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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

VALEŠA - LENKIJOS LAISVŲJŲ UNIJU LEYDERIS

rėjas, priklausęs "Beatle" 
ketveriukei, gruodžio 9 d., 
buvo nušautas prie savo 
liuksusinio buto Įėjimo. Nu
sikaltėlis- 25 m. vyras, po - 
licijos teigimu, sumišęs 
žmogus, kuris kelias valan
das vaikštinėjęs vestibiulyje 
jo laukdamas.

Nusikaltėlis patalpintas Į 
psichiatrinę ligoninę tyri
mui.

Ironiška, kad dar beveik 
prieš pat nelaimę išreiškė 
norą tapti Amerikos piliečiu.

KANADA RUOŠIASI
CENZUI

Federalinis ministeris 
Kanados Cenzui praneša,kad 
sekantis cenzas nustatyti gy

ventojų skaičiui ir apie že ■ 
mės ūkĮ Kanadoje bus pra
vestas 1981 m. birželio mėn . 
3 d. Toks cenzas suteikia 
pagrindines žinias paie Ka - 
nados kraštą. Iš Cenzo bus 
galima informuotis apie 
žmonių darbus,pajamas,gy
venvietes, išsilavinimą, kal
bą, migraciją, tautinę kilmę 
ir religiją. Cenzo pasiseki
mas užtikrina geresnį eko
nomini o gyvenimo planavimą 
valstybiniu mastu.Tai pa - 
lengvina gyventojams pasi
naudoti jiems priklausančio
mis paramomis, patarnavi
mais, supažindina su rinkim 
minėmis apylinkėmis ir 1.1. 
'Cenzas mūsų-dalyvaukime", 
ragina ministerija.

RŪPESTIS TEBESLEGIA 
LENKIJĄ

Oficiali Sovietų provo - 
kacija, atrodo, ieško priežas
čių Įžengti su savo kariuo
mene J Lenkiją.

Maskva,fanatiškai norėda
ma išsaugoti savo nepateisi
namą režimą, apkaltina 
"kontra-revoliucionierius li
nijose", kurie norį kritikuoti 
komunistinę valdžią Lenki
joje. Taip pat tvirtina,kad 
tik Vakarų agentai juos kir
šina.. .Lyg pačios nežmoniš
kos sistemos neužtektų , kad 
žmonės nustotų kantrybės...

JAV-bės pasisakė prieš 
bet kokią invazijos į Lenkiją 
formą, jeigu ir būtų "kviečia
mi" dabartinės WarSawos 
vyriausybės. Čekoslovakijoje 
stovintys sovietų daliniai- 
apie 80.000 karių pajudėjo 
prie Lenkijos sienos.

Waleša, laisvųjų darbi
ninkų unijų lyderis pasakė , 
kad lenkų niekas nebenuste - 
bins."Priversti žmones tin
kamai dirbti per jėgą ir 
prievartą - nėra tinkamiau
sias metodas", -pasakė jis. 
Jeigu oficialios provokacijos 
nesiliausiančios - tai visos 
Lenkijos žmonės Įsijungs Į 
portestą, pareiškė Waleša.

Jis taip pat pabrėžė, kad 
nežiūrint to, jog reikia re
formuoti Lenkijos komunis
tinę sistemą- "Vakarų sis - 
tema irgi nėra labai gera", 
nes " daug tinginiavimo, per 
daug liuksuso joje. Vakarai 
perdaug nusileidžia Sovie
tams, ir vieną dieną bus 
pervėlu", - pridėjo jis.

Sovietų žinių agentūros 
pradeda skleisti netikras ži
nias apie Įmonių sargybų nu
ginklavimą Kielce mieste ,

bet lenkų Solidarnost panei
gia, tvirtindama, jog tai vie
na iš provokacijų..

Čekoslovakijoje, aplink 
Prahą, prisilaiko sovietų 
kariuomenė, bet Į miestą ei
dami kareiviai nedėvi unifor
mų, kad neerzintų gyventojų.. 

BREŽNEV’AS ŠALTAI 
SUTINKAMAS INDIJOtlE

Iš New Delhi pranešama, 
kad Brežnev’as atvyko 4-ių 
dienų vizitui Į Indiją, kuris 
turėsiąs būti labai svarbus 
ir reikšmingas tiek Maskvai, 
tiek Indijai.

Aerodrome Brežnev’as 
buvo sutiktas Indijos prezi
dento Sanjiva Reddy, premje
rės Indiros Gandhi, kabineto 
ministerių, diplomatų ir So - 
vietų draugų Indijoje. Tačiau 
žmonės pakeliui iš aerodro
mo Į prezidentūros rūmus 
buvo susiraukę ir nemojavo. 
Virš 5GO afganų ir indų de
monstravo, protestuodami 
dėl Sovietų kariuomenės Af
ganistano okupacijos.

Minios priešiška nuotaika 
labai skyrėsi nuo 1961 m. ir 
1973 m. Sovietų lyderių su
tikimų Indijoje.

New Delhi mieste matė - 
si šūkiai: "Šalin iš Afganis
tano it Lenkijos", "Mirtis 
skerdikui Brežnev’ui" ir 
"Rusijos Hitlerį, keliauk at
gal*."

Jokių viešų pasirodymų 
Brežnev’ui nenumatyta. Jis 
jau kuris laikas yra sirgęs , 
ir jo dienotvarkėje daugiau 
laiko yra skirta poilsiui, ne
gu reikalų tvarkymui.

NUŠAUTAS JOHN LENNON, 
BUVĘS"BEATLE"

John Lennon, 40 m. iš
garsėjęs pasaulyje dainų kū

Maris Kirsons protestuoja Madride savo krauju

Latviai Madride degina Sovietų imperijos vėliavą
ALTo PASTANGOS MADRIDO KONFERENCIJOJE

Grupė pabaltiečių buvome priimti ir Lichtenšteino de
legacijos pirm, pavaduotojo grafo Mario von Ledebur- 
Wicheln. Kalbus ir malonus žmogus. Su dideliu dėmesiu 
klausė pabaltiečių prašymo Konferencijoje paremti jų rei
kalus. Wicheln pritarė pabaltiečių pageidavi
mams, bet pareiškė, kad Lichtenšteinas, būdama maža 
valstybė, negali per daug persistengti. Jis pažymėjo, kad 
amerikiečiai gana kietai rusus spaudžia dėl Afganistano,

Amerikos Lietuvių Tarybos konferencijon pasiųstieji 
dr. Kazys Šidlauskas ir kun. Juozas Prunskis, drauge su 
latviais ir estais susitiko su Vatikano, D. Britanijos, V. 
Vokietijos, Švedijos, JAV, Olandijos ir kitų delegacijų 
nariais.

Vėliau, pabaltiečių atstovus - latvį J. Bolstein, estę 
E. Taul ir kun. J. Prunskį priėmė Liuksemburgo delega
cijos vicepirmininkas P. Faber bei delegacijos narys Ge
orges Santer. Pabaltiečiai išdėstėme sunkumus okupaci
joje, prašydami, iškilus pabaltiečių klausimui, parodyti 
prielankumą. Liuksemburgiečiai domėjosi perskirtomis 
šeimomis, religine priespauda, žadėdami pabaltiečiuspa
remti, drauge pastebėjo, kad jie, kaip Bendrosios rinkos 
nariai, turi atsižvelgti J bendrą tų kraštų politinę liniją , 
kaip ji yra sudaryta ir pareikšta.

dėl informacijų trukdymo, dėl disidentų, bet mažiau te- 
liečiami religiniai suvaržymai. Kai pasakėme, kad buvo 
atvejų, kada vaikai buvo atimti nuo tėvų už religinį auklė
jimą, Wicheln pabrėžė, kad tokius atvejus reikia suregis
truoti „

Taip pat pabaltiečiams gražaus prielankumo parodė 
Austrijos delegacija. Visi kalbėjusieji Madrido Koferen - 
cijoje puolė rusus dėl Afganistano. Tik trys valstybės, be 
pačios Rusijos, gynė Maskvą ryšium su Afganistanu: Jt. 
Vokietija, Bulgarija ir Čekoslovakija. Taigi, pati Sovietų 
Sąjunga nebegali turėti pilnos paramos net iš rytų bloko 
valsybių. Amerikiečiai savo kalbose ryžosi iškelti atski
rus kalinamųjų atvejus. Rusai, norėdami, kad,liktų ma
žiau laiko diskutuoti Žmogaus Teisių klausimus, buvopra- 
dėję posėdžius boikotuoti, gaišindami laiką dėl įvairių 
procedūrų, kad tik nebūtų iš esmės svarstomi Helsinkio 
pąsitarime priimti laisvės principai ir jų vykdymas. Ša
lia posėdžių, amerikiečiai veda privačias derybas su so 
vietų žmonėmis, bandydami išgauti, kad būtų paleista 
daugiau kalinamųjų.

JAV delegacijos pirm, Dr. Bell antroje savo.kalboje 
lapkričio 21 d. vėl pabrėžė reikalą leisti susijungti iš
skirtiems šeimų nariams, nevaržyti laikraštininkų darbo. 
Paneigė sovietų delegacijos tvirtinimą, kad žmogaus tei- 
ėių klausimas esąs jų vidaus reikalas.

JAV delegacijos patarėjas Jerome Shestak Madrido 
konferencijoje lapkričio 24 d. priminė Sacharovą, pas
merkė emigracijos varžymus, klausė, kodėl pareiškę no
ro emigruoti iš Sov. Sąjungos dažnai netenka tarnybų. Su
minėjo,kad lietuviui yra sunku iš S. Sąjungos kontroliuoja
mų kraštų išvykti pas savuosius. Priminė kultūrinius ir 
religinius persekiojimus Ukrainoje, priminė diskrimina
ciją prieš totorius, kurių apie 500,000 negali grįžti Į 
savo žemę. Pažymėjo, kad Rytų Europos tautoms kliudo
ma ugdyti savo kultūrą. Pasmerkė kliudymą informacijų 
laisvės, radijo transliacijų trukdymą. Reikalavo tuos 
dalykus pataisyti. /Kodėl nė vienas nepasakė, kad Pa
baltijo kraštai buvo neteisėtai okupuoti?/

Amerikiečių laikymasis prieš Maskvos priespaudą 
taip jautriai buvo rusų priimtas, kad kai lapkričio 25 d. 
JAV ambasadorius Todman savo rezidencijoje surengė 
priėmimą, rusai neatėjo.

Sutikus bulgarų delegacijos narį ir suminėjus reikalą 
laikytis prieš Maskvos kolonializmą, iš jo teko išgirsti , 
kad "bandome, bet žinote kaip mums sunku". Britų 
delegacijos viceprezidentui buvo progos padėkoti už jo 
ryžtingą gynimą Klaipėdos bažnyčios Madrido Konferenci
joje. Buvo progos išsikalbėti su Vokietijos ambasadoriu
mi J. Kasti, su Turkijos ambasadoriumi, su Kipro, Grai
kijos , Belgijos, Ispanijos, Islandijos delegacijų nariais, 
primenant Lietuvos reikalus.

JAV delegacijos antram pirmininkui dr. M. Kampel- 
manui ir Helsinkio komisijos Washington’e pirmininkui 
kongresmanui d. GFascell padėkota už tvirtą laikymąsi 
ginant pavergtųjų teises.

LIETUVOS ŽMONĖS PAINFORMUOTI
Amerikos Balso atstovasMadride Į juostelę Įrašė dr. 

K. Šidlausko, VI. Šakalio, A. Mičiudo ir kun. J. Pruns- 
kio pranešimus apie Madrido konferenciją,. Taip pat te
lefonu iš Madrido į Vatikaną tie patys asmenys padarė 
pranešimą apie Madrido tarptautinio suvažiavimo eigą.Iš 
abiejų siųstuvų buvo painformuoti Lietuvos gyventojai 
apie Madrido Įvykius.

RUSUS SKATINO GRĮŽTI NAMO
f Būdamas Madrido konferencijoje kun. J. Prunskis 

tarp kitų laikraštininkų buvo sutikęs ir Tasso, Ogoniok 
bei Izviestijų korespondentus. Priminė jiems Lietuvą. 
Kai rusai ėmė kalbėti, kad dabar Lietuvoje gera ekonomi
nė pažanga, ką galėtų įsitikinti pats nuvažiavęs, kun. J. 
Prunskis jiems pareiškė, kad lietuviai patys būtų pasie
kę didesnę ūkinę pažangą, o dabartinė turi didelį trūku
mą, nes nėra laisvės. Kai dėl Lietuvos lankymo, tai jis 
rusams pasakė : - važiuos tenai, kaip patys rusai iš Lie
tuvos sugrįš į Rusiją.

DR. K. ŠIDLAUSKAS PERRINKTAS ALTo PIRMININKU

ALTo suvažiavime sudarytoji valdyba dabar pasis - 
kirstė pareigomis. Pirmininku išrinktas dr. Kazys Šid - 
lauš kas, vicepirmininkai: T. Blinstrubas, P. Dargia, dr. 
J. Jerome, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimaitis, dr. 
J. Valaitis, gen. sekretorium - Gr. Lazauskas, iždinin
ku - J. Skorubskas, finansų sekr. - P. Bučas, protokolų 
sekretorium- K. ithdvila, valdybos nariai - S. Balzekas, 
Jr. , J. Lekas, V. Naudžius, E. Vilimaitė, įgaliotinis 
Washington’e - dr. J. Genys, reikalų vedėja - I. Blins - 

itrubienė, informacijai - kun. J. Prunskis.
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DEŠINĖJE: "Įkliuvęs” Į Japonijos teritorinius vandenis 
Sovietų atominis povandeninis laivas tempiamas taisy - 
mams namo, Į Vladivostok’s.

CA'l

KLB XI-SIGS KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME MO NT RE A L YJ?i, 1980. XI. 1-2 D.D.
Pirmoje eilėje: A.Rinkūnas, S. Jakubickas; V.Kutkus, JAV LB-ės pirmininkas, Vyt.Kamantas, 
PLB pirmininkas ir J. R.Simanavičius, KLB pirmininkas. Nuotr.: J. V.D a n i o

I Š PAS AULIO LI ETUVI U BENDRIJOM ENĖS VEI KLOS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos posėdis į- 
vyko lapkričio 12 d. Jaunimo Centre Chicagoje. Jame 
buvo peržvelgti Vaidy Kis narių, komisijų .r talkininkų 
atlikt: darba., susipažinta su nesenta. Įvykusių JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenių kraštų tarybų sesijų nu 
tarimais, ŠALFA3S suvažiavimo nuotaikomis ir pasi
tarta įeitais reikalais. Ilgiau diskutuota lituanistinės ka- 
tedv »s arba židinio steigimas ir Vasario 16 gimnazijos 
finansinės problemos. Galutinai patvirtinta 1978 m. Pa 
saulio Lietuvių Dienų Toronte apyskaita ir priimti PLD 
ir PLB Kontrolės komisijų raštai. Aptarti I(-jų Pasau
lio Lietuvių Dienų reikalai, kun. dr Jtiozo Pranuko ski
riama premija spaudos vijai pasmilo lietuvių tarpe, ir 
kiti atsities darbai. Sekantis PLB Vaidybos posėdis nu
manytas gruodžio mėnesio viduryje.

