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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

AMERIKIEČIŲ. KAREIVIAI 
TRENIRUOJASI DYKUMOJE

Treniravimosi stovykloje 
Egypte vyko 1O dienų apmo
kymas kaip veikti dykumos 
aplinkoje.Dalyvavo 900 ka
reivių kartu su vietinės 
bazės 600 karių.

Vienas dalyvių pasakė, kad 
Vakarų dykumose praleidus 
mėnesius ar 12 mėnesių ne
būtų tiek sužinoję ir Išmokę 
kaip kadEgypte per 1O dienų,

LENKAI PASIRYŽĘ IR 
SUSIVALDĖ

Gruodžio 16 d., suėjo 1O 
m., kai 45 lenkų darbininkai 
žuvo riaušėse, kurios buvo 
kilusios protestuojant dėl 
maisto kainų pakėlimo 20%.

Tokio jubiliejaus prisimi
nimas būtų dar prieš viene
rius metus buvęs neįsivaiz
duojamas.

Gdanske prie paminklo 
buvo padėti vainikai. Staugė 
sirenos,skambėjo varpai per 
visą miestą ir pylė šaltas 
lietus. Susirinko apie 200. 
OGG žmonių minia.

Vyriausybė, unijų ir Baž
nyčios atstovai ragino žmo
nes laikytis ramiai ir nepro
vokuoti nemalonumų.

Walesa miniai priminė, 
kad būtų atsargūs ir atsakin
gi, saugotų valstybės suve - 
renumą. "Aš noriu laimėti 
mūsų kraštui taiką, meilę , 
teisingumą ir solidarumą" , 
kalbėjo jis.

Baimė dėl Sovietų karinės 
intervencijos dar nesuma - 
žėjo, nors pastebimas tam 
tikras pasienio "manevrų" 
sulėtėjimas. Pirmą kartą ir 
bažnytinė vyriausybė buvo 
priversta pakritikuoti disi
dentus... Tačiau,kada nors 
ir dirbantis žmogus,kad ir 
nevaldantis,prieina kantry
bės ribą. Jeigu lenkai iš
tvers ir bus atsargūs, kaip 
visi jiems tai pataria, bet 
nenuolaidūs- bus išlaikę eg
zaminą. To bent jiems vi
si šviesesni žmonės linki .

REAGAN’AS PASKYRĖ 
VALSTYBĖS SEKRETORIŲ 

Išrinktasis JAV-bių prez. 
Ronald Reagan’as sudaro šar
vo darbuotojų štabą prieš 
galutinai perimdamas pre
zidento postą sausio mėnesį.

Kritikos sukėlė valstybės 
sekretoriaus pareigoms pa
kvietus Alexander Haig’ą. Jis 
yra buvęs Nixon’o adminis - 
tracijos viršininkas ir buvo 
įsivėlęs į Watergate nuoty - 
kius.

MIRĖ JEAN LESAGE
Buvęs Quebec’o provinci

jos liberalų lyderis ir pag
rindinis planuotojas Ramio
sios Quebec’o Revoliucijos 
196O-jų laikotarpyje, mirė 
gruodžio 12 d. savo namuose.

Iš aktyvaus dalyvavimo 
politikoje pasitraukė 1970 m. 
dirbęs opozicijoje 4 metus , 
pralaimėjus liberalams.

Praėjusį pavasarį jis vėl 
išėjo viešumon, palaikyda
mas federalistinės Kanados 
idealus referendume.

Jam buvo surengtos vals
tybinės laidctuvės Quebec’o 
mieste.

PRIEŠ ORO TARŠĄ
Aktyviai pradeda kovą 

prieš oro taršą Kanadoje. 
Saskatchevan’o prov., Regi
nos miesto taryba išleido į- 
statymą draudžiantį rūkyti 
viešose vietose.Bausmė $25- 
$500 už rūkymą krautuvėse, 
bankuose ir miesto įstaigose, 
priėmimo kambariuose,ele
vatoriuose, autobusuose.

ALBERTOS INDĖNAI 
SIEKIA PARAMOS

Iš Albertos prov., VJalga- 
ry praneša, kad 5 indėnų gen
tys nori gauti iš federal, vy
riausybės $97 mil dol, pa - 
dėti jiems įgyvendinti pro
jektus, kurie bus galima į - 
vykdyti iškasus sunkiąją a- 
lyvą Cold Lake projekte.

Projektas pasiūlytas genčių 
čių vadovų, federal, vyriau - 
sybės ir Esso Kompanijos .

KOSMONAUTAI GRĮŽTA 
Į ŽEME

Trys Sovietų kosmonautai 
išbuvę Salyut 6 erdvės labo
ratorijoje 11 dienų, atliko ei
lę pataisymų jau 3 metus 
skriejusiame erdvėlaivyje ir 
perkėlė įrengimus į savo So-i 
yuz 3 erdvėlaivį. Su jungimas 
su laboratorija vyko kom
piuterių pagalba, kurie taip 
pat dirbs jiems leidžiantis į
žemę.

Taigi-rusams užtenka pi
nigų visa kam, tik Lenkijos 
darbininkai apiplėšiami, o - 
kupuotų kraštų žmonės iš
naudojami visokeriopai, Pa
baltijo kraštai pritrūko pa
prasčiausio maisto-bulvių... 
O rusų kariuomenė maitina - 
ma Afganistane, Čekoslova - 
kijoje, Vengrijoje, Lenkijos 
pasienyje...

MIRĖ RAŠYTOJAS
MARIUS KATILIŠKIS

Š.m. GRUODŽIO MĖN.17 
d. LIGONINĖJE MIRĖ RA-' 
ŠYTOJAS MARIUS KATILIŠ
KIS .

MIELIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS, TALKININKAMS, L' 
AUKOTOJAMS, RĖMĖJAMS IR SĖRININKAMS - NUOŠIRDŽIAUSI K 
LINKĖJIMAI £

SV KM/ĖDU IR NAUJŲ METŲ proga! g 
VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS PASAULYJE 
DVASINĖS IR FIZINES STIPRYBĖS NUOŠIRDŽIAM 
DARBUI IR SUGYVENI M UI , ................ ....................
IR JOS KULTŪRA!

