 
buvo kruopščiai paruošta ir 
darniai praėjo.

graciją į Kanadą po n-jo D. , 
karo /Lithuanian Immigrants 
to Canada after eWorld 
War II/.

Medžiagą rinkti reikės ir 
anketų pagalba.

tesu LIETUVIŲ NAMAI USU LIETUVIU NAMAI

TORONTO LIETUVIU
FILATELISTU DRAUGIJA

Ruošiama pašto ženklų pa-

NETIKĖTAI.MIRĖ '
ALFONSAS SKREBŪNĄS

Š. m. kovo 6 d. netikėtai

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

ATEIK Į LIETUVIU. AA ( ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIM A. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
TREČIADIENI, T i 9 MIMI CO AVENUE iRoyal YorkRd. 
ir Mimicb Av e n u e kampas TORONTE) T. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psl.

rodą, kuri įvyks LN Kara
liaus Mindaugo menėje kovo 
mėn. 29 ir 30 dienomis. Į 
parodą yra pakviesti ir JAV 
lietuviai filatelistai, kurie 
parodys labai vertingų Ne
priklausomos Lietuvos pašto 
ženklų.Paroda bus atidaryta 
kovo mėn. 29 d. šeštadienį, 
lO val. ryte.

mirė savo namuose lietuvis 
verslininkas, Toronto lietu
vių veiklus narys Alfonsas 
Skre'oūnas. Jis buvo gimęs 
1925 m. sausio 1O d. Kurk - 
liuose, netoli A nykščių, pa
vyzdingo ūkininkę šeimoje. 
1944 m. artėjant Į Lietuvą 
sovietinei armijai, jis pasi
traukė į Vakarus.

ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-OJI

Londono Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės Valdyba 62- 
ąją mūsų nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį paminėjo 
Londone Universiteto rajone 
esančioje EIBORN College 
auditorijoje vasario 17 d., 3 
v.p.p.

Po Apylinkės Valdybos p- 
ko V.DRAGŪNO atidaromojo 
žodžio ir kun. J. Staškevi
čiaus invokacijos, pagrindi - 
niu kalbėtoju buvo pakviestas 
Londono Universiteto profe - 
sorius D. POSPIELOVSKY . 
Jis ryškiai iškėlė lietuvių 
pastangas ir kovą atgau
ti laisvę. Profesorius ypač 
iškėlė lietuvių dvasiškuos ir 
tikinčiųjų akciją-priešinimą- 
sį komunistų pavergėjų re
žimui, ir diktatoriškai siste
mai. Lietuvoje ypač Bažny
čia yra nepalaužiamo tikė
jimo, lietuviškumo ir Žmo
gaus Teisių gynėja. Rusijo - 
je Bažnyčia yra "nutildyta" 
ir jos reikšmė bei akcija ne
reikš minga. Tik Lietuva šio
je komunizmo "imperijoje" 
yra kietas riešutas ir ga
li būti pavyzdžiu kitoms ko
munizmo pavergtoms tau
toms.

Gražų-įspūdingą sveikini
mo žodį tarė Londono Žmo
gaus Teisių Lygos pirminin
kas dr. Roslysky. Jis prana
šavo "komunizmo imperijos' 
ateinantį subyrėjimą. Malo
nų sveikinimo žodį perdavė 
Londono Miesto Burmistrp 
atstovas. Nežinia, kodėl 
Londono latvių ir estų bend
ruomenių atstovai jokių svei
kinimų neperdavė, o gal ir 
minėjime nedalyvavo...

Meninei daliai pravesti 
buvo pakviesta mokytoja 
Gražina PETRONIENĖ,kuri 
savo pareigas atliko pavyz
dingai.

Meninę dalį pradėjo Lon

dono lietuvių parapijos cho
ras "PAŠVAISTĖ" vadovau
jamas muz, I. VILIENĖS.

Tikrą koncertą davė T o- 
ronto meninis vienetas "VO
LUNGĖ" , vadovaujamas 
muz. Dalios Skrinskaitės - 
VISęONTIENĖSa

Volungietės buvo pasi
puošusios ypač spalvingais 
tauriniais drabužiais. Jų 
darnus, subtilus ir origina - 
lių lietuviškų dainų atliki
mas visus stebino ir sukėlė 
audringas kabutes, Londo- 
niškiai, turbūt, nežinojo, kad 
Į "Volungę" jau įjungtas ir 
9 vyrų choristų būrelis . 
Taigi atrodo, kad Toronto 
lietuviai turi dar vieną jau
natviška išraiška ir puikios 
balsinės medžiagos chorą.