— o -
JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesija spalio 25 

--26 d. eromis Chicagoje savo nutarimuose pas.sakė, kad 
pritaria ir remia PLB Valdybos veikią Lietuvos laisvi- 
nimo darbuose, pakėlė PLB Vai dybal skiriamų solida
rumo Įnašų du!) iki 15%, iš Krašto Valdybos iždo pasky
rė PLB Valdybos Ja'burna ir "Pal iulio Lietuviui" šiais 
meta, s 9,500 uol. ir pažadėjj 10,000 dui- paramą 
1981 metams.

JAV LR tarybos sesijoje rLuyvava PLB pirmininkas 
Vytaulwi Kama::'.as, vykd vlcepirmirinkau Vaclovas 
Kleiza, vicepirmininkai Saulius Kupna ir Romas Saka- 
dalsk.s sekr^oriai Antanas Juodvalkis ir Dama Koje- 
lytė, ir reikalų vedėja Dan.il b Korzuuienė.

BUVO
D U MURAVJOVAI

"N.L."47 nr.,P.Indreika 
straipsnyje "Kviečio grūdo 
sukelti neramumai" gana 
tiksliai pavaizdavo Lenkijos 
ir Sovietų Rusijos ekonomi
nius sunkumus dėl trūkumo 
grūdų ir jų importo iš kapi
talistinių kraštų. Jis pami
nėjo,kad Sovietų Žemės Ūkio 
ministoris Gorbačov pri- 
samdė užsienio laivų grū- 
2 ps

dams Įvežti per Vladivostok* 
o uostą, "kuriam gražią vie
tą parinko 1860 m.Muravjo
vas per karą atimtoje iš 
Mandžūrijos dalyje.... .bet 
lietuviai Muravjovui už tai 
jokių nuopelnų nepriskiria 
už jo žiaurumus malšinant 
1863 m. sukilimą, kada jis 
buvo Vilniaus gen.guberna
torium- užsipelnęs "koriko" 
vardą".

Čia .mažas nesusiprati
mas. Vladivostok’o miestą

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos sesija 
lapkričio 1—2 dienomis Montraiyje. išklausiusi PLB 
pirmininko Vytauto Kamarų o pranešimus ir prašymus,pri
ėmė ke’elą nutar.mų, liečiančių PLB veiklą. Tad kad 
Kanados LB Kr išio Valdyba* prisidėtų prie PLB ruošia
mų IT-jų Pasiuko Lietuvių Dienų 1983 metais ruošos ir 
r imtų Jaunimo Sąjungos pastangas besiruošiant V-jam 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui; kad Krašto Vai
dyba remtu Vasario |.j gimnazija, ir aktyviai skatintų 
jaunimą studijuoti tena.; kad Krašto Valdyba bei apylin
kių valdybos remtų lėšom! s «r talkininkais kun. Kazimie
ro Pugevičiaus vadovaujamą Lietuvių Informacijos Tary
bą New Yorke; kad visos apylinkės ruoštų Vasario 13 
dienos minėjimus .r jų metu telktų lėšas Lietuvos lais
vinimui ir heluvybės išlaikymui pagal aukotojo valią.

— o —
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 

pirmini įkas Andr us Šmitas kelis kartus kreipėsi Į PLB 
Valdybą prašydamas finansinės bei moralinės paramos 
Vasario 16 gimnazija, ir jos naujam direktoriui Jonui 
Kavaliūnai, ir kad PLB pašiūrių atstovą i Vasario 16 
gimnazijos kurą oriją. PLB Valdyba prašymą priėmė ir 
savo atstovu Į Vasario 16 gimnazijos kuratoriją pakvie
tė kiti. Bronių Liubiną. PLB vicepirmininkas švietimo 
reikalams kun. Antanas Saulaitis, S. J. dabar visokiais 
būda,s rūpinasi sulelkti kiek galima didesnę finansinę 
paramą gimnazijai ir surasti daugiau mokinių 13 JAV, 
Kanados ir kitų kraštų, kurie vyktų Į gimnaziją mokytis 
melams ar Ilgesniam laikui. Iš Lietuvių F undo gama

Įkūrė ne "korikas" Michail, 
bet kitas Muravjov’as, vardu 
Nikolai, kuris vėliau pava
dintas "Amurski". Jis 1847 
m. buvo paskirtas Rytų Sibi
ro gen.gubernatorium ir pa
gal vad. Aiguno sutartį 1858 
m. "gavo" iš Kinijos Amūro 
ir Usuri sritis be jokio karo. 
Ten ir Įkūrė tą miestą, pa
vadinęs j| ’’ Valdyk Rytus" 
/Vladi Vostok/.

Prieš paskyrimą gen.gu
bernatorium, jis gyveno sa

vo dvare Stakliškėse ir buvo 
liberalinių pažiūrų, net siū
lęs carui Nikalojui I panai
kinti baudžiavą.

Tai ir šiam Muravjovui 
"dėkoti" turime ne mes,bet 
kiniečiai. P.Lelis

Toronto, Ont .

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:

896. Bačėno Antano atmin.
............................ $314. -

897. Ingrelės Jono atmin.
•.........................3100. -

898. Šarauskai M ožys ir
Emilia............$200. -

899. Kairys Antanas $1OO. -
900. But cys Gražina $1OO. - 
9OL Palionis Antanas- ...

...........................$218.-
902. Navikėnienės Elenos

atmin........... $920. -
903. Vilniaus Krašto Lie

tuvių S-gos Krašto Val
dyba................ $100*

904. Toronto Lietuvių Vy
rų Choras Aras$lOO. -

905 Lukšys Jonas. .$1OO. -
906. Raslanas .Antanas. .. .

............................. $1OO. -
907. Jo Kubiliaus Stanislo

vo atmin .... $1OOO. -
908. Raudys P.........3100.-
909 Liaudinsko S. atmin.

.........-............... $1OO. -
910. Barkauskienė-Survi

laitė Danutė..
911. Jamnevlčiua Juozas. ..

.........................   $1OO. - 
Peteraitis Oskaras. . .. 
...............................$20. - 
Mickevičiaus P. atmin. 
............................ $15.-

Įnašų papildymai:
5. Jaaubickai Stepas ir 

Vanda .iki $400. -
9 Miceikos Vladus ir 

Marija.......$1000. -
1O. Mockai Zigmantas ir 

Liudu ..........$400. -
23. KLB Ottawos Apylinkė 

................... $5400. -
142. Bersenas Eugenijus. . . 

....................$300. -
175. Daugel avi e i aus Alfon

so atmin.$5025. -
215. Bersėnas Elona.............

............................. $500. -
243. Mingėla Amanas.........

...............................$850. -
255. Miliušo Juliaus atmin.

..............$300. -

. $iOO. - • s varbumo

257. Pnsas Juozas..............
..................$1OOO. - 

332. Strodomskis Julius ir
Ona. ... iki $1000. - 

358. Kerulio Vaclovo atmin.
..............$1200. - 

380. Treigio Sergi jo atmin.
.................. $568. - 

4-14. Valaičio Kazimiero...
.............   $2515. - 

483. Kubiliai, Dr. Vincas ir 
Veronika .... $300. - 

536. Skilandžiūnas V. , Kuo.
Dr....................... $200. -

726. Zuloaienė Delphina. . .
.................3200. - 

79 4. Zatorakiai Edvardas ir 
Sofija..$1500. -

893. Daukšienės Gražinos 
atmin.$400. -

Sveiki name visus naujus 
Fondo narius ir papildžiu
sius įnašus. Visiems pri
klauso nuoširdus ačiū Rei
kėtų džiaugtis, jei daugiau 
lietuvių Įsisąmonintų kokio 

yra ši s Fondas.
Kas po I-ojo Kao atsiuntė 
Lietuva, LAISVĖS VARPĄ ir 
daug kapitalo ? Amerikos lie
tuviai . 1 Ai- mūsų pa??ilga 
kitokia — taip — daug didės- 
nėl Tad stokim nariais į Ka
nados Lietuvių Fondų!

' Kaip gražu, kai artimieji 
savo brangių as mer ų v ir dus 
Įamžina Fonde. Taip pat di
dina jų vardu padarytus įna
šus, kaip — Daugelavičienė, 
Daukša, Indrelienė, Stro
domskis, Vaiaitienė.Treir 
gienė bei Jokubilius, kurio 
broiis Vilniaus krašte ken
tėjo nuo lenkų. o rusų kan
kintas ir 1979 m paleistassu- 
žalatas, be akies i r be kojos 
-- mirė tais pačiais metais.

Gerbiami nariai, praneš
kite pakeitę adraaus-. 28 Tha 
Palisades, Toronto, Ont.

M6S 2W8.
K. L. F. Valdyba

1’

i

l.OOOdol. parama ir jau persiųsta gimnazijai. BALFn
pirmininkė Marija Rudienė išvyko Į Europą, kur aplan
kys gimnaziją ir pasikalbės su direktoriumi Jo.au Kava
liūnu JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių tarybą 
sesijose buvo gyvai diskutuoti gimnazijos reikalai ir 
abi tarybos aiškia; pasisakė savo nutarimuose už Vasa
rio gimnazijos rėmimą pinigais, mokiniais, mokytojais, 
mokslo priemonėmis ir kitais būda.s.

— o —
Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos ( kuri atsto

vauja Urugvajaus Lietuvių Bendruomenei) naujuoju pir
mininkių išrinktas Vytautas Dorelis, palte:tęs buvusį pir - 
mlnlnką Gividą Mačanską. Naujasis pirmini alias Vytau
tas Dorelis atsiuntė gražų laišką PLB Valdybai, praneš
damas pasikeitimus valdyboje ir persiųs Lunas "Pasau
lio Lietuvio" prenumeratas be. naujo Lietuvių Fondo na
rio Adolfo Kaušinio ir jo žmonos 1OO dol. Įnašą 

o —
Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės naujuoju pirmi nin

ku išrinktas Raimundas Mieželis. Neseniai Kolumbijoje 
vyko lietuvių kultūrinės dienos, J kurias PLB lėšomis 
buvo nuvykusios lietuvių tautinio meno kūrėjos Anasta
zija Tamošaitienė iš Kanados ir Aldona Veselkienė iš 
-Chicagos, ir solistai Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis.

— o —

1981 5. AMERIKOS PABALTI EČI U, IR LIETUVIU. 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

1981 m. Š.A. Pabaltiečių Slidinėjimo pirmenybės į- 
vyks 1981 m. vasario 7 & 8 d.d., Moonstone Ski Resort , 
apie 18 mylių Į šiaurę nuo Barrie,Ont. ‘Alpinistines var
žybas vykdo ŠALFASS-gos .Slidinėjimo K-tas, cross
country - Toronto estų S.K.Kalev.

Pirmenybių programoje bus alpinistinės ir cross - 
country varžybos.

Alpinistinės varžybos vyks šeštadienj, vasario 7, nuo 
1O:AM. Registracija - nuo 8:00 AM iki 9:30 AM.

Alpinistinių varžybų programoje bus Slalomas ir Di
dysis Slalomas, šiose klasėse: a/ Jaunučių - žemiau 13 
m., b/ Jaunių - 13-16 m. imtinai, c/ Vyrų Elite - 17 - 
44 m. inlinai, d/ Vyrų Veteranų - virš 44 m. ir e/ Mo- 
.terų - mergaičių , - amžius neribotaą.

Cross-country varžybos vyks sekmadienį, vasario 8, 
nuo 10:00 AM . Registracija - nuo 8:00 AM iki 9:30 AM.

Cross -country varžybų programa: a/ Vyrams Elite- 
17-44 m. imtinai, - 1O km.; b/ Vyrams veteranams - 
virš 44 m - 1O km.; c/ Jauniams - 13-16 imtinai - 5 km.; 

■d/ Jaunučiams - žemiau 13 m. - 2.5 km. ; e/ Moterims- 
virš 16 m. - 5 km.; £/ Mergaitėms - žemiau 17 m. - 5 km

Amžiaus klasifikacija - pagal 1980 m. gruodžio 31 d. 
Dalyvavimas yra atviras visiems pabaltiečių slidinėt o jams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PRIEŠŠVENTINIS REPORTAŽAS 
IŠ DETROITO
Alfonsas NAKAS

Kalėdų Senis pas mus atvažiuoja Padėkos Dieną. O 
Padėkos Diena - tai ketvirtas lapkričio ketvirtadienis, šie
met lapkričio 27 dieną. Didieji entuziastai po kelias ir 
keliolika mylių važiavo j vidurmiestj, kad išgyventų pa
rado atmosferą. Ir išgyveno’. Ledinę drėgmę,tirštą snie
go pūgą, iki kaulų prasismelkiantį šiaurinį vėją. O daugu
ma sėdėjome šiltuose salionėliuose ir spalvoti TV ekra
nai mums viską aiškiausiai rodė. Milžiniškas plastikines 
kreatūras, vaizduojančias pasakų žmones ir gyvulius.Lė
tai Woodward Avenue viduriu slenkančius fantastiškiau - 
sius vežimus. 15 kelių valstijų suvažiavusius gimnazijų 
orkestrus. Vionračių akrobatus, sėdinčius ant balnelių 
2-3 metrų aukštyje ir nenukrintačius . Gražiai nuaugu
sias, pusnuoges gimnazistes, aukso ir sidabro lezdelė - 
mis besišvaistančias, bandančias ir nepajėgiančias tokiam 
oro sumišime šypsenas išspausti / no-nonsense kelnai
tės negalėjo jų apšildyti /. Ir tuos pačius entuziastus 
žiūrovus, kurie anksti rytą geriausias vietas Woodward 
Avenue pakraščiuose užėmė, dabar trepsinčius, rankom 
šonus daužančius, apmuturiuotus savo mažylius globian
čius, sniego pūgos ir parado galo laukiančius... O mes 
sėdime prieš ekraną, kartais žvilgterdami į langus, kad 
įsitikintume, jog ten, viriurmiesty, ne dirbtiną sniegą 
akims apdumti ant paraduojančių ir jiems plojančių be
ria. Pravažiuoja vežimai. Pražygiuoja orkestrai. Pra - 
šoka no-nonsense 'gimnazistės. Prajoja raiti rinktiniai 
policininkai. Dvylikos briedžių traukiamas važys susto
ja priešais Hudson’s universalinės krautuvės / antros di
džiausios pasauly, šio parado finansuotojos/, specialiai 
įtaisytą balkoną ir ho-ho-ho šūkaudamas išsirita storas, 
raudonai apsirėdęs , žilabarzdis Santa. Balkone jo lau
kia didžiūnai. Detroit’o meras Coleman Young įteikia 
aukso raktą ” į visų miesto gyventojų širdis". TV ka
meros dabar laksto nuo Santos prie minios, prožektoriai 
ieško atgijusių, ekstazėn puolusių mažylių veidų, filmuo
ja jų atvertas gerkleles, Santą sveikinančias. Šiemeti
nis Santa ne iš kelmo spirtas. Geras aktorius ir psi
chologas, rolei puikiai pasiruošęs. Sukelia didžiausią 
triukšmą. Ovacijos jam.kaip Hitleriui... Sniego pūga 
kiek aprimusi, bet nesiliauja. Namai persunkti kepamo 
kalakuto ir visokių prieskonių kvapais...

o o o o
Penktadienį po Padėkos Dienos buvau viename iš 

keliolikos didžiųjų Detroit’o apylinkių apsipirkimo cent
rų, Oakland Malle. Ką rasiu tarp komercinio bastijono 
sienų, jau suvokiau prie jo artėdamas. Iš trijų šonų, 
prekybos centrą supantieji mašinų pastatymo laukai, už- 
tvinę iki pakraščių. Automobilių vilkstinės važiuoja vie
na nustatyta kryptimi, pasiekę galą grįžta atgal kita eile, 
vėl suka į trečią, ketvirtą. Nėra vietų sustoti . Jau po 
vidudienio,-bet visi į prekyvietę ir tik retas iš jos. 
Neklauskite, kaip pasistačiau savo automobilį, nes nė pats 
nežinau. Pasisekė ir tiek.