LI NKIME 
BENDRAM 

RŪPINANTIS LIETUVOS LAISVE

”ML” REDAKCIJA IR 
SPAUDOS BENDROVES VALDYBA

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

š v. Kalėdų, ir N auį uju. Metų proga, Pasaul io U etuvi u. Bendruomenės jL 
Valdyba sveikina visus geros valios lietuvius plačiame pasaulyje ir j un— Jn 
giasi su jais savo mintimis ir troškimais. M*

Praėjusiais metais džiaugėmės mus ų i Šei vi jos jaunimo tautinio 
sąmoningumo gražia demonstracija : I V—j u Pasaulio Li et u vi ą Kongresu, 
visuose pasaulio kontinentuose iškilmingai paminėjome Lietuvos moks— 
lo ir kultūros židinio, Vilniaus Universiteto garbingą sukaktį, 1980“* w 
tuosius metus pažymėjome dar vienu mūsą t aut ini o gyvastingumo ženk— 0? 
lu : VI—taj a Tautiniu. Š okiu. Š vente Chicagoje.

Tačiau di d ži aus ią dėme si, ir ateinančiais metais kreipsime į Lie— 
tuva: nors pavergta, ir rusinamą, bet gyva ir kovoj ančią už teisėtą mū— jkj 
są tautos laisvę, tikėjimą ir žmogaus teises. Kovojanti tauta laukia 5S 
iŠ mūsą nenui I štamu pastangą, siekiant visąbendro tikslo-Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. . Pfi

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES VALDYBA jįį

VLIKO SEIMAS
MARATONO ŽYGIS 
LAIMĖJO LIETUVIUI 
LAISVĘ

Tokiu pavadinimu tilpo <Ji- 
dcliš straipsnis "The Ga
zette" dienraštyje Montrea - 
lyje apie Vlado Šakalio odi - 
sėją.

TORONTE, KANADOJE
Š.m. gruodžio mėn. 13-13 

d.d. Toronto Lietuvių Na
muose įvyko VLIKo Seimas , 
kuriame dalyvavo ir Vladas 
Šakalys, padaręs pranešimą 
tema:"Kryptys Kovoje už 
Lietuvą".

-Mt. •••••

ALTOS KOMISIJŲ PIRMININKAI

Neseniai buvo išrinkti Įvairių ALTo komisijų pirmi - 
ninkai: politinės komisijos pirm. - dr. K. Šidlauskas, 
sekretoriato - Gr, Lazauskas, visuomeninių reikalų — 
dr. L. Kriaučeliūnas, ALTo skyrių kom. - T. Blinstru- 
bas, finansų kom. - J. Skorubskas, teisių kom. - dr. J. 
Valaitis, namų admisnistracijos - J. Skorubskas, spau
dos ir informacijų - kun. J. Prunskis. Pirmininkams pa
likta teisė parinkti savo komisijos narius, kurie vėliau 
bus patvirtinami posėdyje.

Didžiausią dėmesį, artinantis referendumo pabaigai Oue- 
bec’o mieste, sukėlė ir išlaikė liberalų partijos lyderis 
Claude RYAN, Kanados Min.P-kas P.E.TRUDEAU ir 
Jean LESAGE.

visus Kanados lietuvius, krašto tarybos atstovus, 

įįį Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių vai- JR 
dybas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir

** laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto

kovoje ir darbuose už Tėvynės laisvę—

J KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS J* 
IR CENTRO VALDYBA IR TARYBA

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų

proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

LI ETUVIIŲ DI ENOS AUS TRALI J OJ E 1
1980 m.Kalėdų švenčių metu Adelaidėje, Australijo

je lietuviai susirenka Į savo tradicines Lietuvitpienas. 
Šiais metais jos tuo ypatingos,kad bus švenčiama Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 30 metų sukaktis.Šven
tėje planuoja dalyvauti PLB V-bos P-kas Vytautas Ka- 
mantas. Šia proga vuksta ekskursija iš JAV.

LIETUVIU KONGRESAS IR JAUNIMO STOVYKLA
1981 m. VASARIO 11-15 d.d. Buenos Aires, Argentinoje 

yra šaukiamas Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas ir 
planuojama Jaunimo Stovykla. Visų kraštų lietuviai kvie
čiami gausiai šiame Kongrese dalyvauti.

MIRĖ ESTIJOS KONSULAS
Sunkios vėžio ligos iškankintas, gruodžio 4 d.New 

York’e mirė Estijos Konsulas LINKHORST, 68 m. am
žiaus, palikdamas nuliūdusią žmoną ir sūnų Su šeima 
Švedijoje.

Gruodžio 11 d.estų liuteronų bažnyčioje New York’e į- 
vyko pamaldos, o po jų atsisveikinimas ir laidotuvės.

Prie karsto buvo padėtas Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos vainikas. Laidotuvėse dalyvavo ir atsisveikinimo 
žodį tarė Gen.Konsulas Anicetas Simutis,kuris Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos vardu pareiškė užuojautą našlei , 
Estijos Gen.Konsului Ernst Jaaksonui ir Estijos Diplo - 
matinei Tarnybai. Tarpe kelių šimtų estų ir amerikie - 
čių laidotuvių pamaldose dalyvavo Janina Simutienė, Re - 
gina Budrienė ir Viktorija Čečetienė.

Pamaldose ir atsisveikinimo ceremonijose taipgi da
lyvavo ir žodį tarė JAV-bių prie Jungtinių Tautų Misijos 
Politinis Patarėjas David F.Lambertson ir estų organi
zacijų atstovai.

Užuojautas raštu tarpe kitų pareiškė Valstybės De
partamento Europos Reikalų Pasekretorius George S. 
Vest, Rytų Europos Departamento Direktoriaus Pavaduo
tojas Harry J.Gilmore ir Baltijos Skyriaus Viršininkas 
Tomas Longo.

1

1



$

For liberation of Lithuania I For loyalty io Canada?

LEIDĖJAI ML SPAUDOS MNDftOvt.
Redaguoja Redakcinė Kolegija

Telefonas: I 514) 3C6-G220.

w

KLF TARYBA

GRUDAI IR PELAI

proga
K

r < R endradarbiu ar korespondentę spauskinamos mintys ne* 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraffi ai geli 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolitira, grali n am i 
tik ii anksto susitarus. U f skelbimu turinį redakcija «rb« 
Leidykla nratsano.