S ėkmės VOLUNGE ll Jie ms 
priklauso mūsų gili pagarba 
ir nuostaba.

Londoniškė solistė Irena 
ČERNIENĖ- mezzo-sopra
nas, tikras mūsų džiaugs
mas. Ji padarė dainavime 
didžiulę pažangą. Jog atlik
ta arija iš operos Sevilijos 
Kirpėjas tiesiog užbūrė mus 
Geriausios sėkmės solistei'.

Londoniškiai visad pasi
žymėjo su savo tautiniais 
šokiais. Šį kartą šoko taip 
sakant, net trys generacijos: 
"Baltijos"sambūris, vetera
nų "Sugrįžki, Jaunyste" gru
pė ir Londono lietuvių Šeš
tadieninės Mokyklos tautinių 
šokių grupelė. Visiems šo
kėjams vadovavo nepailsta
mi ir kūrybingi Danutė ir 
Miras CHA INA USKAI. Pa
dėka ir pagarba priklauso 
jiems, kad Į sceną i išvedė 
sujungtas tris lietuvių ge
neracijas,

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu, Elborn Auditorija 
pulki ir erdvi. Jon tikrai 
galėjo tilpti daug daugiau 
tautiečių.Deja, šiemet, jų 
buvo mažiau, kaip kad pap
rastai būdavo,

Liudas D a m u 1 i s
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1
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Hamilton montreal
Vienintelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

|į-’ Hamiltono Lietuvių 
ĮL Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
i 830 Main Street East 
į ' L8M 1L6

1 telefonas 544-7125

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ;

asmenines paskatos 14'54%
nekiln. turto pask. 15%

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.i 
santaupas «• 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
pensijų fondo

Darbo valandos: 
penktadieniais nuo
Liepos - rugpjūčio men. ir prie? ilgus sovoitgolius šeštadieniais uždaryta.

12% 
11 ’/» % 
11 Vi % 

pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai.,
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Kapitalai — viri »14,000,000.

S

HAMILTON’G GYVATARUI
30 METU

Kanadoje, Hamilton’o lie
tuvių kolonija nėra gausi sa
vo narių skaičiumi, bet lie
tuviškame išeivijos gyveni
me pagarsėjo savo meniniais 
vienetais, veržlumu ir lie - 
tuviškumu.

GYVATARAS š.m. balan
džio 13 d. tautinių šokių ir 
dainų koncertu Scott Park 
salėje atšvęs 30 m. savo 
veiklos sukaktį.

Daug gražių žiburėlių su
švytėjo ir užgęso laiko tėk
mėje, oGyvatarui buvo lem
ta ištverti visą 30 metui Ir 
šiandięp, kada daugleyje lie
tuviškų kolonijų jaučiamas 
lyg ir atoslūgis, veiklaus 
jaunimo sumažėjimas,Gyva
taras dar vis veiklus ir tri - 
jose grupėse turi 80 narių . 
Jeigu dar pridėti veteranus 
šokėjus, kurie pasirodo tik 
specialiomis progomis, tai 
narių skaičius dar vis pra
šoka 1GC. Ne visados kelias 
buvo be spyglių, apsivylimų, 
nesėkmių.

1950 m. Genovaitė Breich- 
manienė pradėjo dirbti su 6 
porų grupele ir reikėjo gero 
dešimtmečio, kol vienetas iš
augo, sustiprėjo, įgavo savo 
ryškų veidą ir buvo pastebė
tas kanadiečių visuomenės 
ir valdžios.

Per 30 metų nueitas gra
žus kelias reprezentuojant 
lietuvius, skleidžiant tautinį 
meną, populiarinant gražiuo
sius lietuviškus tautinius rū
bus,kurie ypatingai patraukė 
svetimtaučių dėmesį.1968 m. 
Kanados valdžia Gyvata rą 
buvo išsiuntusi į Europą 
atstovauti Kanadą tarptauti-

tik užtektų šeimininkėms 
maisto". . .

Pietų metu buvo surengta 
loterija, kuriai vadovavo A. 
Urbanavičienė ir P. Gabrys. 
Šių pietų vyriausiais šeimi
ninkais buvo S. ir G. Re
meikiai ir G. Balai šiene, pa
dedant E. Krasowski.