Aukštomis halėmis, plačiais, prekyvietes jungiančiais 
koridoriais, ėjome, ėjome ir ėjome. Ne ėjome, o buvo
me nešami. Lėtai, užkliūdami už prisipirkusiųjų maišų 
ir dėžių. Saugodamiesi paraližuotųjų ir kitaip paliegu

siųjų vežimų, kuriuose sėdinčiųjų ar tūnančiųjų akystai 
švietė nuostaba ir viltimi, tai rodė liūdesį ir rezignaciją. 
Stumdomi jaunųjų, agresyvių, arogantiškųjų. Vengdami 
užgauti trapius kukliuosius. Halėse milžiniškos gėlės . 
Dirbtinos, plastikinės. Apkrautos didžiuliais įvairiaspal
viais stiklo burbulais, vaiko galvutės dydžio. Santai pa
statyta /plastikinė / pilaitė, prie kurios eilėje kantriai 
laukia "audiencijos" vaikų būrelis. Ta eilė neišnyksta , 
netrumpėja ištisą dieną. Visomis kryptimis slenkančių 
minių klegesys rungiasi su elektronine muzika. Kalėdi
nių giesmių žodžiai čia nieko nereiškia ir niekas jų nesi
klauso. Bet tos rinktinės melodijos į smegenų centrus 
siunčia signalus: pirk dovanas, pirk dovanas, dovanas , 
dovanas, dovanas į Kalėdine dovana gali būti viskas, nuo 
batų raištelio iki vandenyno bangų nesigėdijančios jachtos. 
Žiūrint, kiek kieno kišenė "dovanai" pajėgi.

Saugokitės kišenvagių*,. Saugokite rankinukus! Gelbė
kitės nuo prekystalių vagių - shoplifters’.'' Kaip tik prieš 
Kalėdas ima šaukti spauda, TV Statistikų specialistai iš 
anksto apskaičiuoja, kiek bus kur pavogta, kiek milijonų 
nuostolių. Ir mažai teapsirinka. Minioje, su kuria mes 
po Oakland Mall’ą plūduriuojam, slankioja X procentas 
vagių. Kaip juos atpažinti? Iš nuožmių veidų? Iš skur - 
džios aprangos? Juokai. Spauda skelbia, kad tik retas 
vagia iš reikalo, iš bado. Daug kleptomanų. Visokio am
žiaus, visokios socialinės padėties.

Radęs vietelę ant marmurinio suolo, prisėdęs stebiu 
hale plaukiančią minią, kurios detalės sunkiai pastebimos 
kai pats su ja iriesi. Kiek jaunų puošnių žmonių. Kokios 
gražios, tik prieš Kalėdas iš namų išeinančios moterys . 
Ir baigiančių amžių senutėlių poros, už parankių besilai
kančios, dar lazdelėm besi ramstančios. Ir paauglių po
relės, ne per liemenis apsikabinę, o vienas kitam ant už
pakalio, prie levi kelnių kišenės po ranką uždėję. Ir žie
minius drabužėlius atsisagstę, už rankų tempiami maži 
vaikeliai. Visi čia susirinkę, ntio kelių mėnesių kūdikių, 
iki paskutines Kalėdas švęsiančių senelių. Visi atėję da
lyvauti prieškalėdiniam dovanų pirkimo pamišime...

Sako, Detroit’as - buvęs pasaulio automobilių cent
ras. Dabar, tokiu centru esąs Tokio ar kuris kitas Japo
nijos miestas. Detroit’o pramonė merdi. Neparduotais 
automobiliais nustatyti akimis neaprėpiami laukai. Pernai 
iš darbo paleista trečdalis milijono darbininkų. Ketvirtis 
milijono dar nepašaukti dirbti. Jiems baigiasi bedarbių 
pašalpos, daugeliui jau pasibaigę. Vieną automobilių dar
bininką paleidus, dar du netenka darbo automobiliams 
giminingose vietovėse. O prekių kainos iškeltos į pa
danges. Jau nieko už centus, nieko už dolerį. Visur dvi - 
ženkliai ir triženkliai skaičiai, kaip zlotų Lenkijoje. Jei 
infliacija šitokiu tempu, tai doleris ims panėšėti italų ly
rai. Bet mano stebima minia Oakland Mall’e ne tuščio - 
mis rankomis. Krepšiai, maišai, dėžės. Kur tie bedar
biai? Kur jų nelaimingos šeimos? Iš kur tos milijoni - 
nės sumos, tik per vieną dieną į Mall’ą, į tuziną kitų De
troito Mall’ų suneštos ? Ne, nebenoriu tikėti,kad gyve
name ekonominės krizės metus. Nebenoriu tikėti nė kad 
mano darbdavys - Chrysler Corporation - artėja prie be
dugnės kranto. Bankrutuos? Nebankrutuos ? Tegu sau . 
Teįvyksta. O aš atėjau Kalėdoms dovanų pirkti ir tegu 
niekas nedrįsta sutrukdyti...

Linksmų Švenčių, mielieji kanadiečiai,, 
sesės ir broliai lietuviai.’ Ir gerų 1981 - jų 
metų .*

algimamo skiltis
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PERGALVOJ ANT. . .

Su derama pagarba ir atitinkamu respektu tenka kalbė
ti apie popiežiaus. Jono Povilo tartus žodžius — pamoky
mą, spalio mėnesio pradžioje, generalinės audiencijos 
metu, specialiai skirtus vedusioms.

Atrodo, kad absoliutinę daugumą gerokai nustebino 
Kristaus Vietininko teigimas, kad net ir į savo žmoną vy
ras negaili žvelgti su "lust" (angliškas vertimas). Kitu at
veju, toks vyras, gyvendamas pilnoje moterystėje, sve
timauja. Štai, tokiame teigime ir glūdi to teigimo esen
cija, susilaukusi itin gausios ir ryškios reakcijos, kartu 
paliekant dar daugiau neaiškumų, negu iki šiol būta vyro 
— žmonos intymaus santykiavimo normose.

Kartą, panašia tema teko kalbėti su (nelietuviu) kunigu, 
benediktinu vienuoliu, kurio nuomone, vedusieji gali pil
nai patenkinti intymų gyvenimą būdais, kurie nepriešta
rauja natūrai, bet "enjoy your passion’!. Medicinos dak
tarai, psichologai ir taip vadinami, vedybinio gyvenimo 
plonybių patarėjai (šie pastarieji, nebūtinai turi būti tik 
gatviniai šarlatanai, kaip kai kurie mūsą taip apie juos 
galvoja) turbūt sutiks, kad atsirandant kai kurioms (gal 
fizinėms, gal dvasinėms) priežastims, be to, dabar lyg 
ir draudžiamo "lust", gali būti neįmanomas vyro -- žmo
nos intymusis bendravimas.

Kiekvienu atveju, baisiai nejauku, kai pasigirsta tvir
tinimas, kad net su savo teisėta žmona, vyras gali papil
dyti netaip jau mažą nuodėmę — svetimoteriavimą. . . Yra 
tam tikrų vilčių tvirtinti, kad anas Popiežiaus žodžių ver 
timas į anglų kalbą, galėjo nustoti savo tikrosios pras
mės ar bent kai kurių niuansų, nebūtinai tvirtinančių tą 
“svetimoteriavimo" su savo žmona tezę. Taip pat iš
trauktas vienas kitas atskiras sakinys iš bendrojo Popie - 
žiaus žodžių konteksto, taipgi, gali skambėti ir raikšti ne^ 
visiškai tpi, ką Katalikų Bendri jos Vyr. Ganytojas išties 
norėjo pasakyti. Taip, yra vienas dalykas puoselėti lyti
nį susivaldymą, susitvardymą — čia nebūtų nieko juokin
go, — kuris priklausytų nuo abiejų sutuoktinių, bet visai 
kitoje šviesoje ir dimensijoje atsistoja, reika’avimas ar 
bent lūkestis, sutuoktiniams ruošiantis ar atliekant lyti
nį aktą, negalvoti apie kokį ten "lust", tik mechaniškai 
/ ar tai reikštų net ir nežmoniškai?../susinešti, min
timis skraidant apie mėnulį ar išvis tegalvoti ne apie že
miškus, gal tik kosminius, dalykus ? Nesistengiant už
bėgti įvykiams už aidų, vis dėlto, gal nebus per ankstyva 
apgailėti, kad mes, lietuviai, vargiai ar galime tikėtis 
gilesnių ir išsamesnių diskusijų, pasisakymų mūsų pačių 
spaudoje, ypač iš autoritetingų šaltinių. O butu itin pras
minga ir itin naudinga, kad mūsų keliama tema prabiltų 
moralinės teologijos ekspertai ir tokie autoritetai, ku
riems suprantamos, žinomos ir aiškios visokeriopos ve
dusi ųją problemos ir visi lengvesnieji. ar sunkesnieji vy
ro — žmonos santykių niuansai. Gal ir neveltui sakoma 
kad jei tokios ar kitokios šeimos vedybinio gyvenimo lai
vas užplaukė ant uolų, tai, tegu ir nepagrindinės proble
mos. tų uolų reikėtų pradėti ieškoti sutuoktinių miega 
majame., Ir tai nėra jokiu būdu tik sausas ir vienašališ 
kas hedonistiškas nusistatymas.

Kanados Vakaruose
ĮSPŪDŽIAI ALBERTOS IR BRITU KOLUMBIJOS PROVINCIJAS APLANKIUS » v

Z. PULIANAUSKAS

/tęsinys/

Po kokių trijų dienų Banff parką aplankius, viename 
viešbutyje nusipirkęs laikraštį skaitau, kad tame pačia
me parke meška buvo sukandžiojus žmogų. Ši žinia tuoj 
paplito mūsų ekskursantų tarpe. Rašoma maždaug taip: 
trijų asmenų šeima, nuosavu automobiliu įvažiavo par
ko gilumom Pri važiavę žalios pie vos aikštę sustojo. Vy
ras nutarė eiti dar toliau, o žmona su 14 m. .sūnumi 
pasiliko mašinoje. Už pievelės jam įėjus į parką, buvo 
užpultas ieškos, daugiausiai tik sukandžiotas. Neilgai 
trukus, meška pasišalino. Vyriškis kiek pagulėjęs atsi
sėdo. Staiga pastebėjo, kad toji meška vėl prie jo grįž
ta Bet jam atsikelti nebuvę prasmės, todėl atsigulęs 
ant pilvo jai leido vėl kandžioti. Gintis neturėjęs kuo, o 
antra besigindamas galėjęs dar daugiau mešką supykin
ti. Pagaliau kiek pakandžiojusi, meška vėl pasišalino. 
Vyras atsikėlė, kruvinas, išvargęs, kiek galėdamas 
pradėjo bėgti, dairydamasis į šonus meškos. Viskas 
taip greitai vykę, kad žmona su sūnumi nieko negalėję 
įtarti. Vyrui priėjus kiek arčiau, jie išsigando pamatę 
kruviną veidą, rankas ir sudraskytus drabužius. Grei
tai susėdę mašinon, prie didžiojo kelio pasiekę infor
macijos būdelę, kurios tarnautoja iššaukė policiją ir 
greitąją pagalbą. Ligoninėje jam buvo padaryta 150 dy <s - 
nių susiuvimų. Kaulai nebuvę paliesti, tik minkštoji kū
no dalis sužalota. Po dviejų savaičių ligonis galėsiąs 
eiti namo.

Diskusijose dėl šio žvėries užpuolimo, prieita išva
dos, kad loji meška netoliese turėjusi savo vaikų. Tad 
pamačiusi gyvą daiktą netoli jų, ji puolė, kad apsaugo
tų netoli esančius vaikus. Prieš šj įvykį dar buvę du to
kie, kurių metu du žmonės meškos buvo mirtinai su- 
žėisti. Taigi, mums bevažinėjant neteko matyti gyvos 
meškos. Matyti neturėjome laimės.

Pietums susirinko apie 150 valgytojų. Visiems užė
mus vietas, keturios padavėjos pradėjo nešti ir ratukais 
vežioti garuojančio maisto lėkštes. Atsidarė čia pat 
esantis bufetas, pilnas apkrautas minkšto ir kieto gėri
mo bonkomis. Kiek patebejau, bufeto gėrybėmis mažai 
kas naudojosi. Po valandos laiko visi jau buvo pavalgę, 
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ir kiekvienas skubėjo į savo kambarius. Aš tiesiai iš
dūmiau į gatves, pasižiūrėti kaip atrodo 4500 gyvento
jų dydžio miestelis. Apvaikščiojau viso miestelio cent
rines gatves, buvai užsukęs į parduotuves šio to nusi
pirkti. Buvau užsukęs ir į porą alinių, tačiau alaus ne
gavau paragauti, nes 9 vai. šeštadienio vakarą klien
tai neaptarnaujami ir barai tuoj uždaromi. Buvau užsu
kęs ir į porą restoranų, bet ir ten nieko nepešiau, nes 
be valgio tokių "skanėstų" negali parduoti, o valgyti nie
ko nenorėjau. Juk buvau tik ką pavalgęs gerus pietus . 
Grįžęs į viešbutį užsukau į jame santį pirmame aukš - 
te barą, išgėriau bokalą alaus ir grįžau į savo kambarį.

Sekančios dienos rytą 7 vai. rinkomės pusryčiams . 
Atėję valgyti, valgyklos prieškambaryje radome mais - 
tu apkrautus didelius stalus. Tai reiškė, kad gali valgy
ti pats pasirinkdamas ką tik nori ir kiek nori. Po pus ry
čių išvykome apžiūrėti Banff kalnuotų apylinkių ir užsi
kelti į kalno viršūnes- Važiuojant parko keliu, skersai 
kelio perbėgo išgąsdintas zuikutis ir dar toliau pavažia
vus, pasirodė laisvai žygiuojančių stirnų pora. Prava
žiuojant stumbrų mėgstamą vietą, neteko matyti jų nė 
vieno. Išnėrus iš parko, vėl pasirodė nenutrūksta - 
ma grandinė kalnų. Jų viršūnėse matėsi daugiau sniego, 
nebuvo garuojančių debesų. Šonuose augo tik viena kita 
nuskurusi eglaitė, lygumoje — nuskurę krūmokšniai. 
Vietomis tarp kalnų buvo įsispraudusi nemaža upė. Iš 
vieno kalno šono veržėsi putotas vanduo.