Kiekvienų metų pabaigoje visi šios planetos gyven - 
tojai tikriausiai susimąsto bent valandėlei: pažvelgia at
gal, prisimena kas atsitiko per tuos dvyliką, jau dingu - 
šių mėnesių. Iš tiesų, juk ne laikas bėga, bet mūsų gy
venimo smėlio laikrodyje teka ir slenka plonytė smėlio 
srovelė. Bręstame, senstame ir mirštame. Per tą 
daugel) mūsų gyvenimo akimirkų, valandų, savaičių, mė
nesių ir metų atsitinka tai, kas mus džiugina, sušildo , 
pripildo energijos, žadina viltį, bet taip pat ir tai, kas 
liūdina, skaudina, gilina neviltį ir verčia prieš laiką pul
ti rezignacijon. Galima sakyti,kad tai savotiška sąži - 
nės sąskaita, vieno laikotarpio peržiūra, kurią atlikę , 
galime realiau ir blaiviau planuoti ateities darbus,pra - 
matyti ateities perspektyvas.

Mūsų išeivijai praeitieji metai nebuvo niekuo skir
tingi , Mūsų egzilės slinktis nė vieno nenustebino : 
kreivė tikrai nekilo staiga aukštyn, bet, dėkui Dievui, 
nesmuko jinai nė staiga žemyn. Tiktai iš lėto toji gyvy
bės srovė vis slenka, vis siaurėja.

Štai praradome ir šiais metais savo iškilių visuo - 
menininkų, rašytojų, kultūrini ninku ir šiaip jau sąžinin
gų darbininkų visose mūsų išeiviškos veiklos srityse.Tai 
begalinis nuostolis. Jaunų ir naujų jėgų neateina tiek, kad 
galėtų užimti retėjančias gretas. Kasmet lietuvybės 
fronte gretos retėja ir retėja. O ir tie, kurie tebedirba , 
susiduria su visokiomis neįmanomomis kliūtimis. Yra , 
deja, kiekvienoje žmonių grupėje ir griovėjų. Šitie są - 
moningi arba nesąmoningi kenkėjai visuomet nori kitus 
mokyti, teisti, vertinti, matuoti, išbraukti iš sąrašų arba 
įrašyti į kokius nors juodus,ir 1.1., ir 1.1. Tai savotiški 
superpatriotai, kurie tariasi paveldėję tėvynės meilės 
monopolį. Vardan šio monopolio jie griauna kitų atliktus 
arba atliekamus darbus,bando nustatyti visokias ribas, 
veržiasi J visokių reprezentacijų pirmąsias eiles, kad 
tik jie, o ne kiti, būtų pastebėti ir pasmilkyti. Nesvarbu 
kokiomis etikėtėmis prisidengę,tokie žmonės griovė ir 
tebegriauna mūsų išeivijos vienybę,apie kurią visi taip 
dažnai ir garsiai gieda visokiomis progomis kai reikia 
ir kai nereikia.

Argi mes tikrai galvojame, kad lietuviai pavergtoje 
tėvynėje arba sovietiniuose kalėjimuose domėjosi.domi
si arba domėsis, kokia valdyba, taryba ar žinyba juos 
užtarė, jiems padėjo, juos išgelbėjo iš raudonojo praga
ro? Jie įsitikinę, kad tai visų mūsų pareiga. Jie, tik
riausiai, pasibiaurėtų kai kurių mūsų veikėjų megoloma- 
nija ir apalptų iš nuostabos, sužinoję dėl kokių menkų 
asmeniškų priekabėlių mes pamirštame savo pareigą Lie
tuvai ir lietuviui.

Pakanka mums priešų pašonėje ir Kremliuje. Sąžinės 
sąskait.a reikalinga. Padarykime ją. Pasverkime viską 
ir visados. Ir pra ėjus dar vieneriems metams, išdrįs - 
klme pasakyti sau ir kitiems tiesiai į akis: štai pelų sau
ja, štai grūdų aruodas.ir atskirtame pelus nuo grūdų.

Henrikas Nagys

SV KALĖDŲ
TAUTOS FONDO

NAUJŲ METŲATSTOVYBE

MHAMILTONE

IR VISUS

0<J
4§

SVEIKINA SAVO NARIUS 
LIETUVI US, Ll NKĖDAM A M ALONI U.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ?

2 psl.

Gi esoje už Lietuvos laisvę Žuvusiųjų 
broliu tėvynės meilės ugnis tebūna 
švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams šauliams —

L K. MINDAUGO ŠAULIU. KUOPA

RISTAUS gimimo 

ir NAUJŲ METŲ 
PROGA

:u Kanados šauliu, kuopu. 
valdybas, visus brolius

u s, linkėdami daug iv e n
> o ir I ai mes kituose meti

VILNI AUS S AULI U. Rl NKTI NĖS
VALDYBA KANADOJE

Kanados Lietuvių Fondas 
SVEIKINA NARIUS IR VISĄ LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMAS 

malonių šventų Kalėdų 
gražių bei taikingų 
naujų metų-

PASIMATYMAS GULAGE
Laiko vėjai pakeitė Sosnovkos kalinių kontingentą . 

Dabar tuos lagerius apgyvendino kriminaliniais kaliniais. 
Tiktai netoli geležinkelio prisišliejęs vienas barakas, 
atskirai aptvertas keliomis užtvaromis, dar saugojo po
litinius kalinius, Tai specipatingojo režimo lageris.Čia 
kaliniams vieną kartą į metus duodamas asmeninis pasi
matymas 1-4 valandų.

Po praėjusių metų vestuvių ir nesėkmingo bandymo 
gauti pasimatymą šiemet I. Gajauskienė iš anksto klausė 
administracijos, ar jai bus suteiktas asmeninis pasima - 
tymas, nes praėjusiais metais lagerio viršininkas Nekra
sovas pasakė: "gali būti taip, kad ir kitais metais jinai 
asmeninio pasimatymo negaus". Gavusi iš lagerio virši
ninko pranešimą, kad paskirtas pasimatymas 1979.VII.5., 
ji birželio viduryje išsiruošė į kelionę. Atvykusi į Sos- 
novką, Irena pirmą dieną pasimatymo negavo. Matyt , 
buvo su kai kuo susiskambinta ar duoti pasimatymą ar 
ne ir kiek parų skirti. Para, dvi, o trys paros - stebuk
las tame lageryje. Šį kartą likimas buvo palankus Irenai - 
ji gavo tris paras ilgai laukto pasimatymo.