"Neringos" j.š. kuopai va
dovauja valdyba šios sudė
ties : L. Balaišis pirminin
kas, S. Remeikis vicepirmi
ninkas, A. Urbanavičienė 
sekretorė, kun. J. Aranaus- 
kas iždįninkas, G. Balaišie- 
nė iždininko padėjėja, E.

PASISEKUS PARENGIMAS 
. "Neringos" jūrų šaulių 
’kuopa Mdntrealyje, š. m. ko
vo 16 dieną AV parapijos sa
lėje surengė jau tradicinė
mis tapusias Juozų pagerb- 
tuves. Šį kartą čia atsilankė 
virš 200. žmonių ir rengė
jai, nesitikėję tokio rekor
dinio skaičiaus atsilankiu
siųjų, buvo priversti suor
ganizuoti daugiau stalų.

Atsilankiusiems- Juozams 
buvo prisegtos raudonos gė- Krasowski moterų vadovė ir 
lės ir jie visi pakviesti prie 
garbės stalo.

Programą atidarė ir jai 
visą laiką vadovavo Aldona 
Urbanavičienė. Ji, pasvei
kinusi Juozus ir visus atsi
lankiusius, pakvietė seselę mi, tačiau daug dirba, dar 
Teresę ir jos vadovaujamą 
mergaičių chorelį progra
mos išpildymui. Šio chorelio 
įsteigimas ir jo gyvavimas 
tai yra gyvas įrodymas se
selės Teresės įnešto darbi} 
pasišventimo jaunimui ir 
ypač jos didelė meilė dainai 
ir muzikos menui. Šios mer
gaitės, kurių yra 17, yra 
tikrai pasiekusios jau tokio 
lygio, kad gali drąsiai kon-_ 
certuoti kitose kolonijose ne 
tik atstovaudamos, bet ir 
gąrsindamos Montrealio lie
tuviškos kolonijos vardą.

Po koncerto seselei Tere- 
I sei buvo įteiktos rožės, o 
visos mergaitės gavo po gė- 
llytę, kurias joms įteikė Jo
nas ir Juozas Remeikiai ir 
Jonukas Krasowski.

Po šio malonaus (tik gaila 
trumpo) koncerto organiza
cijų vardu sveikino tėvą Juo
zą Aranauską KLK Moterų 
Draugijos primininkė G. 
Kudžmienė, Šv. Onos Drau
gijos pirmininkė A. Usienė: 
Rūtos klubo pirmininkas K. 
Toliušis, LK Mindaugo š

A+A
PAUKŠTAIČIUI jonui

LIETUVOJE MIRUS,
i o sūnui PRANUI, anūkui VAIDOTUI, dukteriai 
LEONORAI KRISČIOKAITIENEI JAV, sūnums BENIUI 
ir VYTAUTUI Lietuvoje, reiškia g i I i užuojautą-

NL VALDYBA, REDAKCIJ A ir ADM I Nl S TRACIJA

G. Remeikienė, parengimų 
vadovė. Kuopos vėliavnešys 
Juozas Remeikis.

Pabaigai, ktm. J. Aranaus- 
ko žodžiais tariant, kad ši 
kuopa ir maža savo sudėti-

norėtųsi pažymėti, kad gra
žiu sugyvenimu tarp savęs 
galima pasiekti ir gražių re
zultatų bendroje veikloje.

Nijolė Bagdžiūnienė

A+A
PAUKŠ TAIČIUI JONUI

LIETUVOJE MIRUS, 
jo sūnui PRANUI, anūkui VAIDOTUI, dukteriai 
LEONORAI ,KRI S ČIOKAITIENEI JAV, sūnums BENIUI 
ir VYTAUTUI Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią, 
užuojautą- KAzĖ /r J0fMS PETRULIAI

niame festivalyje Pietų 
Prancūzijoje, Montrejeau 
mieste. P o to buvo apkeliau
ta visa Kanada net keletą 
kartų, dalyvauta keturiose 
tautinių šokių šventėse Chi
cago je, aplankyta Pietų Ame
rika- Kolumbija 1974 m. Gal 
didžiausias ir drąsiausias 
šuolis perPacifiką į tolimą
ją Australiją įvyko 1976 m. 
gruodžio 22- 1977- sausio 15 
d.Nežiūrint visų šiltų ir pa
lankių atsiliepimų, nenu
trūkstančios ir dabar drau
gystės tarp tolimų konti - ,______ ___ _______
nentų jaunimo, nuolatinių ap- .'kuopos pirmininkas A. Mylė 
silankymų vienų pas kitus , 
maloniausia, kad į šių išvy
kų organizavimą ir jų sėk- 
mingąpravedimą labai akty
viai įsijungdavo ir pats Gy - 
vataro jaunimas. Išvykos 
jaunimą sujungdavo, skatin
davo dirbti, būti pavyzdingais, rodo, savyje užsidaręs, tė- 
jaunuoliais, paklusti drūtis- Vas Juozas Aranauskaš visa