Truputį pavažiavę sustojome prie į kalnus kilnojimo 
vietoje, vardu Banff Sulphur Mountain Gondola Lift. Iš
lipę iš autobuso artėjome prie pastato, o vadovas nusku
bėjo nupirkti bilietų, nes jau radome eilutę laukiančių 
žmonių. Gavę bilietus prisijungėme prie laukiančių
jų eilės. Prieš mus buvo apie 50 keleivių. Ilgai laukti 
nereikėjo, nes užvažiuoti į kalnus užtrunka trys minu
tės laiko. Į vieną keltuvą — gondolą sodinami tik4 žmo
nės, o tokių keltuvų yra net 40. Pagaliau, pradėjo lipti 
ir mūsų žmonės į keltuvus. Tik pradėjus keltis aukštyn, 
pro keltuvo langus matosi plati ir gili praraja, apaugu
si krūmokšniais, o ant jos dugno matosi žibantis van

duo. Truputį baisu daros* pagalvojus, jei tos dvi plonos 
elektros vielelės staiga nutrūktų... tada jau sudiev ra- 
zumėli. Kalno viršūnėje didelis restorano ir suvenyrų 
parduotuvių pastatas Visa aikštelė apt verta geležine 
tvora, kad kas nors nenukristų į pakalnę. Kalno viršū
nėje jau buvo nemažai žmonių. Jų tarpe sukinėjosi trys 
kalnų ožiukai ir mielai iš rankų priiminėjo duodamą 
maistą. Netrukus iš kažkur atsirado dar trys ožiai. Vie
nas labai dideliais ragais. Vis, baltos spalvos, tik mur
zini. Matyti, kad neturi laiko ar nėra kur išsimaudyti. 
Man pirmą kartą teko matyti kalnų ožius ir pirmą kar- 
tą'atsidurti ašluonių tūkstančių pėdą aukščio kalno vir
šūnėje. Buvo labai įdomu pamatyti gamtišką scenovaiz
dį. aukštumoje ir geologinę formaciją Po pasimatymo 
su žmonėmis ir kalnų ožiais, užėjau j restoraną, kuris 
dar vadinamas ir reklamuojamas kaip "Arbatos Namas 
Debesyse". Čia užsisakiau pietus ir prie jų dar galėjau

> gauti stiklą alaus.

Nusileidę tuo pačiu keliu žemyn, vadovo kvietimu su
lipome į autobusą ir pradėjome kelionę namų link. Į 
viešbutį grįžome apie 3 vai. Buvo sekmadienis, tad li
kusią dienos dalį buvome laisvi. Grįžęs į kambarį pir
mąją vietą jame pasirinkau lovą. Tarp lūtko, turėjau 
net dvi plačias lovas. Dėl to pagalvojau, kad Viešbutis 
gal nežinojo, kad likau "viengungi u" ar man nerado kito 
draugo būti kambaryje kartu. Kelionių biure man buvo 
pasakyta, kad žmonai liekant namuose aš turėsiąs pri
mokėti dar 350 dol. kai grįšiu iš kelionės. Tačiau su— 
grįžus, biuras iš manęs nieko daugiau neprašė. Būda
mas vienas, vi stiek naudojau abi lovas. Vieną stovin
čią prie pat didelio lango patogu buvo panaudoti joje po
ilsiaujant, pro langą stebėti vaizdus dienos šviesoje ar
ba kada jau tamsoje elektros šviesa veikia. Antroji gi 
buvo prieš pat T. V. aparatą, tad joje gulėdamas pato
giai galėjau žiūrėti programos. Valandėlę pagulėjęs, 
nutariau eiti į miestelį, bet priėjęs prie frontinių durų 
pastebėjau lyjant lietų. Grįžau ir vaikštau pirmojo aukš
to koridoriumi, stebėdamas kas jame yra. Čia pat ma
tau maudyklą, joje nardo kokie keturi žmonės. Toliau 
kąvinė, dar toliau pora parduotuvių ir "cocktail" baras, 
bet viskas uždaryta. Lipdamas laiptais aukštyn, sutikau 
vieną vyriškį bendrakeleivį, kuris tuoj pasiūlė nuvažiuo
ti į užmiestį į arklių jojyklą, Taip ir padarėm. Nuvažia - 
vę išsinuomavom po arklį pasijodinėjimui. Laukuosejo- 
dinėjom įvairiu greičiu. Man jojant didesniu greičiu, 
arkliulcą stipriau patempiau vadele ir jis atsistojo pies
tu. / bus daugiau /
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
DONELAIČIO POMIRTINE 

KELIONĖ I VILNIŲ
Stepas V a r a n k a

Šįais, 1980 šeimos metais suėjo 200 metų nuo 
mūsų žymaus literatūrinio realizmo pradininko, lietuvio 
patrioto, evangelikų kunigo, poeto, rašytojo ir karšto vei; 
kėjo KRISTTOJO DONELAIČIO mirties.

Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d, Laz - 
dynėliuose, Gumbinės parapijoje, didelėje 6 vaikų ūkinin
ko šeimoje. Jaunutis Kristijonas būdamas 6 metų am
žiaus neteko tėvo. Motinos dideliu rūpesčiu ir pastango
mis jis buvo išsiųstas j Karaliaučiaus Knypavos katedros 
mokyklą ir ten esantį bendrabutį. Mokyklą lankė 1732- 
173G metais. Už patarnavimus bažnytiniuose darbuose bu
vo atleistas .nuo mokesčio už mokslą ir maistą.

Baigęs Knypavos mokyklą įstojo 1736 metais į Kara
liaučiaus universitetą, kurį baigė 1740 m. Studijavo 
teologiją, lotynų, graikų, hebrajų, vokiečių ir prancūzų 
kalbas. Be to, lankė prie universiteto veikiantį lituanis
tikos seminarą. Studijuodamas labai vargingai gyveno . 
Trūko maisto, dažnai badavo. Nuolat būdavo nevalgęs 
Trūko geresnių drabužių ir kitų kasdieniniam gyvenimui 
reikalingų dalykų. Jo siekimas mokslo, buvo stebėtinas. 
Ne toks , kaip mūsų šių dienų jaunimo.

Baigęs universitetą,, Kristijonas Donelaitis buvo pa
skirtas Stalupėnų pradžios mokyklos kantorium- choro 
vadovu ir antruoju mokyklos mokytoju. Neužilgo, 1742 
metais buvo pakeltas mokyklos rektoriumi. Kunigu įšven
tintas buvo 1743 metais ir paskirtas į Tolminkiemį gra
žios parapijos klebonu. Šių garbingų pareigų ir parapijos 
neapleido iki savo mirties. Ten gyvendamas ir dirbdamas 
mūsų didysis hegzametrinės-realistinės literatūros pra
dininkas, kuris išdrįso panaudoti lieteratūroje ir poezi - 
joje kasdieninius gyvenimo veiksmus ir įvykius visiems 
suprantama kalba ir suprantamais žodžiais. Tolminkie
myje Kristijonas ir mirė. Ten, po bažnytėle, požemyje 
rado poilsį.

Savo darbo vietoje, Tolminkiemyje Donelaitis sukūrė 
sau, i r Lietuviai nesunaikinamą paminklą. Jo '’METAI" 
yra išversti į 15 ar 16 kalbų. Jis savo realia, kasdieni
ne kalba buvo prieinamas ir suprantamas masėms. Savo 
kūryboje, pasakojimuose Kristijonas aiškiai smerkėbau- 
džiauninkų ir vargšų išnaudotojus - dvarininkus. Jo rašy
tos pasakėčios tai kaip pranašystės. Ir šiandieną okupuo
toje rusų Lietuvoje "raudonieji dvarininkai", kurie 
skriaudžia ir išnaudoja lietuvį. Spėliojama, kad Donelai
tis savo paminklinį kūrinį parašė 1765-1775 metais. Au
torius šį savo veikalą "Metais" pavadino.

- •Šį; keturių metų dalių veikalą po Donelaičio mirties 
pirnųųkartą išleido prof. Liudas Gediminas Rėza ir pa
vadino'"Das Jahr" - Metai. Veikalą sudaro 4 dalys: 
"Pavasario linksmybės", "Vasaros darbai", Rudens gė
rybės" ir "Žiemos rūpesčiai". Vardas "Metai" prigijo ir

LIETUVIU, MENININKU SUKURTI 
DONELAIČIO ATVAIZDAI

tapo tradicija. Yra ir daugiau sukurtų Donelaičio dalykų. 
Kai kurie iš jų dingę, dar iki šiol nesurasti. Yra tikrai 
žinoma, kad Tolminkiemio klebo nas yra sukūręs ir ke - 
liolika lietuviškų eilėraščių. Vienas jų yra "Viltis".Ste
bėtinas dalykas, kad taip vargingai augęs jaunikaitis iš
augo į Lietuvos literatūrinį milžiną.

Kristijonas, gyvendamas suvokietintoje Prūsų Lie
tuvoje turėjo neišvengiamai vartoti dvi kalbas. Taip, 
kaip vilniečiai pavergtame Vilniuje ir Vilniaus krašte.Do
nelaitis buvo gabus ir energingas administratorius. Turė
jo gabumų ir įvairiems darbams. Jis pasidarė sau ’’forte

pijoną". Darė barometrus, termometrus, laikrodžius ir 
įvairius mechaninius bei optinius instrumentus. Tai ma
žas "Leonardo Da Vinči". Skambindamas muzikinius da
lykus mėgo dainuoti. Buvo gabus pamokslininkas. Sako
ma, jų metų skaitydavo ištraukas ir iš savo kūrinių. Ne
svetima jam buvo daržininkystė, kurią labai mėgo.

Donelaitis buvo skųstas valdžiai-policijai dėl savo į- 
takos , formuojant parapijos viešą nuomonę bei nusistaty
mą išnaudoitojų - dvarininkų nenaudai. Tais laikais, sako
ma, jo parapija buvo grynai lietuviška, pradedanti po 
truputį vokietinti s, Vėliau, ir vėl kaip Vilniaus . krašte 
lenkai, vokiečiai norėjo iš lietuvių padaryti baudžiaunin
kus ir juos nutautinti. Sunki buvo lietuvio dalia po svet i
mu jungu. Taip kaip dabar komunistinėje Gudijoje, ku
rioje Sovietų Sąjungos pageidavimu atsidūrė grynai lietu
viškos žemės su lietuviais gyventojais. Panašiai, kaip 
ir dabartinėje Lenkijoje.

Kristijonas Donelaitis visais būdais stengėsi Rytprū
siuose išlaikyti lietuvybę ir patriotizmą, kaip ir Vilniuje 
dr, Jonas Basanavičius bei kiti lietuviai patriotai.

Nenuostabu, kad iš Donelaičio krašto, spaudos drau
dimo laikais į mūsų, rusų pavergtą tautą, slaptai buvo ga
benama lietuviškoji spauda į "tamsią" Lietuvą, kurią pa
vergėjas norėjo visiškai nutautinti.

Liūdna ir skaudu, kad Kristijono brangi gimtinė ir jo 
mylimas kraštas tapo naujų barbarų visiškai sunaikintas 
ir surusintas. Ko Hitleris neįstengė ar nespėjo pabaigti , 
tai skubiai padarė nauji "išlaisvintojai". Ten neliko nė vie
no lietuviško vardo nei paminklo*.

Mūsų patrioto Kristijono Donelaičio gimtinė tapo pa
vadinta kažkokiu iškraipytu "Čystyje Prudy" vardu,. Tai 
baisus komunistinės Rusijos Donelaičio išniekinimas, gali 
ma sakyti - nusikaltirmas. Sovietų Sąjunga sakosi yra ma
žų tautų gynėja" . Tolminkiermio klebonas, poetas, ra
šytojas, lietuvybės gynėjas, dabar okupuotoje - pavergtoje 
Lietuvoje bandomas padaryti "tikru" komunistu.

Po antrojo Pasaulinio karo Tolminkiemio klebonija 
buvo sunaikinta-sudeginta, kaip.ir visa Mažoji Lietuva. 
Kristijono bažnytėlės požemyje buvo rasti Donelaičio 
palaikai - kaulai ir nugabenti į Vilnių. Ten klinikoje ir 
laboratorijoje buvo daromi tyrinėjimai nustatyti poeto ta
patybei.

Mūsų žymus poetas, teisingiau, jo palaikai- kaulai, 
aplankė senąją savo protėvių Lietuvos sostinę Vilnių, kur 
po mokslininkų pripažinimo, vėl buvo grąžinti į jo numy
lėtą Mažąją Lietuvą - Tolminkiemį.

Ar Donelaitis gyvas būdamas turėjo progos aplankyti 
Gedimino sostinę , nėra tiksliai žinoma. Toji Mažoji Lie
tuva be Donelaičio mums davė : Mažvydą, Sirvydą, Bret
kūną, Rėzą, Storastą-Vydūną ir daugelį kitų pilkųjų did
vyrių, kurie savo gyvybes aukojo nuo seniausių laikų, kad 
ten skambėtų lietuvių malda, kalba ir daina. Šiandieną 
kenčia mūsų okupuota tėvynė Lietuva, kenčia ir jos at - 
plėštos žemės su lietuviais gyventojais laukdami laisvo 
ir nepriklausomo rytojaus.

/iš a iglų kalbos laisvai vertė B.E,/ 
/ tęsinys /

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

Yra riba, kiek žmogus gali pakelti ,- kalbėjo šaltai Van 
Buren’as.

_Nieko nepadės, Harry, - švelniai šyptelėjo Tėv.Con- 
lin’as. - Gaišti laiką. Ne aš nužudžiau Karlą - tu tai pa - 
darei. Ir ne aš nužudžiau Frančeską Mariją. Tokios bu - 
vo aplinkybės gyvenime, ko aš negalėjau pakeisti, nes to
kia buvo mano religija. Aš neturiu ir teisės daugiau pats 
save teisti.

- Ir tu vis dar tiki?
- Taip, manau galėtum tai pasakyti. Didžiausiame 

nusiminime ir beviltiškume žmogus atranda kažką,tą 
neišsakomą jausmą. Manęs niekas daugiau negalės su - 
žlugdyti.

- Tai tavo paskutinis žodis?
Senasis vyras šypsojosi švelniai:"Harry, tavo tėvas 

buvo puikus žmogus. Kas su juo atsitiko - buvo baisu, bet 
tai neleidžia tau kariauti su visu pasauliu. Ir nepateisina. 
Žiurkės - ne žmonės, Harry. Žiurkė atlieka narve tai , 
ką išmoksta, bet žmogus narve visada turi laisvę pasi - 
rinkti."

Van Buren’o veidas išbalo, jis sugniaužė rankas ir 
iš lėto pradėjo kalbėti: "Aš turiu naujus vaistus, kurie y- 
ra vartojami tam tikrose operacijose, kai pacientas be 
sąmonės. Bet efektas tų vaistų žmogui su pilna sąmone 
yra toks pasibaisėtinas, kad įvykus apsirikimui, reikėjo 
įleisti pacientui specialių vaistų,panaikinančių šį inciden
tą iš atminties".

-Kas dieną vis kas naujo, - atsakė Tėv.Conlin’as.
Van Buren’as atidarė stalčių ir išsiėmė vaistus su 

adata: "Tie vaistai sukels konvulsijas,paralyžių, nepajėg
si kvėpuoti, baisūs skausmai raižys kūną. Jausi, kad jau 
miršti nuo oro trūkumo. Trunka 2 minutes, bet tik vienas 
kitas galėtų ištverti pakartotiną tokią procedūrą".