Pro ketverias užrakinamas duris pateko į pasimaty
mui skirtas patalpas. Tuojau į kambarį "kratėja" atsi
nešė didelį peilį ir šaukštą. Visus maisto produktus rei
kėjo išimti iš lagamino ir sudėti ant stalo. Dešra buvo 
supjaustyta į kelis gabalus, nežiūrint į tai, kad jinai buvo 
džiovinta ir pirkta krautuvėje. Paklausta, kodėl gadina 
produktus , atsakė, kad ji turi teisę viską supjaustyti į 
smulkius gabalėlius. Stiklainiai buvo atidaryti, šaukštu iš 
maišyti. Baigus maisto apžiūrą, pradėjo Irenos asmeninę 
apžiūrą. Ji turėjo išsirengti nuoga.

Patalpa, skirta pasimatymui, susideda iš kambario , 
virtuvės , koridoriaus, tualeto ir nmažo kambarėlio, ku
riame yra prausykla. Pasimatymo kambaryje dominavo 
tamsiai mėlyna spalva ir ruda. Kambaryje dvi medinės 
lovos, rašomasis stalas, dvi kėdės ir spintelė prie lovos.

Atėjus l pasimatymą, atimanias popierius ir rašymo 
priemonės. Elektros lemputė kabo palubėje, bet tokia ma
žytė, kad vos šviečia. Virtuvėje stovi virtuvinė spintelė, 
kurioje pridėta puodų, lėkščių ir elektros plytelė. Tik 
parduotuvėje nėra maisto, nėra ką tuose puoduose virti. 
Ten žmonės "daktarišką" dešrą ir į ją panašias dešras 
gali nusipirkti tik per didelę pažintį arba išstovėję eilėje 
keliąs valandas.

Virtuvė taip pat išdažyta tamsiomis spalvomis. Grin
dys purvinos, visur nešvaru. Patalpos nevėdinamos, lan
gai užkalti, stiklai uždažyti. Langų paskirtis tame pasta
te neaiški... Patalynė labai purvina. Važiuojant į pasima
tymą, reikia vežtis ir savo patalynę. Pagalvės vatinės ir 
labai senos, - galvą dedi kaip ant akmenų. Antklodės — 
tamsiai mėlynos spalvos. Turbūt niekada nevalytos.... 
Už parą reikia mokėti po 1 rb.

Įvedė į kambarį Balį, truputį pasimetusį, gerokai 
per metus pasikeitusį. Apregtas dryžuotu kostiumu, kel
nės trumpos, kojinės suplyšę, plikai nukirptas, tik lūpo
se ta pati nuoširdi šypsena.

Prieš tai I. Gajauskienė paklausė spec, lagerio vir
šininko Nekrasovo, ar Balys žino, kad jinai atvažiavo į 
pasimatymą. Buvo atsakyta, kad žino, o iš tikrųjų Balys 
nežinojo. Rytą ji išvedė iš kameros Į kiemą ir pasakė, 
kad reikia kai ką padėti kieme kitam kaliniui. Jie melavo 
Baliui, kad nežinotų kameros draugai, kur ji išveda. Kie
me nereikėjo nieko dirbti ir atvedė tiesiai į pasimatymo 
namus. Perrengė švaresniu dryžuotu rūbu ir davė kitus 
batus. Rūbai ten pastoviai paruošti būna pasimatymams , 
o senus rūbus užrakina. /lš:AUŠRA, nr. 21./ 

ledinė palaima ir sėkmė 
dydi 1981 metais kiekvienų

Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės Toronto 
lietuvių tarpe linki -

K LB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

ŠVENTŲ^
kančių palengvėjimo ir greito su

lf grįžimo į laisvę bei savo kraštą 
S visiems lietuviams, kurie yra už-

muose, psichiatrinėse ligoninėse 
arba palikti tolimoje tremtyje už

KANADOS LIETUVIŲ ŽMOGAUS 
TEISĖMS GINTI KOMITETAS

Kanados
Lietuvių
Bendruomenės

t

apylinkių valdybas, Tautos Fondo apylinkių 
atstovybes bei įgaliotinius, lėšų telkimo tal
kininkus ir visus gausiomis aukomis remian- , 
čius pavergtos Tėvynės laisvinimo darbų 

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina —

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ KANADOJE

/ljĄ/^££)C£ švenčių ir §

« *

Visus 198 1 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui —

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

NAUJU M£TU 
linkime sesėms bei broliams 
šauliams pavergtoje 
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje.

ĮBBL 1
NEPRIKLAU&OMA LIETUVA

proga sveikinam seses ir 
brolius.ir visus rėmėjus. 
Linkime visiems geriau
sios sveikatos ir na — 
£aus darbo lietuvybei !

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

2
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Kanados Vakaruose
ĮSPŪDŽIAI ALBERTOS IR BRITU. KOLUMBIJOS PROVINCIJAS APLANKIUS

Z. PULIANAUSKAS

Aš truputi išsigandau, bet nenukritau žemėn, nes 
viena ranka laikiausi už balno. Daugiau jo stalgiai ne
tempiau ir viskas buvo gerai. Grįžus, arklio savininkas 
pastebėjo man, kad mano juodbėris kartais nervuotas ir 
staigių tampymų nemėgsta. Išjojant jis pamiršęs man 

> tai pasakyti. Sumokėjus pinigus jis dar atsiprasė už ne- 
> malonumą. Iš pasijodinėjimo tik spėjome grįžti pietums 

viešbutyje 5 vai. Kadangi sekmadienį viskas uždaryta, 
todėl liko tik pasivaikščiojimas miestelio gatvėmis arba 
tupėjimas prie T. V. aparato savo kambaryje. Po dvie
jų dienų kelionės, keliautojai dar buvo nepakankamai 
tarp savęs pažįstami, kad suėjus į artimesnį kontaktą. 
Taip sekmadienis buvo praleistas pusiau nuobodžiai. 
Nuobodumu vėliau skundėsi ir kiti keliautojai, betgi 
jiems buvo geriau tupinėti kambariuose esant šeimomis, 
mažiausiai iš dviejų asmenų, negu mar. viengungiui.

Vakare, po 11 vai. nuėjau miegoti, nes ryt rytą vėl 
reikės keltis anksti. Gerai išmiegojęs ir pailsėjęs nuė
jau kiek po septynių pusryčių ir jau radau dalį keliautojų 

---bevalgant. Pasiėmęs lėkštę, šio to pasirinkau ir nusku
bėjau į valgyklą. Joje radau vadovą ir dalį kitų keleivių. 
Persimetus žodeliais :"Hello" ir "how are you", skubėjau 
valgyti. Čia vadovas dar pakartojo, kad 8 vai. turime iŠ 
čia išsinešdinti, nes kambariai turi būti perduoti kitai 
atvykstančiai grupei iš Amerikos. Skirtu laiku susėdome 
autobusan, tarnyba pakrovė čemodanus ir išdulkėjom to
lyn, po dviejų dienų viešnagės vienoje vietoje.