da moka visus linksmai nu
teikti tokiais atvejais. Vi - 
siems labai patiko jo išve
džiojimai, kaip buvo tikri
nami gandai, kad jis bus ar
ba jau ir yra šios parapijos 
nuolatiniu klebonu. Vėliau, 
jau visiems išsiskirsčius, 
kun. J. Aranauskas, atėjęs 
pas darbą bebaigiančius ren
gėjus prisipažino, kad, kai 
prieš šiuos pietus, išėjęs 
laikyti šv. Mišių ir pamatęs 
pilnutėlę bažnyčią žmonių, 
pagalvojo : "Dieve mano, kad

ir kiti.
Tėvas Juozas Aranaus- 

kas, šiuo metu einantis mū
sų parapijos klebono parei
gas, laike pietų,, padėkojo 
visiems susirinkusiems. 
Šiaip jau visada tylus ir, at-

jaunuolials, paklusti draus
mei, atsisakyti pigių pramo- 
gų.

Gyvataras aplankė ir A- 
merikos lietuvius Philadel
phia mieste, New York* e , 
Chicago, Cleveland’e ir 1979 
m. birželio 24 d. Los Ange
les. Pats Gyvataras yra iš
leidęs 3 leidinius, susukęs 5 
filmas, keletą video juostų . 
Savo 30 m.sukakčiai pami
nėti leidžia ketvirtąjį leidinį 
-albumą.

GyvStarui vadovauja Geno
vaitė Dumčiūtė-BREICHMA- 
NIENĖ, jos pavaduotoja Irę - , 
na JOKŪBYNIENĖ. Su jau- 
niais dirba Jolanta JOKŪBY- 
NAITĖ. Akordeonistas -K . 
DEKSNYS. D .

LABAI SVAMBU VISIEMS

RINKIMU KOMISIJA PRA
ŠO, kad žmonės jiems p a- 
siūlytų kandidatų į KLB 
Hamiltono Apylinkės Valdy
bą ir į Krašto Tarybą.

Kandidatus prašome pra
nešti vienam iš šių asmenų:

st. Catharines
• Jau vėl veikia lietuvių bi
blioteka sekmadieniais po 
pamaldų.
• Šių metų Rekolekcijas 
šiemet praveda Londono lie
tuvių klebonas kun. J.Staške
vičius.' Dalyvauti kviečiami 
visi Niagaros krašto lietu - 
viai. Smulkesnės žinios pra
neštos per pamoklsą.
1980. III. 21

J. DEKSNYS - 523-8567, A. 
JANKŪNAS - 648- 3428, P. 
LUKOŠIUS - 529 - 6619.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, Hamiltono 

Apyli nkė

• Tradicinę Kaziuko Mūgę 
surengė moterų grupė.Pa
jamos -Lietuvos tikintiems .
• JANUŠONIAI , Felicija ir
Stasys atostogas leidžia Flo
ridoje. Jiems čia nesant, į 
jų butą įsilaužė plėšikai, bet 
didelių nuostolių nepadarė . 
Tai jau nereti tokie įvykiai , 
nes miestai neišsigali mo
kėti policijai milžiniškų ai - 
gų. 1 Kor.

APIE ARIZONĄ IR - 
SVEIKINIMAI IŠ 
ARIZONOS

Nuoširdžiausi sveikini
mai ir linkėjimai "Nepri
klausomai Liėtuvai” ir vi
siems redaktoriams ir bend
radarbiams iš Phoenix. Esu 
labai dėkingas jums už siun
tinėjimą "NL". Tik apgai
lestauju, kad taip maža ži
nių jame iš Montrealio.