Čia Tėv.Conlin’ą apėmė siaubas, kokio jis dar sa - 
vo gyvenime nebuvo pažinęs. Jo burna išdžiūvo ir pra - 
dėjo drebėti rankos, kurias jis paslėpė už nugaros. Jis 
giliai įkvėpė ir save suvaldęs, atsakė:" Nagi, vaike, t ikrai 
galėtum ką nors geresnio padaryti. Jeigu tu žmogų ma
tuoji pagal tai kokių ir kiek vaistų į jį prileidi - tai kur 
tu pats stovi,Harry, kas tu esi?"

Van Buren’as paspaudė skambutį ir įėjo Suessmann’ 
as su Becker’iu.

- Prilaikykite jį, - pasakė.

Vaughan*as, apie 7 vai. v. jau galėjo pralįsti tuneliu 
iki pat pogrindžio durų, užlipti plieninėmis koptelėmis, 
atidaryti duris grindyse be kliūčių. Grįžo atgal iki dar - 
žinės laimingai, kur jo visi laukė.

- Viskas tvarkoj? - paklausė Brolis Konradas. 
Vaughan’as linktelėjof'lO min.iki ten, 5 min.būtų pasi - 
imti Conlin’ą, lO-gal 15 ml n. grįžti ."

_ Reikės jį nešti, - pasakė Berg’as. - Aš mačiau jį 
prieš valandą, kaip Becker’is jį nešėsi užsimetęs ant 
pečių - neatrodė gerai.

- Ar buvo sumuštas? -paklausė Vaughan’as.
- Nesimatė ženklų. * \
- Turbūt, vaistai. Šiomis dienomis vartojami labai 

biaurūs. Grįžk ir stebėk kas darosi,© aš eisiu susiieš
koti Tėv.Hartmann’ą - nurodė Vaughan’as.

Suradęs Tėv.Hartmann’ą, apstotą žmonių būrelio , 
Vaughan’as įspėjo jį, kad paliktų visus ir pasiruoštų bė
gimui. Bet šis atsakė: "Aš turiu geresnį planą. Tikrasis 
mano čia atvykimo uždavinys yra nukreipti kaip galima 
didesnį dėmesį į kaimelį ir kaip tik dabar atėjo tam 
pats reikalingiausias momentas."

Ir jis pasakė savo planą.

Van Buren’as sklaidė savo užrašus, kai įėjo Suess- 
mann’as su Becker’iu.

- Kas yra? - paklausė.
- Nemalonumas. Iš kaimo tik ką paskambino ir pra

nešė vienas mūsų draugų, kad tas svečias kunigas norįs 
nuo Elbės kranto įkastą kryžių gražinti į uždarytąją baž
nyčią. Jis .turbūt, sumišęs,-tas kryžius labai sunkus 
ir jokiu būdu nepaneš tokį kelią- kalbėjo Becker’is.

Van Buren’as atsistojo:’’Įdomi situacija. Einam pa
sižiūrėti to teatro". *

Elbės pakrantėje, apie 1/2 myl. nuo kaimo buvo 
susirinkęs žmonių būrelis

Tėv.Hartmann’as kastuvu pureno žemę aplink seną, 
ąžuolinį kryžių ir visa savo, kadaise buvusio sprotininko 
jėga, vertė jį žemėn, lęid galėtų užsidėti an savo plačių 
pečių. Pažvelgė į kalvą.

Niekada nenežė tokios naštos dar savo gyvenime.A- 
tėjęs iki pakalnės, sustojo. Visas kūnas „virpėjo ųiuo 
pastangų. Žmonių rinkosi vis daugiau. Juos gobė keis
ta tyla. Jis vėl užsidėjo naštą ant nutirpusių ir nuspaus
tų pečių.

Tuo tarpu daržinėje Vopo uniformoje žiūrinėjo kana
lizacijos planus Br. Konradas, Vaughan’as, visas juo - 
dai apsirengęs ir šalmu ant galvos davė paskutines ins
trukcijas dėl signalo lėktuvui ir dingo tunelyje. Prie po
žemio durų, tunelio gale jo laukė Brol. Francas su lem
pute. Vaughan’as atsargiai atkėlė dureles grindyse ir 
išsiėmė revolverį. Tamsoje, pasieniu, juoduose rūbuo - 
se jis buvo beveik nepastebimas. Vienas sargybinis sto
vėjo netoli jo, už kokių 50-60 pėdų koridorius buvo ge - 
riau apšviestas ir Vaughan’as slinko pasieniu.Staiga pa
sirodė antras sargybinis,kuris tuojau pat pamatė Vaug- 
han’ą. Sušuko.Tuč tuojau paleisti du šūviai į širdį jį nu
tildė. Žaibo greitumu Vaughan’as atsisuko į pirmąjį sar
gybinį ir jį paklojo. Revolveris buvo specialus, su dus
lintuvu ir šūvių nesigirdėjo, tačiau antrojo sargybinio 
sušukimas kėlė nerimą.

Jis skubiai prišoko prie celės durų ir įėjo. Pakėlė 
suglebusį Tėv.Conlin’ą,užsimetė ant pečių ir nuskubėjo 
prie pogrindžio durelių, čia jį perėmė Brolis Francas 
ir Vaughan’as vėl uždarė dureles.

Viskas vyko pagal sutartą laiką. Daržinėje tuo pat 
momentu buvo pasiųstas signalas į Vakarus.

Tėv. Hartmann’as vis dažniau turėjo sustoti: kai 
vėl bandė kryžių užsikelti ant pečių, prarado lygsvarą ir 
sukrito prislėgtas medžio svorio. Atsisakęs pagalbos, 
šiaip taip vėl pasikėlė. Kažkas pradėjo giedoti ir daugiau 
žmonių prisijungė. Van Buren’as su palydovais at
vykęs automobiliu į aikštęj pamatė kitą grupę žmonių , 
sustojusią prie bažnyčios laiptų, laukiančią ateinančių 
nuo Elbės kranto.

Van Buren’as iššoko iš mašinos: "Tėve Hartmann ’ 
ai, jeigu Jūs man čia kelsite ir toliau neramumus, — 
tuojau važiuosite atgal į Berlyną ’."

Visi tylėjo ir nejudėjo. - "Aš turiu teisę nunešti tą 
kryžių į bažnyčią", - atsakė Tėv. Hartmann’as. Becker* 
is iššoko iš mašinos ir įtūžęs patraukė kryžiaus liemenį, 
parversdamas Tėv. Hartmann’ą. Šis sukaupęs visas jė
gas atsistojo, ir dėjo kumščiu Becker’iui taip, kad šis 
atsimušė į bažnyčios duris. Becker’is paspaudė revol r 
verį negalvodamas ir Tėv. Hartmann’as parkrito ant laip
tų. . ’ .

Minia suūžė. Suessmann’as visus pradėjo varyti na
mo. Van Buren’as priėjo ir pasilenkė. Matėsi maža kraū- 
jo srovelė ties lūpomis, akys buvo atmerktos. ^Nemi x 
ręs. Bet negalite palikti jį čia taip gulintį,” - pasakė.

Staiga atūžė automobilis ir iš jo iššoko Vopo vairuo
tojas. Van Buren’as pamatė iš karto, kad kažkas negero’ 
atsitiko pilyje... / bus daugiau f
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Iš PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje

NELEIDŽIA GYVENTI 
GIMTAJAME KRAŠTE

V. Alksnys pogrindinėje 
"Aušroje", nr.lG rašo, kad 
Jonas Matuzevičius, 5G m. 
amžiaus, atkalėjęs 25 m.Per- 
mėje, grįžo į Lietuvą ir pri
registruotas apsigyveno Pa
nevėžyje pas savo seserį. 
Gavo darbą pašte stalium . 
Po dviejų savaičių milicija 
iškvietė jį į pasų skyrių ir 
panaikino registraciją, o 
saugu me buvo pasakyta, kad 
jam uždėtas namų areštas ir 
pareikalauta perlO dienų iš
vykti iš Lietuvos. /Tai tau - 
"teisingumas" ir "teisybė"/.

55 m. amžiaus Bronius 
Purlys, po karo nuteistas 
mirties bausme,bet perleis
tas, iškalėjo 25 motus Pei— 
mės lageriuose,grįžęs ap - 
sigyveno Panevėžyje pas 
liaudies meistrą J. Šilinį, bet 
milicija atsisakė jį regis
truoti ir pareikalavo, kad jis 
per 1G parų išvyktų iš Lie - 
tuvos.

Ką bedarytum-esi nusi
kaltęs nedovanotinai: gimei 
lietuviu...

PUGŠIA ALYTŲ
Alytus yra tapęs sparčiai 

augančios pramonės centru. 
Naujai įrengiama miesto 
aikštė bus papuošta dekora
tyvine metalo kompozicija , 
kurią pagal skulptoriaus K. 
Valaičio projektą pagamins 
Vilniaus "Dailės" kombinato 
meistrai.Daug dailės darbų 
yra užsakyta parkams, vi - 
suomeninių pastatų interje - 
rams. Pav., Medvilnės 
Kombinato Kultūros Rūmus 
papuoš dideli N.i r R.Dalii- 
kevičių freska ir A. Jonučio 
Dailiosios tekstilės darbai .

KIEK PATENKA į 
AUKŠTĄSIAS MGKYKLAS

Norinčių įstoti į aukštą
sias Mokyklas, kaip rašo 
B. Šaknys, šiemet buvę dau
giau kaip 16.GGG. Bet į die
ninius skyrius po egzaminų 
būsią priimta U.1GG.

Į Vilniaus Pedagoginį Ins
titutą prašęs! 1.6GG,bet bū
sią priimta 9GG.

SEINŲ KLEBGNAS 
ELGIASI 
NEKRIKŠČIGNIŠKAI

Brazilijoje dirbąs kun.P. 
Gavėnas lankėsi Seinuose. 
Sausio 27 d. jis norėjo at
laikyti mišias Seinų bazili- 
koie, bet klebonas kun.Ro- 
g* skis neleido.

Lietuviai, kaip visada,po 
lenkiškos sumos ėmė giedo
ti lietuviškas giesmes.Tada 
kun.P.Gavėnas pranešė,kad 
jam neleido laikyti mišių.

Lietuviams giedant, kaž - 
kas įjungė burzgiantį truk - 
dytuvą- burzgį. Lietuviai 
nepaisė ir giedojo toliau, - 
svečias iš Brazilijos apdo
vanojo juos paveikslėliais . 
Tada vietinis kelbonas krei-

ir išeivijoje/Parinko J.P-lis. 

pėsi į miliciją, skųsdamasis 
dėl lietuvių keliamo triukš
mo. Milicija neatvyko.

Šį kartą milicija pasirodė 
protingesnė už lenką klebo - 
ną...

DAR VIS SUPIRKINĖJAMOS 
BULVĖS

Šiemet, dėl blogo oro, ir 
dėl komunistinės biurokrati
jos, bulvių derliaus nuėmi - 
mas, šalia menkesnio der
liaus, buvo irgi labai sušlu
bavęs. Bet- komunistų par
tija rado išeitį: įsakė priva - 
čių darželių bulvių auginto - 
jams parduoti bulves val
džiai.

Anykščių kolektyvas vie - 
nas pirmųjų įvykdė bulvių su
pirkimo iš gyventojų užduo
tį.Specialūs darbuotojai lan
kėsi pas kaimų gyventojus , 
nustatė 'kiek žmonės gali 
bulvių parduoti, palikdami 
jiems tiek, kad užtektų pa
valgyti.

Supirkėjai kartu su ūkių ir 
gamybinių padalinių vado
vais rūpinasi bulvių prista
tymu į punktus, parduotuves. 
Bent po 150- 2OG kg bulvių 
jau pardavė dauguma gyven
tojų. Atsirado ir tokių, kurie 
pardavė po dvi tonas. Bulvių 
pardavė ne tik kolūkiečiai , 
bet ir miškų ūkio darbinin
kai, kolektyvinius sodus tu
rintys miestiečiai.

LIETUVIŲ KNYGŲ 
VERTĖJAI

Lietuvos rašytojų knygų 
vertėjų yra visas būrys.

20 knygų išvertė į bulga
rų kalbą vien I.Trojanovskis. 
Rytų Vokietijoje dirba ver - 
tėja Irena Breving, Čekoslo
vakijoje-A. Vyčkova, Ve ng - 
rijoje-E. Bojtaras ir L.Ma - 
ražas, Lenkijoj- Z.Stobers - 
kis. Rumunijoje ir Jugosla
vijoje lietuvių autorių kny
gos mažiau žinomos.

Apgailestaujama vietinė
je spaudoje, kad Vakarų Eu
ropos komercinės leidyklos 
yra abejingos lietuvių litera
tūrai.

Be reikalo stebisi: jeigu 
yra, kad ir priverstinė dale
lė propagandos- Vakarams 
neaktulu ,arba jie ir nemo
kėtų skaityti tarp eilučių.

Užtai spausdinamos žinios, 
kaip vyksta ne ruomanuose , 
bet realybėje Žmogaus Tei
sių laužymas’.

LIETUVOS FOTOGRAFAI 
VOKIŠKAME ALMANACHE

Koeln’o mieste, Vakarų 
Vokietijoje išleistas pasau
lio fotografų kūrinių alma
nachas " Diumont foto -2". 
Jame taip pat išspausdinta ir 
Lietuvos fotografijos meni
ninkų A. Macijausko, A. Sut
kaus, V. Koreškovo, R.Ra
kausko, V.Strauko, V.Šontos 
J. Kalvelio, J. Vaicekausko 
ir kitų darbai.

JEIGU NORI
TAVO REIKALAS

NUSTOTI — MŪSŲ.

1980. XII .12

AR KAI BF SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo 11.30 iki 12*. nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS L . ST ANKEVIČl U S

10 5 3 Al b a n e I f 'r . Du v e r n a y . P. O. Tel ; 66 9 —8 8 3 4

JEIGU GERI IR GALI GERTI

ATEIK I. LIETUVIU. A. A. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMA^ . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 

TREČIADIENI.. 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE. QUE. ,

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G : 3 C S-2 S 4 B ( N AM U.) , 4 8 9-9 3 9 1 ( DARBO) 
JUOZUK S. : 631-6834; HENRIKUI N. : 277-7888: 
DAINIUI 768-9606; DONALDUI D.: 66 1-1 733

PAMINKLAS M. K. ČIURLIONIUI DRUSKININKUOSE 
Skulptorius - Vladas Vi.ldžiūnas

Anclius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
H /tęsinys/

Papietavęs meistras persėdo ant sofos, dar Rapolo 
kadaise pirktos, užsirūkė. Dūmų debesėliai ėmė kilti į 
lubas. Tr vėl Marcelei pasirodė, kad ji tarytum į jau - 
nytstę grįžta. Sekmadienis, Jurgiukas, greitomis paval - 
gęs, kieme žaidžia, o jiedu su Rapolu neskubėdami pie - 
tauja. Rapolas taurelę karčiosios prieš valgį išgeria , 
įsipila antrą, o ropinukę, kad nekiltų pagunda, liepia nu
nešti. Pavalgęs sėdasi ant sofos, rūko, siurbčioja po 
gurkšnelį, malonėjasi. Ji taip pat persėda ant sofos 
suspės stalą nukrausyti. Rapolas apkabina ją per juos - 
men} - šiaip sau, be jokių užmačių, ji tai žino. Nuo jo 
trenkia dūmu, lengvu prakaitu ir karčiąją - tikru vyrišku 

<vapu. Gerai, kai vyras yra namuose...
Marcelė ilgesingai atsiduso ir ėmė kraustyti stalą: 

nešė lėkštes, dubenis į virtuvę, plovė, šluostė, dėjo į 
spintelę.