Keliaujant kad ir vis naujais keliais, bendras vaizdas 
mažai kuo skyrėsi vienas nuo kito. Visur dominavo eilės 
kalnų, artėjančių ar tolstančių nuo keliautojų akių, va
žiuojant vingiuotais keliais. Pusvalandį pavažiavę buvo
me sustoję prie Moraine ežero, kurio vanduo buvo gana 
žalsvos spalvos. Paežerės medeliuose tupinėjo rečiau 
matomi paukščiai dviejų ar ir trijų spalvų. Turintieji a- 
paratus pasidarė foto nuotraukų. Kiek toliau upės pakran
tėje matėsi motelis — viešbutis 5 aukštų, statytas 1918-— 
1921 metais, lOOOaambarių talpos. Tada kainavęs 19 mi
lijonų dolerių. Dabar mažiau naudojamas kaip nemoder - 
nūs ir nepatogus šių laikų keliautojams gyventi.

Truputį toliau pavažiavus, sustojome prie kelio esan- 
čioje didelės pievos žemumoje, kurioje čia pat teka upelis 
vardu Kicking Horse ir už jo didelis parkas Yoho vardu. 
Kicking Horse vardas pasilikęs iki dabar, duotas prieš 
Šimtą metų dėl nelaimingo įvykio, kada indėnų arklys į- 
spyrė baltaodžiui geologui čia atvykusiam Šios žemės ex- 
plotuoti. Yoho — indėniškai reiškia — "kaip gražu". Pa
lei Yoho parką tekančiame upelyje, guli didelis plokš
čios formos akmuo skersai viso upės pločio. Šis akmuo 
vadinamas Natural Bridge arba pačios gamtos padarytu 
tiltu. Mat per daugelį metų upės vanduo tame akmenyje 
išsiplovė didelius plyšius pasidarydamas sau kelią bėgti. 
Netoli šio gamtos kūrinio ant pievos įmontuotos trys di
delės cemento plokštės, kuriose anglų ir prancūzų kalbo
mis surašyta istorija, liečianti milijonus metų atgal. Jo
je sakoma, kad šioje vietoje, kur dabar keliautojas stovi 
skaitydamas šiuos žodžius ir aplink save mato įvairius, 

^ artimus ir tolimus vaizdus, įjungiant ir aukštuosius kal
nus, buvo vandenyno dugnas. Prieš 8 milijonus metų at
siradęs Š. Amerikos kontinentas. Labai įdomi iš praei
ties istorija, bet, dėl laiko stokos nespėjau visko per
skaityti., nes iš tolo mačiau,kad visi keliautojai jau sėdi 
autobuse, o vadovas manęs laukia šalia jo. Toliau va
žiuojant matėsi vėl didelė eilė kalnų su daugybe paskirų 
viršūnių. Dar truputį pavažiavę, sustojome apžiūrėti 8 
aukštų viešbučio kuris randasi prie Louise ežero. Vieš
bučio aikštėje radome apie 1O lengvų automobilių ir tris 
autobusus. Viešbučio vestibiulyje daugybė žmonių su če
modanais rankose juda į abi puses. Kartais net sunku bu
vo prasiveržti pirmyn. Nenorėdamas tarp žmonių alkū
nėmis kariauti, nuėjau į rūsį, kuriame buvo meno pa
roda, o kitame kambaryje plaukų kirpykla ir dar suve - 
nyru parduotuvė.

Grįžęs į pirmąjį aukštą tiek daug žmonių jau neradau, 
nes dalis jų ilsėjosi sofose arba prie stalų kedėse ir 
kažko laukė. Pažiūrėjau per viešbučio langą į antrąją 
pusę, pastebėjau labai gražų gamtovaizdį: pradžioje ža- 

s. iojoje pievoje daugybė įvairių gėlių lysvių, toliau sekė 
'ežero dalis su melsvu ir ramiai ilsinčiu vandeniu, o už 

_>jo nemaža dalis mėlynuojančių kalnų. Rodos, gyvenant 
viešbučio kambaryje ties ta vieta, niekad nenusibostų to
kiu grožiu gėrėtis. Čia užtrukę apie valandą laiko vyko - 
me toliau ir, pavažiavę apie valandą laiko sustojome ki
tame viešbutyje. Pradėjome rinktis į nurodytus kamba
rius, o tarnyba ruošėsi atnešti mūsų čemodanus. Apsi - 
tvarkę susirinkome nurodytu laiku į didelę brezentinę 
palapinę, kurioje pietus gamino "barbeque steaks"paty
rę kepėjai. Malonus aromatas žadino apetitą ir kute*- 
no gomurį. Trumpu laiku visi turėjo kepsnius ant stalų 
ir valgė su pasigardžiavimu. Po valandėlės pietūs buvo 
baigti. Kiekvienas apleisdamas palapinę sakėsi, kad la
bai skaniai pavalgęs. Tai buvo paskutiniai pietūs ir dar 
deni pusryčiai už kuriuos buvo apmokėta iš namų iš

vykstant. Toliau keliaujant, kiekvienas turėjo mokėti už 
save, ir valgyti pagal savo pasirinkimą. Čia, mažame 
bažnytkaimyje, nesant ką veikti, daugiausiai visi prisi
laikė savo kambariuose. Pirmoji tokia nakvynės vieta, 
kur visa grupė buvo išmėtyta į tris pastatus. Sekančios 
dienos rytą po pusryčių vėl keliaujame tolyn. Važiuojant 
Trans-Canada ir paprastais keliais, kalnai buvo vieto
mis visai arti kelio, atrodė, kad rankomis gajima pa
siekti pro autobuso langus. Tai ypatingai ryšku buvo ke
liaujant Yoho parko ribose. Čia matėsi daug žaliuojan
čių žemumų ir gilių pfarajų. Palei kelią, ir toliau nuo jo, 
1980. XII .19

matėsi geležinkelio linijos lendančios į pačius kalnus — 
tunelius. Apie šią vietą keliai apsaugoti nuo galimo kal
nų slinkimo ir žiemos didelio sniego ir pūgų ant kelių 
žiemos metu. Šiai apsaugai sustiprinti įrengta daugybė 
tunelių. Vienas ypatingai ilgas skaitytinas ne jardais ar 
metrais, bet kilometrais.