Atvažiavau į Phoenix poll- 
siui. Ir neapsirikau. Nors 
ir Montrealyje palikau gra- būtų bent 1/2 milijono dolerių 
žv orą, bet temperatūros vertės. Bet to laiko plrmi- 
skirtumas bent 40 laipsnių. 
Bendrai, Phoenix žiemos 
temperatūra yra 75 - 80 
laipsnių dieną ir 50 naktį. 
Phoenix yra Saulės slėnyje. 
Iš visų pusių apsuptas kal
nais ir kalneliais. Nuolatįnė 
saulė, bet ir šiais metais 
|tik vieną savaitę buvo apsi
niaukęs , dangus,o tikro lie
taus gal tik porą valandų pa
čiame Phoenix’e. O potvy
niai, apie kuriuos visi laik
raščiai rašė ir bent keturis 
Phoenix’o tiltus išgriovė, 
pasidarė iš kalnuose tirps
tančio sniego.

Phoenix su priemiesčiais 
turi arti milijono gyventojų. 
Lietuviųčia gyvena arti 400. 
Daugiausia pensininkų — 
75 %. Žiemos metu priva
žiuoja lietuvių atostogautojų 
ir iš Kanados, iš Chicagos ir 
kitų JAV rytinių miestų - 
apie 1OO žmonių.

Lietuviai turi savo klubą, 
kuris turėjo ir savo nuosa
vybę su gražia sale. Tą nuo
savybę 1945 metais pardavė 
už 90 tūkst. dolerių ir pi
nigus "demokratiškai" pasi
dalino. Dabar-ta nuosavybė

A+A
JUOZEI KIBIRKŠTIENEI

Mirus, jos sūnų. JUSTA. ir dukra IRENA. 
VILGALIENE. su šeimomis bei visus gimi
nes ir artimu o s ius nuoširdžiai užjaučia me —

$. V. P i e Č a i č i a i
R. J . P i e č a i č i a i

______________

A+A

VERONIKAI EIMANTIENEI 
LIETUVOJE MIRUS,

mūsų miel am bendradarbiui LEONARDUI EIMANTUI, 
jo giminėms ir artimiesiems reiški'a gilią 
užuojautą —

ML VALDYBA. REDAKCI J A ir ADM INl STRACIJ A

viams pamaldoms pas Sese
les. Kun. A. Valiuškos gražus 
dviejų aukštų namas yra ir 
Lietuvių Katalikų centru.

Phoenix'o lietuviai yra la-

ninkas Antanas Ignotas ir 
klubų nariai galvojo, kad ge
riau būtų jį parduoti. Dau
gelis vėliau atsikėlusių labai bai nuoširdūs ir kiekvieną 
apgailestavo ir dabar dar atvykstantį lietuvį su dideliu 

svetingumu priima ir viso- 
priklauso kiais būdais padeda apsigy

venti ir įsikurti.
Phoenix'o klimatas yra 

labai sausas ir dėl to reu
matikams - rojus.

Pačios įsikūrimo sąlygos 
buvo labai lengvos, net ir 
darbas yra galimas. Daug 
atvažiavusių lietuvių atosto
gauti nusiperka nuosavybes 
investavimo tikslu.

Dar kartą su dėkingumu 
pasilieku Jūsų.

kun. J. Kubilius SJ

kalba. Šiandien pati klubo 
nuosavybė jau 
miestui.

Čia dar veikia Lietuvių 
Bendruomenė, įkurta 1952 
metais p. Josiukienės-Josen. 
buvusios Lietuvoje mokyto
jos. Dabartinis LB pirmi
ninkas yra kapit. Vincas Ru- 
seckas. LB kiekvienais me
tais surengia Vasario 16 mi
nėjimus.

Veikia ir Liet. Kat. misija. 
Jos direktorius yra kun. A. 
Valiuška. Kiekvieną sekma
dienį yra laikomos "lietu-

kelnėms- 
pristatant
ir atsiimant

M PHILIPPE IŽZI

ska^k.t. 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

co„/eon.5..,.7661 A C£NTRALE 

495-90e AVĖ 
A corner- Bayne 365-1143

2 9 55 Allard Street, Ville Emard 
'—----------------  7 6 6-2667.

VERDUN INCOME TAX
Pildome Income Tax. Kasdien nuo lOval.r. 
iki 5 v. p. p. Šeštadieniais nuo 12v. iki 6v. p. p. 
Kalbame I i e tu vi skai . Te I : 769—8825,366-6245.

'4701 Bannantyne , Verdun, P, Q, H4G—1E6

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

7 psi.