-- Tai gal užteks, Marcelina, šiandien, - pasirąžė 
meistras.

šį atsigręžė.
-Tai kodėl, Mykolai , jau užteks?
-Padirbėjau, eisiu, reikia namų pasižiūrėt, gyvu - 

liūs pašert. v
- Nei tu eik, Mykolai, nei ką. Pavakarin aš nušoksiu, 

karvę pamelšiu, meitėliuką pašersiu, tai ir visa ruoša . 
Katinas jau čia, mėsos daviau, pienu palakinau.

- Kad reikėtų, - pasikasė pakaušį meistras. - Visgi 
namai.

Niekur namai nepabėgs, galėsi čia ir pernakvoti, 
nereikės vaikščiot, greičiau darbas eisis. Va paklosiu 
seklyčioj, miegok sau į sveikatą. Pareisi,dar atsibels 
kas, arba tu kur nusitrenksi, gaudyk paskui tave, vėjo 
pamušalą. C pas mane ir valgis šiltas, ir stikliuko tau 
negailiu. Ko negerai?

Paraistis galvą pakraipė, pakaušį kasėsi, svarsty - 
damas, kaip čia geriau padarius. Reikėtų namo pareiti. I 
Bet kaip ten eit.Pagaliau pasakė:

- Na, jei pašersi, pamelši, galiu ir neit.
Dar kiek pasėdėjęs, jis išnyrino iš trobos ir vėl 

griebėsi darbo. Vėl matavo, žymėjo,tašė, pjovė.
Pavakarin, aptvarkiusi savus gyvulius Marcelė taku 

pro ežerą į Paraiščio namus nukurnėjo. Pašėrusi meite- 
lioką, parvedė ir pamelžė karvę. Rytinis pienas jau buvo 
nusistojęs, tad nuleido liesąjį į vieną pienpuodį, o grieti
nę supylė į kitą.

Jau namo ketino Marcelė eiti, bet jai toptelėjo gal
von: o ko čia lakstyt kas rytą vakarą tos karvės melžti, 
su tuo pienu terliotis? Parsivesiu karvę arčiau savo na
mų, laukymėlė tokia prižėlusi,tegul pasigano. Meitėliu
ką kartą per dieną gerai pašėrei, ir ramu, o su karve...

Atsivedė Marcelė karvę į laukymėlę, kala kuolą, o 
čia iš miško kyšt kaimynas Vėlgyvis, beržo šakų glėbiu 
nešinas. Pamatė, sustojo ir žiūri, ir sprogina akis net 
prasižiojęs, lyg pirmą kartą gyvulį regėtų.

- Ar karvės nematei, kad, žlibes išvertęs, spoksai?
- Matyt mačiau, betgi taviškė juodmargė buvo, o čia 

žala.

į Pk.to
tretai, Vedybos, Krikltynos, 
Sukaktuves mažamečiams, 

įvairios progos
T LAURINAITIS 
Tel . 52S-8971 2680 FRONTENAC ST MONTREAL. P. Q.

KPeM 
V&ORoOZ/ai

NIEKO UŽ AČIŪ

IŠ KO PAŽINSI KRAŠTĄ? ...

Brežnev’as ir Kosygin’as nutarė pavažinėti po sau 
artimus kraštus traukiniu, atlikti kai kuriuos valstybi 
nius reikalus. Po ilgesnio važiavimo, Kosygin’as klau - 
šia Brežnev’ą: "Perkurį kraštą dabar važiuojame?" 
Brežnev’as iškišo ranką pro traukinio langą, vėl-įtraukė 
ir trumpai pasakė: " Per Rytų Vokietiją". Po kurio lai
ko, atsibodus kortuoti, klausia vėl Kosygin’as, per kur 
dabar važuoja. Brežnev’as vėl iškišo ranką pro langą ir 
pasakė, kad per Lenkiją. Atlikus įvairius reikalus, vėl 
traukiniu traukia per kraštą. "Kur dabar esame? Ar jau 
važiuojame por Rusiją?"- pasiteiravo Kosygin’as. Brež
nev’as vėl kyšt ranką pro langą. "Per Rusiją", - patvirti
no. Galų gale Kosyginais nustebęs paklausė: "Iš kur taip 
gerai žinai,drauge Brežnev’ai, tik ranką pro langą iški
šęs?".

- Kai pirmą kartą iškišau- pabučiavo į ranką,tai bu
vo Rytų Vokietija, antrą kartą - apspiovė: Lenkija. O tre
čią kartą- numovė laikrodį..."

/Girdėta RŪTGS Klube, Montrealyje/

"Skirtumas tarp sėkmingų vedybų ir vidutiniškų yra 
tame, kad sugebi tris ar keturis atsakymus J dieną nu - 
tylėti"... • /Nancy Reagan /

- Miestely buvau, dažų tokių gavau, tai ir perdažiau, 
jei nori, galiu ir tau duot, - nusijuokė Marcelė.

- Tr meluot nesisarmatiji, moteriške, - pyktelėjo 
Vėlgyvis nueidamas.

Parėjusi Marcelė tebešvytuojančiam kirviu Parais
čių! pasakė;

- Aš taviškę žalmargę laukymėlėj prie Ežero priri - 
šau, nereikės man du kartus per dieną tokion tolybėn 
lėkt. Meitėlioką vieną sykį per pietus gerai pašersiu ir 
užteks. Dar kibirą ir pienpuodį paėmiau, bus kur melžti 
ir gietinoi supilti. Nebijok, nesumaišysiu, tavąją atskirai 
pilsiu, susirinks, sviesto sumušiu, pasūdysiu, turėsi sau 
kruopelę ant duonos užsitept.

Praistis pastovėjo nuleidęs kirvį, pagalvojo šiaip , 
pagalvojo taip, ir pasakė:

- Gal ir gerai padarei, kad atvedei, nereikės du kar
tus kalėkt, su ta karve vargt.

Jo kirvis vėl ėmė švytruoti.
Tąsyk Vėlgyvis, parėjęs namo, šakas numetė ant pri 

priesvirnio, bet neripo šluotų, kaip anksčiau buvo galvo
jęs, o atsisėdo ant to paties priesvirnio. Sėdėjo, ir jo 
galvoj labai negeros mintys pradėjo pintis. Tokios nege
ros, kad Vėlgyvis, pats to nejausdamas, ūso galą pradė
jo krimsti.

Vakare, sutemus, jis atsinešė kopėčias, pastatė prie 
beržo, kerojančio kiemo vidury ir ėmė lipti. Atidūręs 
beveik viršūnėje, apsižbalgė. Už ežerėlio dūlojančioje 
Paraiščio sodybėlėje buvo tamsu. Ir visur aplinkui buvo 
tamsu. Tik Marcelės trobos langai plieskė,

- Viskas aišku, - tarė Vėlgyvis ir nulipo žemyn.
Tačiau Marcelei ir Paraisčiui anaiptol ne viskas bu

vo aišku. Po vakarienės, kurios metu ne tik Paraistis sa
vo stiklinaitę išlenkė, bet ir Marcelė kruopelę išgėrė, kad 
gerizu miegotų . Meistrui ji paklojo seklyčioj, kur vie
nintelė plati lova su kalnu pagalvių oi r patalais stovėjo, o 
sau - kambary prie virtuvės. Paraistis rengdamasis lyg 
dar ketino apie kažką su Marcele pašnekėti, bet vos tik po 
patalais palindo, vos galvą ant baltos ir minkštos pagal
vės padėjo, bematant ir užmigo. Visai gnegirdėjo, kad 
ten kambary, kurį nuo seklyčios tik sienelė plona skyrė, 
Marcelė dar ilgai brazdeno, girgždino lovą ir, vartyda - 
masi nuo šono ant šono, sunkia, dūsavo. Tik apie vidurnak
tį viskas nurimo, nutilo.

Pabudo Paraistis, saulei pro langą jo pakaušį, jau 
gerokai praretėjusį, grabinėjant. Atsikėlęs nusiprausė 
priemenėj, kur ant suoliuko jau stovėjo dubuo vandens , 
buvo padėtas muilas, o ant sienos kabėjo ra nkšluot i s. Mar
celės nebuvo, matyt karves melžė Tai pagalando kirvį, 
parūkė ir ėmėsi darbo. Plušo, kol Marcelė pašaukė pus
ryčių. Ant stalo buvo padėtas sūris, sviesto, naminės 
dešros ir dubenėlis pieno. / bus daugiau /
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T o u p y k ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
11 ''4 % už 6 mėn. term indėlius
12 % už 1 m. term, indėlius
12 ‘"t už 3 m. term, indėlius
11 ' r už pensijų ir namu ploną
10’a'c speciali taup. sąsk.
9’/2% už taupymo s-tas
6 r'< už čekiu -s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekiu ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
i*uo 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 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
t ,

ASM LIETUVIŲ NAMAI UEM LIETUVIŲ NAMAI
KŪČIŲ VAKARIENĖ 
rengiama gruodžio m. 24d. 
LN Karaliaus Mindaugo me
nėje. Bilietai parduodami LN 
raštinėje ir sekmadieni po
piečių metu: Jų kainos: su
augusiems - $ 9.OO, pensi
ninkams ir jaunimui nuo 12 
iki 18 m. -$'7.50, vaikams 
nuo 7 iki 12 m. - $ 3.50 ir 
vaikams iki 7 metų - voltui. 
Kūčių vakarienės šeimininkė-

sudbury
J.K r u č a s

PRASMINGOS AUKOS
SalomėjaPODERIENĖ sa

vo vyro a.a. Kazimiero PO
DERIO atminimui paaukojo 
Kanados Lietuvių Fondui - 
$50,-ir Tautos Fondui-$5O. 
Jonas KIBICKAS par L. B. 
v. Tautos Fondui - $50.

Vytautas LUMBIS, išvyk
damas žiemos sezonui j St. 
Petersburgą, Floridoje, per 
L. B. v.paaukojo Tautos Fon
dui $ 1OO.

PARODA APIE LIETUVIŲ 
EMIGRACIJĄ

Lietuvių Istorinei Medžia
gai Rinkti Komiteto p-kas 
inž. Juozas DANYS ir dukra 
dr. Milda DANYTĖ iš Otta- 
wos, lankėsi Sudbury, atsi - 
veždami parodą " Lietuvių 
emigracija Į Kanadą po II-jo 
Pasaulinio Karo". Taip pat 
padarė ir pasikalbėjimus su 
daugeliu lietuvių, kuriuos už
rašė Į juostą ir kurie bus 
naudojami dr. Mildos Dany-
ypOOOOOOOOOOOOOOO

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

G psl.

TAVO REIKALAS , 
MŪSŲ.

ATEIK Į LIETUVIU. AA (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
TREČIADIENI J 19 MIMI CO AVENUE fRoy al York Rd. 
ir Mimico Avenue kampus TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

skolinkis

PARAMA
IMA:

14'< už asm. paskolas

13'.; už mortgičius

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 6 mėn.
= term, indėlius 1 metų
= term, indėlius 3 metų
= pensijų ir namų s-tq
= taupomąją s-tą 
= spec. taup. s-tq 
= depozitų-čekių s-tą 
| DUODA PASKOLAS: 
= asmenines nuo 
= mortgičius nuo

10’/a% 
11’/a % 
12 % 
11 % 
9’/a%- 

10’/4%
6 %

13’/a% 
12’/a %

1 v.p.p.

J. BUBULIENĖ.

NAUJŲ METŲ,SUTIKIMAS 
įvyks gruodžio 31 d. LN Ka
raliaus Mindaugo menėje. 
Bilietų kainos: suaugusiems- 
$22. ir pensininkams-$ 18. 
Parduodami LN raštinėje ir 
sekmadienių popiečių metu. 
Vakarienę gaminti pakviesta 
J. ^BUBULIENĖ.

tės leidžiamai knygai: "Li
thuanian Immigrants to Ca - 
nada after World War II" .

Federalinės Valdžios Dau- 
giakultūrinis Departamentas 
šį projektą remia finansiniai.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
IR KOVOTOJŲ MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės ir 
kovotojų paminėjimas įvyko 
š. m.lapkričio mėn. 22 d.u- 
krainiečių salėje. Dalyva - 
vo apie 150 asmenų-vietos 
lietuvių, apylinkės lietuvių ir 
svečių. Minėjimas pradėtas 
Kanados Himnu ir Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės V- 
bos p-ko Juozo BATAIČIO 
atidaromuoju trumpu žodžiu. 
Programą pranešinėjo Aldu
tė STEPŠYTĖ.

Apie buvusią Lietuvos ka
riuomenę ir kovotojus, šių 
dienų dabartinę kovą už Lie
tuvos laisvę- žodį tarė Juo - 
zas KRUČAS.

"VASAROS GARSAI" tri
julė iš Toronto-seserys Do
vydaitytės ir A. Biskytė iš
pildė lietuviškų dainų pynę 
per dvi dalis. Už dainas ir

toronto
A. LUKOŠIUS

namuose
RAŠO JAUNUOLIS IŠ TĖVYNĖS

"Turiu prisipažinti, mav 
sunkoka Jums rašyti, jau 
vien dėl to, kad mane ir jus 
skiria didelis amžiaus skir
tumas, bet ramina, gal net 
džiugina, tai kad mano min
tys kažkuo tai artimos ir 
Jums.

Mes gyvename perdaug 
skirtinguose pasauliuose ir 
perdaug toli vieni nuo kitų, 
kad gyventume visiškai vie
nodai, Bet ir čia ir pas Jus 
gyvena tie pa^ys žmonės iš 
Kūno ir Kraujo, Ir jie, kaip 
ir mes, mąsto, galvoja, 
klysta ir myli, tikriausiai 
vienodai.

Mane džiugina tai, kad 
mano mintys ne svetimos ir 
Jums. Atstumai lieka atstu
mai s, bet dabartiniame am
žiuje ne tai svarbu Svarbu, 
kad žmogus supranta žmo
gų, ; net jei juos skiria 
didžiausi toliai.

Šiemet perėjau jau į 4-tą 
kursą ir studijuoti man be
liko 2 melai, ir tai nepilni. 
Tik ką prasidėjo nauji moks
lo metei mūsų akademijoje, 
tai buvo daug balių ir šia.p 
pasilinksminimų su senais 
draugais, nes visi buvome 
nesimatę 2 pilnus vasaros 
mėnesius. Šią vasarą turė
jau 1 mėnesį praktikos dar
bų, tai kiek plačiau susipa
žinau su savo specialybe , 
susipažinau ir su daugeliu 
žmonių.