Prieš daugelį metų nelaimių jau yra įvykę, kur tada 
žuvo nemažai žmonių. Šalia keliautojų nelaimių, 1883 m. 
pravedant geležinkelio liniją, nuo audros žuvo 58 gelžk. 
darbininkai. Važiuojant vis tolyn, kalnai ir pačios že
mumos buvo padengtos nemažais sniego plotais. Prie 
Kolumbijos upės yra didieji sniego laukai kalnuose (Icef
ield), apimą apie 150 kv. mylių plotą. Ši vieta — dviejų 
alpinistų radinys — 1898 metais. Didžiausias snieguotas 
laukas kalnuose yra Kolumbijos vardu. Mes čia ir buvo
me sustoję. Šioje vietoje yra restoranas, o kitoje kelio 
pusėje kalnuoti sniego laukai. Po pusvalandžio atvažia
vęs autobusas nuo kalno, išleido kaleivius, o jų vietas 
užėmėme mes, o mūsų buvo 45 žmonės. Vikšriniais ra
tais autobusas pradėjo šliaužti į kalną paruoštu keliu. 
Kelios jautresnės moterys persižegnojo. Jaunas šoferis- 
studentas — vadovas, prašė nebijoti ir statyti jam klau
simus. Taip padrąsinti visi pasidarė ramesni. Pavažia
vus trejetą šimtų metrų aukštyn, dalis moterų vėl pra
dėjo bijoti, kad autobusas neslinktų atgal žemyn. Šoferis 
vėl užtikrino, kad taip neatsitiks. Važiuojant dar aukš - 
tyn, niekas nenorėjo žiūrėti pro autobuso užpakalinį lan
gą. Visi dairėsi į šonus arba tiesiog pirmyn. Darpaslin- 
kus aukštyn autobusas sustojo, o šoferis pasakė, kad 
dabar esame IOOOmetrų aukštumoje ir toliau nevažiuo
sime. Patarė apsidairyti aplink, kaip atrodo baltieji lau
kai aukštumoje. Dairydamiesi matėme tik snieguotas į- 
vairios formos kalnų viršūnes. Nuo čia, kitu keliuku pra
dėjome leistis žemyn. Įvažaivus į didelę sniego aikštę — 
lauką, autobusas sustojo, šoferiui paaiškinus, kad iš 
čia grįšime žemyn, kad čia esame 650 metrų aukštumo
je, tad kas nori gali išlipti ir pasivaikščioti sniegu—ledu 
Išlipome visi, aš pradėjau eiti pamažu, atsargiai, kad 
kartais zuikio nepagaučiau. Šoferiui padrąsinus visi pra 
dėjo greičiau ir drąsiau eiti. Ištiktųjų ir nebuvo taip 
slidu kaip atrodė iš autobuso išlipus. Sniego lygumaisu- 
pama kalnų, buvo apie poros hektarų dydžio. Nuo saulės 
spindulių kaitros, sniegas virtęs vandeniu, mažyčiais 
keliais vietomis bėgo ir prasigręžęs skyles, leidosi gilyn. 
Vienoje vietoje vanduo bėgo didesne vaga, iš kur buvo 
galima pasisemti, todėl šoferis padalino visiems atsi - 
vežtus puodelius ir siūlė paragauti kalnų vandens. Para
gavus atrodė, kad jis nesiskyrė nuo normalaus geriamo 
vandens kiekvieno namuose. Sis sniego laukas esąs IOOO 
pėdų storio. Žiemos metu šioji lyguma ir kalnai'paden
giami iki 20—30 pėdų nauju sniegu. Betgi oro atmosfe
roms keičiantis, jo nemažai ištirpsta. Atsiradęs vanduo 
savais takais subėga į čia pat esančią Kolumbijos upę. 
Žiemos vaizdą matyti neįprastoje aukštumoje ir vasaros 
metu, buvo gana įdomu, Laimingai nusileidę žemyn, sku
bėjome priešpiečių į čia pat esamą restoraną. Numari - 
nę badelius, vėl skubėjome pirmyn, pagal seną priežodį; 
darbo daug, o laiko maža. Važiuojant tolyn, vietomis 
kalnai tolo nuo mūsų akių. Rodėsi tik aukštumos nor
malios lygumos, žaliuojančios pievos. Vietomis ir ūkiš
kos sodybos su gyvuliais laukuose. Tuoj pat šalia kelio, 
didelėje lentoje skaitome užrašą: "Velcome to British 
Columbia". Ir dar už kokios mylios nuo šio sveikinimo , 
sustojome prie B. C. kontrolės būdelės, kurioje šoferis 
atliko formalumus ir vėl važiavome tolyn be jokio kelei
vių sutrukdymo. Po keturių dienų keliavimo, pirmą kar
tą radomės Britų Kolumbijos žemėje. Dar neilgai pava
žiavus, sustojome Kamloops miestelyje, vėl nakvynei ir 
poilsiui. ■>

/ bus daugiau /

IŠ JAUNIMO VEIKLOS

Iš ŽINIARAŠČIO NR. 2
/Red.Ramunė Kubi liūtė/ Chicago, Ill., JAV/

Jaunimo Centro Vakaronė įvyko spalio 31 d., kur bu
vo supažindinama visuomenė su vykdomais paruošiamai
siais Simpoziumo darbais. Vakaronę pravedė Organiza - 
cinio K-to p-kas Juozas RIMKEVIČIUS.

Vakaronės metu pareikštų minčių svarbesnieji bruo
žai:

Adv.Povilas ŽUMBAKIS,Teisių Mokslų Sekcijų va - 
dovas numato nagrinėti dvi temas:
1/ Palikimo klausimo svarba šeimai ir visuomenei.
2/Kaltinimai,kurie keliami dėl kai kurių asmenų veiklos 

nacių okupacijos metu Lietuvoje.
Dr.Leonardas ŠIMUTIS, Muzikos Sekcijos vadovas, 

pasidžiaugė,kad muzikos profesija yra įtraukta į Simpo
ziumo programą ir pažadėjo įdomias temas ir stiprius 
paskaitininkus.