NL REIKALAI
SPAUDOS BALIAUS, (kuris įvyks balandžio -mėn. 19 d. 

laimėjimų knygutės jau pradėjome gauti atgal. Labai ma
lonu, kad skaitytojai nedelsia ir kartu prideda prenumera
tos mokestį, dažnai ir auką.

- LUKAUSKAS Vincas, nuolatinis NL laikraščio aukų 
rinkėjas, šiais metais vėl sutiko mums talkininkauti .Nuo
širdus ačiū.

- AV PARAPIJOS KIOSKO veėjas J.ŠIAUCIULIS pri
ima visus NL laikraščič rtiokesčius.

- "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" BENDROVĖS 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS ŠAUKIAMAS š. m.GEGUŽĖS 
mėn. 4 d., AV Parapijos salėje,po 11 va,l.pamaldų. Die
notvarkė ir įgaliojimų forma bus paskelbta sekančioje NL 
laidoje.

- KANADOS PAŠTAS į mūsų nusiskundimus dėl net
varkingo ir pavėluoto pašto pristatymo atsakė, kad pas - 
kirstymo centrai medžiagos neužlaiko ir laiku persiunčia 
kur reikia. Patarė kreiptis su skundais į savo artimiau - 
sias pašto įstaigas ir į išnešiotojus. Vieni kitus kaltina ,
o kas tikrai kaltas- sunitu išsiaiškinti, tačiau skųstis rei
kia ir tik taip priversime tvarkingiau dirbti.

SAVAITRAŠČIO "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" SPAUDOS BALIUS BUS BALANDŽIO MĖN. 19 d. .7 v.v.,&V.
KAZIMIĖRO PARAPIJOS SALĖJE. PROGRAMĄ IŠPILDYS HAMILTONO MERGAIČIŲ. CHORAS AIDA S, va
dovaujamas muz. JONO GOVEDC . KVIEČIAME MONTREALIO VISUOMENĘ SKAITLINGAI DALYVAUTI, nes 
tai retas atsitikimas, kai atvyksta virš 50 JAUNŲ IR GRAŽIŲ. MERGINŲ IŠ PILDYTI PUIKIĄ PROGRAMĄ . 
Šilta vakarienė, šokiai, Didžiosios ir Mažosios loterijų, laimingų bilietų traukimai linksmins visus.

Ville Brossard, VIZGIRDA J. 
- Aurora, III., JAV, BRAŽ_ 
D ŽIONIS Dalius, Los Ange
les, Calif., JA V., AND RIE
KUS ,R., -Australija, dr.RA - 
LYS Danielius- Clarence - 
ville,Que, BRAZAUSKAS ?.-

Portage La Prairie, Ma . 
ŽEMAITAITIS J. - Calgary, 
Alta; JURJONAS Adolfas - 
Brome, Q ue; RIMŠAITĖ Jad
vyga -Ottawa,Ont; BURB A. 
— Timmins, Ont. 
Nuoširdus AČIŪ'.

WtAMAAnMMVMWMMMMAAAMMANAWMAARI

REKOLEKCIJOS AUŠROS 
VARTlį PARAPIJOJE 

prasidės 
ir baigsis 
d.

Vakarais
šios,pamokslas,išpažintys .

Rekolekcijas praves jėzui
tų provinciolas Tėv. Leonas 
Zaremba,S. J. ,iš Chicagos.

RUOŠIAMASI VELYKŲ.
STALUI

o o o o o

MUSU RĖMĖJAI /tęsinys/:
Aukojo po $1O, -
Iš Hamiltono :
DALIUS Stasys, LEGNIKAS 
Ernest, BULKE P.,SAKAI
TE Antanas,ŠARŪNAS Ona , 
Iš Verdun’o:
KERBELIS Vaclovas, MOR
KŪNAS Stasys.
Iš Vokietijos - Kpt. BAR
ŠAUSKAS L.K.
Iš Toronto;
ASTRAUSKAS Jurgis, SAU- 
LĖNAS Bronius, PETRULIS 
M., PIKŠILINGIENĖ J.,DA
NYS K., GULBINSKAS P.
Iš Montrealio:
DABKUS Juozas, LIPKE Pe-

/bod./

MONT RE A LIE C LA I 
TELEVIZIJOJE

Montrealio televizijos 17 
kanale pamatysime etninių 
grupių programoje ir lietu
vius kovo mėn. 29 d. šešetą - 
dienį 5 vai.p.p. Nepamirš - 
kime pasižiūrėti. Tarp kitų 
bus ir "Gintaras". Ta proga 
mums būtų labai naudinga 
pavieniai ir organizuotai pa
rašyti porą žodžių, kad žiū
rėjome ir kad norėtume dau
giau tokių programų. Pri-