Šiemet Lietuvoje oras 
taip pat bu/o labai prastas, 
daug lijo, buvo šalta ir drėg
na. Niekas negali, o gal ne
nori paaiškinti, kas darosi 
su žemės atmosfera. Vieni 
ka’t^ verčia saulei, būk tai 
sumažėjęs jos aktyvumas i r 
mažiau spindulių tenka že
mės paviršiui. Kiti kaltę 
verčia pačiam žmogui pri
gaminusiam milijonus tonų 
nuodų, bombų, užteršusiam’ 
žemę fabrikų dūmais. Aš 
pilnai tikiu, kad branduoli
niai sprogdinimai ir kiti 
panadas bandymai daro di
džiulę žalą žemės atmos
ferai ir todėl taip greitai 
keičiasi klimatas žemėje 
Visi tai puikiausiai supran
ta. Kiek prirašyta knygų, 
straipsnių, kiek sukurta fil
mų, kiek rėkta, šaukta per 
radiją ir televiziją: Gelbė
kite, gelbėkite gamtą'.’.Taip 
šnekama visur daug, o daro
ma juokingai mažai.

Maža to, kad mes pavertė
me savo žemę š-ukšlynu, bet 
jeigu taip bus toliau, tai 

tikrai gražų, menišką jų iš
pildymą dalyviai audringai 
plojo ir pageidavo pakartoti. 
Keletą dainelių, vietoj karto
ti, padainavo naujų.Už gražią 
ir puikiai atliktą programą 
G.PODERYTĖ dainininkėms 
įteikė po gėlių puokštę.

Meninės programos per
traukoje, Kanados Lietuvių 
Krašto Tarybos atstovė Si
gutė RUDIENĖ padarė pra
nešimą iš KL Krašto Tary
bos suvažiavimo Montrealy- 
je. Dalyviai su Įdomumu 
apžiūrėjo minėjimo salėje į- 
rengtą parodą "Lietuvių E- 
migracija į Kanadą po II-jo 
Pas. Karo", kurią atvežė 
inž. J.DANYS iš Ottawos . 
Minėjimas baigtas Lietuvos 
Himnu.

Vėliau tęsėsi dalyvių po - 
būvis - pasilinksminimas .

TĘSIAMAS ARCHYVINĖS 
MEDŽIAGOS RINKIMAS

Lietuvių archyvinės me

šiukšlynu bus paverstas ir 
kosmosas. Protingi žmonės 
tai puikiai supranta ir į kos • 
moso tyrimą žiūri labai rim
tai. Pas mus čia yra įvairių 
teorijų ir minčių, įvairių 
projektų, kaip, pavyzdžiui, 
statyti metalo lydimo fabri
kus mėnulyje, ar statyti erd
vėje saulės elektrines.

Taip, laimingi bus tie, ku
rie sulauks tų nuostabių lai
kų. bet jiems pavydėti ne 
verta, nes žemėje žmonijos 
laukia žymiai didesni darbai. 
Kiek dar nesutarimų, karų, 
pjautynių ir visokių kitokių 
baisumų pasitaiko. Kai su 
žinai, net nesinori tikėti, 
kad dabartiniame pasaulyje 
ir dar tokiame, civilizuota
me gali dėtis tokie baisūs 
dalykai.

Jeigu žmonės nors’ iš da
lies galėtų sugyventi ta,kia», 
aš Šventai tikiu, viskas žy
miai pasikeistų O dabar vier 
ni kiliems į alūs purvus 
drabsto, išleidžia milijonus 
dolerių ginklams, kai tuo 
tarpu juos galėtų panaudoti 
ne žudyti ’ žmones, o kaip 
Jūs pastebit: kovai kad ir 
prieš tą nelemtą ir trium
fuojantį vėžį.

Kažkaip, per amžius išsi
vysčiusi žmogaus neapykan
ta žmogui nenori gesti, o 
įsiliepsnoja vis kaitriau. Tie 
smulkūs ginčai nuo asmeni
niu. , perauga į didžiulius 
tarptautinius konfliktus ir 
tada jau ka’bą perima gink
lai.

Aš manau, kad išdalies 
dėl žmonių susvetimėjimo 
kai tos ir naujos supermoder- 
nios mašinos. Kai tau už
tenka tik prieiti ir paspaus
ti mygtuką ir nereikia jokios 
kito žmogaus pagalbos, tai 
kokia kalba gali būti apie 
nuoširdų žmogaus bendra
vimą ? Kalbėti ir gražby
liauti galima daug, bet žy
miai svarbiau žodžius pa
remti darbais. O tai žymiai 
sunkiau.

Pabandau aš plunksną ne 
yien tik laiškuose,bet ir ki
tose srityse. Žinoma labai 
kūleliai ir nedrąsiai, nes dar 
mažai nugyventa, mažai su
žinota, o dar mažiau pama
tyta.

Galima daug rašyti, bet 
skaudu likti nesuprastam, o 
tai yra skaudžiausia" -• bai
gia savo laišką jaunuolis 
studentas gyvenantis savoje 
Tėvynėje

džiagos rinkimas Sudbury ir 
apylinkės lietuvių tarpe dar 
tęsiamas. Tautiečiai,turin
tieji archyvinės medžiagos , 
nedelskite, bet kuo 
greičiau perduokite J.KRU
ČUI, 1059, Gordon str., Sud
bury, Ont. Medžiaga bus kla
sifikuojama ir siunčiama 
inž. J.Daniui, Ottawoje padė
ti į Kanados Valstybinį Ar - 
ohyvą.
• Šv.Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga sveikinu "Nepri
klausoma Lietuva" savait - 
raščio skaitytojus- Sudbury1 
je ir apylinkėje, linkiu daug 
laimės.

Ottawa
IŠ MUSŲ VEIKLOS
• Šių metų lapkričio mėn.
23 d. įvyko metinis Apylin
kės narių susirinkimas.

.Išrinkta nauja Apylinkės

DRAUDA
BALIO MASKELIONO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių drauda • VALTERIS DREŠERIS 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

/ NCUPA Af /*f< ir << V W * Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor St.W. 

TORONTO’. ONTARIO,
M 6 P 1 A5

risais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambintiS

te/. 533-3537

NAUJAS LIETUVIŲ
KELIONIŲ BIURAS

Simons
Travel Service

u ik kviečia keliauti kartu!

Šv KALĖDOS ir NAUJI METAI
SU GIMINĖMIS

Vilnius-Ryga 1980 m. gruodžio 22 d. iki 1981 sausio 5 d. 
Kelionių ir viešnagė* melu teikiamą visapusiška pagalba, taip pat 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris— 1835961)
■ ,  __ _ ....... —■ . • — — ... ■ -■ ", .

Valdyba iš šių asmenų: R. 
AULINSKAITĖS, R. DANAI- 
TYTĖS, J. V.DANIO, G. MI
TALO ir V. RADŽIAUS.

Pamaldose ir susirinkime 
dalyvavo svečias kunigas iš 
JAV-bių- K. KUZMINSKAS . 
Jis padarė pranešimą Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos reikalu.

• Kalėdų Eglutės sueiga į- 
vyks gruodžio mėn. 21 d. 
Rengia Šeštadieninės dr. V . 
Kudirkos Tėvų Komitetas.

• Lietuvių Fondo Įgaliotinis 
šiai Apylinkei šių metų vajų 
baigs Kalėdų Eglutės suei
gos metu, atlikdamas burtų 
keliu dovanų paskirstymą, 
parėmusiems tą vajų.

• LEVERIAI, Ona ir Juozas, 
vietoje kalėdinių sveikinimų 
paaukojo Lietuvių Fondui per 
vietos Įgaliotinį $20. Pini
gai bus panaudoti padidinti 
Bendrąjį Ottawos lietuvių 
įnašą į Lietuvių Fondą, ku
rio dydis šiuo metu pasiekė 
$ 5400 sumą.

• Kalėdų Eglutės sueigoje 
pamaldas laikys svečias iš 
Montrealio, kun.Tėv.S.Kul- 
bis, SJ.

A.Paškevičius

PRIGRIE BĖ ATSILIKUSIUS 
MOKĖJIME SOVIETUS

Ottawoje,Valstybės Sekre
torius Užsienio Reikalams 
dr. Mark MacGuigan, lapkri
čio mėn.pabaigoje pranešė , 
kad kanadiečiai ir Sovietų 
atstovai Ottawoje patiekė 
raštišką susitarimą, pagal 
kurį Sovietų Sąjunga privalo 
Kanados vyriausybei apmo

kėti 3 mil dol. skolą, kuri su
sidarė Sovietų satelitui Cos
mos 954 subyrėjus virš Ka - 
nados teritorijos. Buvo pa
žerta radioaktyvių atlaužų , 
kurias reikėjo surasti ir de- 
toksifikuoti 1978 m. sausio 
mėnesį, Kanados šiaurėje.

Susitarimas bus patiektas 
Kanados ir Sovietų vyriau
sybėms patvirtinti.Forma - 
lumai būtų pasirašyti 1981 m. 
pradžioje. Sovietai tikėjosi, 
kad vėlindami ir vengdami 
apie tai kalbėti ir tartis , 
kaip kad darė, išsisuks nuo 
nuostolių apmokėjimo.

6 5-A SIS 
GIMTADIENIS

Š.m. lapkričio 29 d..Del
hi mieste Juozo JOCO rezi- 
dencijon privažiavo virš 3G 
asmenų pagerbti ypatingą 
dieną, kurią jis pats surengė 
atžymėti peržengiant pirmą
jį slenkstį Į garbingų senjo - 
rų vienetą.

Kalbas pravedė ir sveiki- 
noH. Adomonis, p. Strodoms- 
kis, p. Dudurka, Monika Po- 
vilaitienė, p.Kairys ir Dana 
Matelis. Buvo įteikta dovanų 
užkurias Juozas nuoširdžiai 
dėkoja, sakydamas, kad jam 
bekeliaujant daugiau bagažo 
nereikės nešti, bet galės už 
diržo ant ratukų tempti.

Vėliau buvo sugiedota Il
giausių Metų. Visokiais ska
numynais privaišinti svečiai 
nenoromis gana vėlai išsis
kirstė į namus, o iš toliau 
atvykę- pasiliko nakvynei.

A H 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6
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Spalio 18 d. Bostono skautų 
pakviestas modernios saty
ros teatras "Antrasis Kai
mas" iš Chicagos, gausiai 
susirinkusius bostoniečius 
vienus linksmai nuteikė, ki
tus ir supykdė. Vaidino Jūra 
Jakštytė, Rūta Rakštytė , 
Juozas Aleksiūnas, Eugeni
jus Būtėnas, Juozas Kapa- 
činskas, Jurgis Riškus ir 
Romas Stakiuskas.

Bostono lietuviai liū
di, netekę žymaus kalbininko, 
lietuvių bendrinės kalbos,jos 
vietovardžių ir asmenvar
džių tyrinėtojo Petro Būtėną 
kuris staigiai mirė savo bu - 
te spalio mėn. 4 d.

Velionis buvo gimęs 1896 
m. Biržų apskrityje,Joniš
kėlio valsčiuje, Dovydų kai
me. Kaip savanoris-kūrėjas 
dalyvavo Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės kovose. 
Humanitarinių mokslųfakul- 
tetą baigė Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune prie žy
miausio mūsų kalbininko 
profesoriaus Būgos. Nepri - 
klausomybės laikmečiu jau
nimo auklėtojas, mokytojas, 
direktorius Panevėžio gim - 
nazijoje ir Mokytojų Semina
rijoje. Mokykloms parašė 
lietuvių kalbos prielinksnių 
vadovą,akcentologijos vado
vėlį, apie kirčius ir priegai
dės, Aisčių tautos ir jų kai - 
bos. Daug rašė periodinėje 
spaudoje apie lietuvių kalbą 
ir jos kilmę. Bosi one velio
nis Būtėnas išgyveno trisde
šimtį metų. Taisė leidžia - 
mos Lietuvių Enciklopedijos 
kalbą ir daug rašė. Paliko 
daug nespausdintų rankraš
čių ir vertingų knygų, kurios 
bus perduotos Lituanistikos 
Archyvui. Po paskutinio at
sisveikinimo spalio 6 d., į

palaidoti į Toronto lietuvių 
kapines Anapilį.

Atsisveikinime su velio - 
niu kalbas pasakė rašyt.St . 
Santvaras, rašyt. Antanas 
Gustaitis,tautotyrininkas A . 
Mažiulis. Vietinio skyriaus 
ramovėnai prie karsto ėjo 
Garbės Sargybą. Gedulingas 
pamaldas už velionio Būtėno 
sielą atlaikė šv.Petro lietu
vių parapijos kelbonas, kun; 
Alb. Kontautas, solo giedant 
Vaclovui Verikaičiui.Laido
tuvėmis rūpinosi jo buto šei
mininkė, Bostono ilgametė 
tautinių šokių vadovė Ona 
IVaškienė.

J. V.S ū d u v a s

I

montreal
LIETUVAITĖ - 
PSICHOLOGIJOS 
KNYGOJE t

Behavior Group Therapy 
knygoje, Annuel Revue, vie - 
name skyriuje randame Rū - 
tos M. Montvila /Montvilai - 
tės/ pavardę. Ji dirbo kartu 
su Montrealio McGill U-to 
profesorium William E .Pi
per, paruošusi jam tyrinė
jimui medžiagą, kurią rinko 
2 metus. Ji pravedė ir Gru
pinę terapiją.

Knyga išleista 1979 m. A- 
merikos Research Press Co, 
Champaign, Ill.

Rūta yra Genutės ir Prano 
Montvilų duktė.

ANTRAS PASIKALBĖJIMAS 
TELEVIZIJOJE

Ir. Lukoševičienė dalyvavo 
ir 2-oje pasikalbėjimedaly
je apie staigią kūdikių mirtį, 
kartu su St. Justine Vai
kų Ligoninės gydytoju ir bu
vusia savo paciente , kuri 
buvo praradusi staigiai savo 
kūdikį. Irena Lukoševičienė

kurį buvo atvykęs velionio
tolimas giminaitis, Vaclo
vas Verikaitis, solistas, vi
suomenininkas iš Toronto , 
Kanados. Petro Būtėno kū
nas lėktuvu buvo išvežtas

išsamiau pasisakė kaip tokiu
tragišku atveju emociniai 
padedama tėvams.

St. Justine Vaikų Ligoninė 
yra gerai žinoma savo^nau- 
jausiais gydymo metodais.

"|25^ kelnes
pristatant

ir atsiimant
M. PMILIPM IZZI 

PMeMenl
SKAMBI HKIT- 

NETTOYKURS CLEANERS 
7661-A-CINTRAU 
AVINUL 365*7146

495*90« AVINUI,

365-7146

2955 ALLARD

I960. XII .12

Šį rudenį Vilija MALCIU- ir keletą metų joje mokyto- 
T Ė-BULOTIENĖ gavo diplo- javo.
mą- magistro laipsnį kalbo- Šiuo metu dėsto anglų kal- 
tyroje /linguistics/ McGill bą prancūzų gimnazijoje 
Universitete ir "Certificate / high school / aukštesnėse 
in Educatuon" Concordia U- klasėse.
niversitete. Šia proga Vilija dėkoja vi-

Magistro laipsniui įgyti siems, kurie prisidėjo prie 
parašė disertaciją tema: jos darbo:pildydami anketas 
" Pasikeitimai vartosenoj ir skolindami jai knygas, ku- 
lietuvių kalbos kilmininko rios lietė jos temą, 
linksnio". Nuoširdžiai dėkoja tiems,

Vilija yra baigusi Šešta- kurie žodžiu ar raštu sutiko 
dieninę Lituanistinę Mokyklą atsakyti į jos klausimus.

Sveikiname ir linkime daug sėkmės’.