Dr.Tomas REMEIKIS buvo paprašytas pasidalinti 
mintimis simpoziumą liečiančiais klausimais. Siūlė Li - 
tuanistinio Židinio įsteigimo klausimą iškelti per Simpo
ziumą. Kėlė reikalą sudaryti -ir svarbesnių asmenų žiny
ną /"Who’s who/.

Bibliografes Jonas DAINAUSKAS pasisakė apie lie - 
tuviškos bibliografijos sudarymo galimybes. Atsakyda - 
mas į tai iškėlė pastovios institucijos reikalingumą, ku
ri šį darbą galėtų nenutrūkstamai tęsti. Be to paminėjo, 
kad reikia suieškoti pasišventusių mokslininkų, kurie į - 
steigtų nuolatinį institutą, suburiantį išeivijos mokslinin
kus.

Dr.Inos UZGIRIENĖS prisiųstąme pranešime apie 
socialinių ir humanitarinių mokslų programą pažymima,

S 
t 
%

S

Sveikindamas visus su Šv. i KALĖDOM ir 
NAUJAIS METAIS, nuoširdžiai dėkoju vi
siems mane lankiusiems ligoninėje.

Ypatinga padėka dr. Algiui ADOMONIUI, 
kuris mane globojo, kaip savo artimą gi — 
mine. Sirdi ngai AČIŪ visiems mane prisimi — 
minusiems raštu, telefonu, ir dovanomis. 
Visus išvardinti man neįmanoma.

Nors jau butu, laikas iškeliauti, bet 
labai malonu sugrįžti ...

KUN. J. KUBILIUS, S J., 
AUS ROS VARTŲ PARAPIJA 
MONTREALYJ E

alėdinė palaima 
telydi 1981 metais kiekvieną 
geros valios sesę ir brolį lietuvį! 
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės lietuvių

** LIETUVOS KARIU VETERANU SĄJUNGOS

” RAMOVĖ” J*J MONTREAL!O SKYRIUS J

kad ji remsis pagrindinai Lituanistikos Instituto ruošia - 
ma programa, bet nesi ribos vien Instituto nariais.

Kiekvienas iš Lituanistikos Instituto 9 skyrių suor - 
ganizuos bent po vieną sesiją, o iš viso gali būti 10-12 se
sijų. Planuojama suorganizuoti pora tematinių sesijų,ku
riose bus kviečiami kelių mokslo sričių atstovai panagri
nėti vieną bendrą temą iš savo požiūrio.

Dr. Jonas BILĖNAS, atvykęs iš New York’o,padarė 
pranešimą apie griežtųjų mokslų,technologijos ir archi
tektūros mokslinės programos organizavimą. Savo pra
nešime kalbėjo apie mokslinės programos apimtį, sesi
jų tematiką, tarpdisciplinarinius užmojus, lietuvišką mo
mentą ir apie paskaitininkų organizavimą.

Po diskusijų dr. Bilėnui buvo įteiktas, viešnagės pri
siminimui, dr.Tomo Remeikio tik ką pasirodęs kapitali
nis veikalas "OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHU
ANIA 1945- 1980".

Vakaronė užsibaigė vaišėmis ir viltimi,kad visuo
menė geriau susipažino su Simpoziumo rengėjų at - 
liktais darbais bei rūpesčiais.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins
/ iš anglų kalbos laisvai vertė B.E./ 

/pabaiga/

Van Buren’as, išėjęs iš Tėv.Conlin’o celės, apžūrė- 
jo negyvą sargybinį ant grindų tebegulintį.

- Neįmanoma, - Suessmann’as ištarė. - Neįtikėti - 
na’.

- Kaip matai, - įmanoma, - atsakė jam Van Buren ’ 
as. - Turi būti kur nors dar vienas išėjimas iš to žiur- 
kyno, kur nors tamsumoje. Jeigu gerai paieškosi, tik - 
riausiai rasi.

Jam nueinant, Suessmann’as sušuko:"Kur Jūs,profe
soriau, einate ? ”

- Apžūrėti tą kunigą su kryžiumi. Matau čia keistą 
sutapimą, kad jis surengė tokį atvirą, neslepiamą žygį , 
kai čia tas planelis buvo vykdomas...

Brolis Pranciškus, uždaręs daržinės duris, užrėmė 
jas iš lauko su keliais sunkiais rąstais. Kaip ir kiti, jis 
buvo liaudies milicijos uniformoje. Visi stovėjo lie - 
tui lyjant prie didelio sunkvežimio1, kiekvienas persime
tęs automatinį šautuvą per krūtinę. Brolis Konradas , 
sunerimęs žiūrėjo pro šoninius vartelius: "Margareta , 
kur tu? Greičiau ’.” - šnibždėjo jis.

Prisiartino Brolis Gregorijus: "Nieko nebus, mes tu
rime pajudėti. Netrukus jie atras tunelį, nebegalime lauk
ti, kalbėjo jis. Tuo metu pasigirdo bėgančiojo žingsniai 
ir iš tamsos išniro Berg’as, didžiausioje panikoje:"Mer- 
gina...Van buren’as ją nusivežė..."- kalbėjo uždusęs.

Brolis Konradas jį purtė už pečių suėmęs:" Ką tu 
kalbi?"

- Ji nuėjo pažiūrėti ar galėtų ką padėti Hartmann’ui, 
bet jis,1 jau buvo miręs. Ir tada pasirodė Van Buren’as, - 
šniokštavo toliau Berg’as.

- Ir ?
- Įsodino Į automobilį ir nusivežė Į pilį. Mes tučtuo

jau turime bėgti, ar nematot? - skubiai kalbėjo Berg’as.
- Jis teisybę sako, - įsiterpė Brolis Gregorijus. - 

Atsimenat, ką Įsakė majoras Vaughan’as? Nelaukti nė 
vieno, laikui atėjus *. Mes nieko nebegalime padaryti l-ir 
jis pradėjo stumti apstulbusius vyrus į sunkvežimį.

Brolis Konradas staiga sušuko: "Tai toks tas Die - 
vas, kuriam tarnavau tiek metų’. Ar negana ir ji prisiken
tėjo? Kur Jis dingo?’."

Brolis Gregorijus pastūmė jį prie vairo ir jie išnė
rė pro vartus. Už kokių gerų 20 minučių ir daržinės 
vidaus kažkas pradėjo klabinti ir daužyti duris, bandyda
mas jas atidaryti.