■ dėkite ir savo pageidavimus. 
> Svarbu, kad būtų platesnė
■ reakcija. Galima rašyti 

angliškai ir prancūziškai 
Tekstą duokite patikrinti

kovo mėn. 31 do 
balandžio mėn. 6

7 vai. vyks Mi-

Jau nebetoli vienasis gra
žiausių parengimų Montrea- 
lyje - Velykinis stalas. Šiam 
parengimui intensyviai ruo
šiamasi. Jau yra rezervuo
jami stalai. Kas anksčiau 
juos rezervuos, tas gaus ge
resnes vietas. Stalus užsi
sakant, pinigai už bilietus 
užmokami tuojau pat.

• T ėv. J. KUBILIUS siunčia 
geriausius linkėjimus iš A- 
rizonos. Sustiprėjęs po ope
racijos,-išvyksta kovo 19 d. į 

(Chicagą ir tik balandžio 6d. 
būsiąs Montrealyje. Prašo 
perduoti sveikinimus vi
siems šv. Velykų proga.

Dėl stalų rezervacijos 
kreiptis pas: D-jos pirminiri- 
kę G. Kudžmienę telefonu 
2Š5-5579.

• MARTINĖNAS Kazys iš
vyko atostogų visam mene - 
siui į Floridą.
• VIKTERYTĖ Danutė su 
slidininkų grupe išvyko į 
Šveicariją.

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 1980
IŠVYKIMO DATOS:

ter, EFFERTAS P.,LUKO
ŠIUS Kazys, KAČINSKAS J.
LATVAFTE Petras, SIMĄ 
NIŪKŠTIS Ričardas.
Iš Vancouver'io:
PEČIULIS Leonas, STALIO - mokantiems kalbą. 
NIS A.
Iš St.Catharines:
DERVAITIS J.,JONUŠAS K .
Iš LaSalle:
ŠULMESTRAS M.,ALINAUS-
KAS Gasparas.
Iš Elora , Ont.:
SNIEČKUS Victor, PET -
RAUSKAS Antanas.
GUSTAINIS Jonas-Don Mills, 
Ont., dr. MALKUS E.-Sea- 
fort, Ont., URBONAS Alb .-

DR J. M A L 1 S K A
DANTŲ. GYDYTO J. AS 

-0-

1 44 0 St . |Zath e r in e West
Suite 600, Mo n t r e a 1

Tel; 866-8235
n a m u,: 488—8528,

DR. A. O. JAUGELlENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY STBEET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-

T *1. 932 • 6662, noms 73? . 968 L
1 ' ----- ..... -------- -

Dr. E. Andrukait's. m, r, c- .c.

TĖL 522-7236 MUNTMĖAL H2J IK4
832. BOUL ST-JOSEPH E. f. Ct. CANADA

NIDOS KLUBO .
ŽVEJU. ŽINIOS 
e NIDOS KLUBO išvyka į 
St. Francis ežerą buvo, labai 
sėkminga ne tiek Klubo na
rių skaičiumi, bet geru pa - 
gautos žuvies skaičiumi. Iš - 
vykoje dalyvavo vos keli na
riai.
• QUEBEC' o ŽUVAUTO- 
JŲ FEDERACIJOS 8-jo Ra - 
jono išvykoje St. Louis eže
ran mūsų Klubą Nidą atsto
vavo Vytas PTAŠINSKAS.Ši 
išvyka buvo konkursinė. I-ą 
vietą laimėjo mūsų atstovas 
už 9 svarų lydeką. Valio’.
• Balandžio 12 d., 8 v. v., 
QUEBEC'o Žuvautojų ir Me
džiotojų FEDERACIJA ruo - 
šia Banketą .įėjimas tik $ 3. 
labai puikioje naujoje vieto
je, gražiai išdekoruota. Kvie
čiami NIDOS Klubo nariai.

Banketas vyks Lachine, 
Que, 3051 St. Joseph Blv •
• Šį pavasarį ruošiamasi iš
vykai į Baskatong ežerą."

• PAUKŠT AITIS Pranas, 
buv. NL redaktorius, gavo 
žinią iš Lietuvos, kad mirė 
jo tėvas Jonas Paukštaitis, 
sulaukęs 96 m. amžiaus.