Per K.L.K.M.D-jos Suvažiavimą buvo 
įteikta šios organizacijos vėliava, at - 
vežta iš Lietuvos.

AUKOJ O KL FONDUI :
• A. a Gražinos DAUKŠIENĖS atminimui ir meilės pa
reiškimui draugai aukojo Kanados Lietuvių Fondui po 
$25. - V. Balčiūnaitė, M. J. Dabitai, V. Daagelavičienė, Č. 
Januškevičiaus, I. A. Jurgučiai, J. B. Lukoševičiai j po 20. - 
N. Akstinienė, M. J. Juodviršiai, A. Kudžma; po $15. - A. 
Čerkesaitė, A. Rudytė: po $1O. - A. Grybaitis, B. Kaspe 
ravičius, J. Kęsga.lienė, D. B. Staškevičiai, K. Toliušis, 
E. Urbonaitė.

Atsiprašome už padarytą klaidą ankstyvesniame pra
nešime.

K. L. F. Valdy oa

• Garbingai lietuvei ir auklėtojai a a. Elenai NAVIKE- 
NIENSI pasitraukus iš mūsų tarpo ir iškeliavus negrįžta
mai, draugai, artimieji bei gerbėjai įrašė Jos atminimą 
amžiams Kanados Lietuvių Fonde. Savo aukomis prisidėjo: 
K. O. Pliuškoniaį $50.-; po $40.- L. Bulotienė ir šeima, 
V. J. Rugienius; po $35. - L. A. Rugieniai; po $30. -V. Dai- 
gelavičienė, I. Maziliauskienė; po $25.- P. Bernotas, J. 
Kęsgailienė, J. Z. Zatorskos; po $20. - M. J. Adomaičiai,
A. Donaiiis, R. Danaitytė, J. M. Juodviršiai, V. Kačergius, 
J. Kibirkštis, B. J. Lukoševičiai, I. P. „Lukoševičiai, M.S. 
Meškauskai, A. A. V. Piešina, R. Piešma, O. Piešma, D.
B. Staškevičiai, J. C. Tanner, O. Vileniškienė; po $15.- T. 
Čipkienė, A. M. Joneliai, M. P. Malciai, A. Rudytė; po 
$1O. - J. Adomaitytė, J. Adomonienė, N. Akstinienė, J. 
Baltuoiienė, E. Barisienė, J. Dalmotas, J. Blau.zdžiūnie- 
nė, P. A. Drešeriai, A. A. Gauriai, G. Gedvilienė, A. Gra
žys, V. Jukoms, M. Jonyniehė, L. A. Jurgučiai, M. Jur
kienė, V. Keturkienė, V. Pavilanis, S. V. Piečaičiai, R. J. 
Piečaičia., K. Toliušis, L. R. Urbonai, E. Urbonaitė, J. 
Valiulis; po $5. - A. L. Grigeliui, V. Verbyla ir X. Y. -$4.

Aukojusiems Kanados Fondo Vaidyba nuoširdžiai dė
koja. K. L. F. Valdyba

Gediminas Thomas MU
RAUSKAS, Mildos ir Vytau
to Murauskų sūnus, sėkmin
gai užbaigė McGill Univer
sitetą, kur įsigijo B. A .laips
nį "Major Geography-Urban 
System". Žada studijuoti to
liau.

Daug darbuojasi ir lietu - 
vių organizacijose. Priklau
so ateitininkams, skautams , 
Auštos Vartų Chorui, Studen
tų Sąjungai ir kt.

Sveikiname ir linkime ge - 
riausios sėkmes’.

BALTUONYTĖ Tina, Edmundbir Wawel Baltuonių 
dukra baigė 12 metų kurso gimnaziją Vancouvcr’yje, B.C.

Seniau t jos tėvai gyveno Montrealyje.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. gruodžio mėn. 7 d. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje susirinkimą atidarė ir 
jį pravedė kleb. kun.dr. F . 
Jucevičius. Dalyvavo apie 
180 parapijiečių ir keletas 
svečių. Buvo išrinkti du 
nauji Komiteto nariai: L.Ši - 
monėlis ir P.Bunys. Tad da
bartinį komitetą sudaro su 
naujais išrinktaisiais J.Asi- 
pavičius, R. Martel, E. Či
činskas ir P. Kalpokas.

Jau daugelį metų iš eilės 
komiteto nariai išankstokle- 
bono parenkami i y tik pri
statomi susirinkimui patvir
tinti. Tokios pricedūros lai
komasi todėl, jog parapijie
čiai bijosi ateiti į susirinki
mą, kad nebūtų išrinkti į ko
mitetą.

Klebonas padarė para - 
pijos apžvalginį pranešimą 
nusiskųsdamas, kad iš buvu
sių 600 parapijiečių dau - 
gelis mirė, dalis išsiskirstė 
tė į kitas provincijas. Jis 
prašė padėti įtraukti į pa

rapijos narius daugiau jau
ni mo or pažymėjo , kad jo 
žiniomis dar daug šbnesnės 
imigracijos lietuvių gyvena 
parapijos ribose, kurie ne
priklauso parapijai ir tik ta
da kreipiasi į bažnyčią, kai 
ištinka nelaimė.

Buvo apsvarstyta parapi
jos mokesčio pakėlimas, nu
matyta mokėti po $ 20. - 
metams.

Po susirinkimo šeiminin
kės pakvietė pietums, kurie 
buvo gražiai ir skaniai pa
ruošti., Be to, netrūko ir kie
tų gėrimų.

Buvo parodytos skaidrės iš 
kelionės po Kiniją. Daugiau
sia senosioš Kinijos istori
niai paminklai, šventovės ir 
kt.

Žmonės skirstydamiesi dis 
kutąvo,kad jiems būtų geriau 
patikę, jei būtų parodytos 
skaidrės iš Lietuvos. Žmo
nių būtų buvusi pilna salė. 
/Tokį pageidavimą visada 
gali pareikšti/. Šios skaid
rės buvo labai įdomios, o 
pažinti platųjį pasaulį niek©' 
nekenkia. J. P.

lietuviu; radio valandėlė transliuos specialią
PROGRAMĄ 25 GRUODŽIO nuo 12,30-1,30, pietų metu .

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIURAS LTD.
6752 Sbarbfwk* Strwt Em>
MMtraJ, P.O. MIN 1C9 • T.I. 255 - 4076

7 psi.
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montrealI
i - ADOMAITIENĖ Gunda, iš Toronto, Gnt., "NL" Rėmėjų 
Būrelio aktyvi darbuotoja, siųsdama prenumeratos mokesti, 
pridėjo ir auką. Linki redakcijai ir kitiems darbuotojams 
linksmų švenčių ir darbingų 1981 metų.

I '
- BAITUONIS Pranas, iš Montreal, Que., medžio skulp - 

’ torius, mūsų nuolatinis rėmėjas, švenčių proga parėmė 
"NL" $ 15, -auka , kartu sveikindamas laikraščio leidėjus.

- DAUGEL A VIVIEN Ė Viktorija iš Montreal, Que., apsi
mokėdama prenumeratą,pridėjo ir auką, sveikindama su
"NL” savaitraščio pažanga.

- MATULIS Antanas, iš L aSalle, Que., ilgametis "NL" 
laikraščio rėmėjas ir eilės metų talkininkas, atnaujinda-

i-mas prenumeratą .pridėjo ir auką. Kartu linki laikraš - 
čio leidėjams ir darbuotojams daug ištvermės sunkiame 
darbe.

- PAKALNIŠKYTĖ Anita, iš Hamilton, Cnt., ilgametė 
"NL" skaitytoja, kaip kiekvienais, taip ir šiais metais , 
siųsdama prenumeratą, pridėjo ir auką.

- KLB SAULT STE. MARIE A-KĖS V-BA iš savo kuklių 
išteklių, paskyrė "NL" laikraščio paramai $ 4G,- kartu 
sveikindama su 4C metų gyvavimo sukaktimi.

- BRIEDIS .S.Ste.MARIE Medžiotojų ir Žuvautojų KLU- 
, BAS, atsiuntė gražius linkėjimus švenčių proga ir pridė- 
į jo $25,-auką.

- MOCKUS Vladas, S.Ste Marie, atnaujindamas prenume- 
įratą, rašo: "priimkite ir šią mažą auką "NL" paremti" .

- ŠARŪNAS O., iš Hamilton, Ont., sveikina "NL" dar - 
buotojus švenčių proga. Šalia prenumeratos pridėjo ir 

jauką. /

RENKU
Senas lietuviškas knygas, 

laikraščius, plokšteles ir 
kita, lietuviška, medžiagą.

P. ADAMONIS
7 2 2-3545

REIKALINGAS
VALYTOJ AS - PRI Ž1ILRETOJ AS

Įstaigai ir dirbtuvei centre. 
Darbas nuolatinis patikimam 
rimtam asmeniui . 
Tel: 282-1616.

DR. J.MAUŠKA
DANTE. GYDYTOJAS 

1 4 4 0 St. Calh arin c W. 
Suite 6 00, Montreal, P, Q. 
Te 1 : tj,66 —8235 
Namu: 488-8528

OR. A.O. JAUGELIENĖ
D ANT U gydytoj a 

1410 Guy St.
Suite 11-12 Montreal P.O. 
Tel: &3 2-6662

Namu.: 737 — 9681

N O T ARĖ

Rūta Pocauskas bcl
No t ai r e - No t a r y Title Attorney

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

Tel: 279- 116 1 Re s.453 -9 142

ADVOKATAS

Roman J. IŠganaitiS. b.a„ b.c.l.

4 NŪTRE-DAME E. SUITE 5Q4

Mū. r«EAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B7B-9B34

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.CX.
'{.Place Ville Varle, Suite 627 
Montreal, P, Q. H 3 B 2 E3

Tel: '514) 87 J -1430

A D V O K A T A 6

J.P. MIU.ER.BJL, BC.U
16 8 Notre Dame St., E. , Suite 205 
Montreal . P. Q. 1/2 Y 3P6

Tel: 866 -2063. 866 -2064

8 psl.

- VIERAITIS Juozas, St. Petersburg, Fl., buvęs montrea- 
lietis,praleidęs vasaros atostogas Kanadoje,{p-Įžo | nuo
latinę gyvenvietę Floridoje. Prie gražių linkėjimų šven
čių proga, pridėjo ir auką.

- BARCN John, iš Hamilton, Gnt., mūsų bendradarbis , 
siųsdamas prenumeratą, pridėjo geriausius linkėjimus 
ir auką.

- ŠUKAITIS A., iš Hamilton,Gnt.,atnaujindamas prenu
meratos mokestĮ, paaukojo jo paramai, linkėdamas ge - 
ros sėkmės 1981 metams.

- URBAN P., iš Holyoke, Ma., apsimokėdamas prenume
ratą, pridėjo ir auką; sveikina su laikraščio pažanga.

- ZA WADSKIENĖ Vera, Winnipeg, Man., siųsdama auką 
$20, -paremti "NL",rašo:" Sveikinu "Nepriklausomą Lie
tuvą" su 4G metų sukaktuvėm "NL" prenumeruoju beveik 
nuo jos "užgimimo".Malonu,kad išaugo Į gražų,Įdomų sa
vaitrašti. Redaktoriams ir visiems bendradarbiams linkiu 
sėkmės ir sveikatos tolimesniame Jūsų darbe."

- AUDĖNAS Juozas ,Gzone Park, N. Y., siųsdamas pre - 
numeratą, sveikina su Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais, 
linkėdamas viso geriausio.

VISIEMS - nuoširdžiausias AČIŪ’. "NL"

DĖMESIO VISIEMS 
NEPAMIRŠKITE:

Gruodžio 14 d., sekmadienį, 
po 11 vai . pamaldųAV parap. 
salėje KL BENDRUOMENĖS 
narių, METINIS SUSIRIMCIMAS 
Susirinkimas labai svarbus. 
Visi prašomi atsilankyti*.

LITAS PRANEŠA:
- Kalėdų ir Naujų Metų pro
gomis Montrealio Lietuvių 
Kredito Unija LITAS n e- 
dirba:

gruodžio mėn. 25, 26,27, 
28 dienomis ir

sausio mėn. 1, 2,3,4 die
nomis / t.y.abiejų savaičių 
ketvirtadieni, penktadieni , 
šeštadienĮ ir sekmadieni/.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Pensininkas, 71 metų, be šeimos ieško 

lietuvaitės 30 — 45 metų amž., kuri norėtų 
paveldėti didelę farma. Pageidauju prakti
kuojančios katalikės, nerūkančios, blaivios 
ūkininkės, turinčios savo automobilį.

Rašyti "Nepriklausoma Lietuva" — 
Pensininkui. Pridėti gyvenimo aprašymų 
ir nuotraukų.

Ei^aEaeaQesBaNaEaeaeaEQEaEaEasRXss^S'KswQKsasasRsssBSzauraBE j 

” NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SAVAITRAŠTIS

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS — TIK $ 10 . METAMS

MALONI Al . OREI TAI IR PATYRUSIAI
&Į PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS gg

LIETUVIAMS GERA! ŽINOMAS

S SPECIALISTAS.

285 • 2e AVtNUE, LASALLE 365-0511 *
QUE. H8P 2G7 «

n t real west 
automobile

PONTIAC • BUICK* ASTRE
* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU.
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI J.SI GYTI
* MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 

IŠ IMTIMI J UMS, PAS IT ARNAUS-!
LEONAS GURECKAS * UŽEIKITE! ĮSITIKINKITE!
SAUES MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKrTE SU
Menageriu LEO GURECKASMIC

mu /norimi west wtwoMe

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

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MOKINIAI IR 
MOKYTOJAI MONTREALYJE

Šiemet KALĖDŲ.EGLUTĖ vaikams bus rengiama Šv. 
KAZIMIERO PARAPIJOJE, 21 GRUODŽIO, SEKMADIE
NĮ, 3 vai.p.p.

Programoje- VAIDINIMĖLIS, DAINOS,GIESMĖS,KA
LĖDŲ SENELIS, DOVANĖLĖS. Rengia-ŠEŠTADIENINĖ 
LIETUVIŲ MOKYKLA. Atsilankykime visi

| NAMŲ DRAUDIMAS j 
i YRA ĮVAIRUS i

S SIŪLOME APSIDRAUSTI INVENTORIŲ. i
S? PAGAL NAUJO DAIKTO VERTĘ. j

BRANGIUS DAIKTUS-M KAILINIUS, BRANGENYBES IŠ AUKSO, DEIMANTUS, j S IR LAIKRODŽIUS - PAGAL ATSKIRO DAIKTO VERTĘS BET KOKIOS NELAIMES ATVEJU į

W APDRAUSTI BRANGIUS DAIKTUS TIK NAMUOSE *
V NUO GAISRO IR VAGYSTĖS. , t

YRA BENDROVIŲ, KURIOS DRAUDŽIA *

gj BRANGENYB'S NAMUOSE S 2, 000. SUMAI

» AUTOMATIŠKAI, I

Jį KAI DAUGUMA VIS DAR DRAUDŽl A TIK 5 1, 000. r

šį? VAGYSTĖS - DAŽNAS ATSITIKIMAS. į

| APSIDRAUSKITE nuo VAGYSTĖS’ J
g ADAMONIS INSURANCE J
| AGENCY INC. Te!.: 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Rymų 3 76 -378 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

GM

Agent O_r_o__v e _r._— d—

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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