• PETRULIENĖ Kazimiera, 
bekasdama sniegą, sunkiai 
susirgo, gydosi namuose,gy
dytojo priežiūroje.
• URBONAVIČIAI, Juozas ir 
Elizabeta išvyko mėnesiui į 
Floridą poilsiui.

• RAŠYTINIENĖ Albinapa- 
šlydus krito ir susilaužė ran
ką. Ligoninėje teko ranką 
sugipsuoti. Gydosi namuose .
• L. GIRINIS-NORVAIŠA su 
žmona kovo gale išvyks a- 
tostogų. Žada aplankyti Ko
lumbiją, Argentiną, Braziliją, 
Urugvajų. Venezuelą ir kitus 
P.Amerikos kraštus.

12. LIEPOS 14, RUGPIŪC10 14 
RUGSĖJO H

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS - \

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į Š[ 
KRAŠTĄ^ - KANADA.

KELIONĖ t. MIAMI TIK S 169. LĖKTUVU
Rodyti angliikai: 

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal. P.O. H2W 1Y7

— (Vladimir Urbane)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS I LIETUVA.PATARNAUJAME VIRS 26 METAI I

GEGUŽES 15, BIRŽELIO

I R d.

Greitos ir .tikslus patarnavimas!

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

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

' GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL. QUE

Tel. 931-4024
I N C

■4 NOTRE-DAME E.

ADVOKATAS

• Nemažas būrys lietuvių šį 
savaitgalį slidinėjo ILauren- 
tidų kalnuose, nes sniego tik- 
tikrai netrūko

5947 Pork Av«- Monlrool, P. 0. H 2 V 4H4 
Tel: 279-1161; R«». 636-9909. '

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS, B.A.. B.C.L.

OME TAX

MOKA UŽ:

6396 Bonnantyne Avė.

LEONAS
Sale s

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PONTIAC" BUICK" ASTRA
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FlItMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

GURECKAS
Manager . UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
Monofar** 

LEO GUREKAS

Dr.A.S. popieraitis
RA.. M.D., C.M., M.Sc.,

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

PHARAAACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. dpto 10 p.m. Open, 

į Samedi: 9 a.m. <3 9:30 p.m.
1 Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 

Livraison grafaite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj onti s pristatymas 
76’26, rue Central St.,Ville LaSalle

365-9742

365-0505

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 -3 120 Nainy 3 76 -3 78 1
S k a m'b i n t i
Tel: 727-0879 721-7976

LEONAS MARKAUSKAS

PERKAME KANADOS, AMERIKOS IR 
LIETUVOS SIDABRINIUS PI
NIGUS. Tel: 935 - 9750. Adresas : 
L. D. B. P.O. Box 702, Verdun, P. Q .

H4G 3G6

Albertas N O R K E L i 0 N AS, B.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas 

Age nj_ū_r_ą__v e _i_ k j _ą__n_U_o_L945_ĘĮ._'

i me CTūNTREfiUŪ LIETINIU 
■-j HREDITŪ LINIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2AB. Telefonas: 766-5827

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

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ąve.)

Te L Bureau: 769-8824
Residence: 366-6245 Kailiu siuvėjas Pensijų planas

6% 
12% 

12.25% 
11.75%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
čekių kredito 
Investacines nuo

1 5\% 
13.75% 
16.5%

♦ NOTARE

Rūta Pocauskas bc

MONTREAL. QUEBEC H2Y >B7 TEL.: 87B-9534

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

Tel: f5 14) 871-1430

J 68 Notre D a me St., E. , S u į t e 205 
Montreal , P. f). , H2 Y 3P6

866 -2063, 866-2064

GM

Nemokoma gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Tel. 767-6183

Trumpai, term ind. iki ...................13

Duoda nemokamą gyvybės draudg 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

GM

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

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

muj montrea! wtst automobile

11 WESTMINSTER SOUTH A89-5391 i 
( At t he E n d of Sherbrooke St. We st)

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL. PJQ . CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČA1TIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Mantr.alyje 
Inveštacijos J,A.V. ir kt. Kanados provincijos*


	 1980-03-21-LIETUVA_0135
	 1980-03-21-LIETUVA_0137
	 1980-03-21-LIETUVA_0138
	 1980-03-21-LIETUVA_0139
	 1980-03-21-LIETUVA_0140
	 1980-03-21-LIETUVA_0141
	 1980-03-21-LIETUVA_0142
	 1980-03-21-LIETUVA_0143