- Jūsų atvejisJMargareta, yra tikrai stebuklingasl 
Jau prieš keli oliką savaičių turėjo Jus priglausti ’. - 
kalbėjo Van Buren’as, žiūrėdamas Į ją, sėdinčią jo biu - 
re šalia stalo.

- Neturiu ką atsakyti.
- Nieko naujo, visuomet,kiek atsimenu, buvote už - 

atdariusi.
Atsivėrė durys ir įpuolė Suessmann’as: "Žemiau - 

šiame aukšte požemyje, gindinyje yra durelės. Veda Į 
kanalizacijos vamzdžius ir nuo karo laikų nebebuvo vi - 
siškai naudojamos. Radau tunelį,kuris pro kapines siekia 
pranciškonų ūkio daržinę."

Van Buren’as balsiai prasijuokė, atmetęs galvą at - 
gal: "Tai gražiausia ’. Tikras periasi Žinoma, kad jie vi si 
jau išdūmę... " Jis pasisuko į Margaretą: "Tai ten Jūs 
išsislapstėt tą keletą savaičių?

Ji tylėjo. Suessmann’as tęsė:"Berg’as- prižiūrėtojas 
kažkur dingęs,taip pat ir Schaefer’is’."

- Schaefer’is ?- aštriai paklausė Van Buren’as .
- Aišku*. Viskas dabar puikiausiai sutampa: tas kunigas, 
ir Schaefer’is.. .Aš visada turėjau keistą jausmą dėl jo.

- Ir dar... - kalbėjo vis labiau nerimdamas Suess - 
mann’as, - atėjo pranešimas, kad lengvas lėktuvas nusi
leido Ir vėl pakilo prie upės, paskutinės valandos laiko - 
tarpyje.

-Tikrai ?...Van Buren’as atrodė keistai apatiškas.
- Dėl Dievo meilės, ką mes dabar darysime? - klau

sinėjo Suessmann’as.
- Pašauk sargybinius, pranešk pasienio budėtojams. 

Juk tamsta čia karo veiksmų specialistas.
- Bet mes turime atgauti Conlin’ą,- šaukė Suess

mann’as, - arba su mumis baigta*. Šita kalė gali pasaky
ti, kur jis dabar randasi’.

- Tamsta tikriausiai neišmokot matematikos mo - 
kykloje, - kantriai atsakė Van Buren’as. - Jeigu lėktuvas 
nusileido ir vėl pakilo praėjusios valandos laikotarpyje, 
kas kitas jame skrido?

Suessmann’as apsisuko piktas ir išėjo iš kambario, 
trenkdamas durimis. Nubėgo laiptais žemyn ir Įėjo į ki
tą biurą, kur jo laukė seržantas Becker’is.

- Kas dabar bus? - paklausė šis.
- Kas žino, Rudi, - atsakė Suessmann’as. - Visų
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mūsų galvos gali nulėkti. Iškviesk telefonu Vyr.Štabo būs
tinę, aliarmuok miliciją tarp mūsų ir,rubežiaus,kad sulai
kytų ant kelio ki'ekvieną bent kiek Įtartiną.

Becker’is išėjo.
- "Schaefer’is, - kalbėjo Van Buren’as, - jis yra 

pagrindinė figūra šiame nuotykyje. Jis nenubėgs toli".
- Jis lėktuve, - atsakė Margareta labai ramiai.
- Jis irgi jame? Aha, tai jam niekas negręsia, 

ir Jums tai patinka’.
Van Buren’as atsilošė Į kėdę ir atydžiai žiūrėjo į ją. 

"Ar Jūs jį mylite?" - paklausė.
- Per vėlu tokiems klausimams, - atsakė ji. - Jūs 

pralaimėjote. Jeigu aš būčiau Jūsų vietoje, aš skubiai 
susikraučiau savo čemodaną.

- Bet kur aš pasidėčiau? - jis šypsojosi. - Proble
ma tokia, kad aš jau visur esu buvęs. Bet- kalbant apie 
Schaędfer’į: jeigu jis išskrido tuo lėktuvu, tai reiškia, kad 
Jus paliko ir tai nesiderina su jo charakteriu. Ne toks ti
pas’.

Ji tylėjo ir Van Buren’as tęsė toliau: "Jūs turėjote 
išbėgti kartu su visais, ar ne? Ir tada išgirdote, kas į - 
vyko su Hartmann’u, o būdama gydytoja- neiškentėt, ne
galėjot atsispirti... Jam labai nepatiks tai, tam Schae- 
fer’iui, ar koks ten jo vardas".

- Vaughan’as’. - Jos balse buvo galima užgirsti pasi
didžiavimo gaidą; - Majoras Simonas Vaughan’as,-pridė
jo ji.

- Anglas? Na,tai tikras reikalas’.- Van Buren’as 
palingavo lėtai galvą. - Jis grįš dėl Jūsų.

- Absurdiška’. - sunerimo Margareta.
- Sugrįš dėl Jūsų, Margareta. Tos rūšies vyrai vi - 

suomet sugrįžta. Tai žinau, pagal savo specialybę. Juk
- jis atrodė pralinksmėjęs - aš esu vienas geriausiai ži
nomas psichologas.’

Jis Įsipylė sau didelį stiklą degtinės. "Galėčiau Jums 
padėti su šia problema, bet visa bėda, - ir jis kreivai 
nusišypsojo, - aš niekada nesupratau savųjų problemų ir 
Jūs galite nukristi besijuokdama iš manęs."

Sekė tyla. Kažkodėl, po kiek laiko ji pasakė:"Gaila".
- Gražu iš Jūsų pusės. Dabar atsiprašau minutei, - 

kalbėjo Van Buren’as ir, nukėlęs telefono ragelį, išsuko 
Kiein’o numerį.

- Kas gero Harry? Ruošiausi išeiti, — kalbėjo balsas 
ragelyje.

- Viskas juoda. Conlin’as išspruko, - atsakė Van 
Buren’as.

- Ką? Negali būti*.
- Mielas Helmutai, viskas įmanoma šiame pasauly - 

je, nors jis ir pilnas ydų. Manau, kad žmogus su tavo pa
tyrimais, jau būtų tai supratęs. Šiuo momentu detalės 
nesvarbu. Parinkta grupelė, įskaitant ir tą jūsų prakeik
tą kunigą, išgavo Conlin’ą iš pilies šį vakarą ir išskrai
dino jį lengvu lėktuvėliu. Kažkodėl norėjau turėti tą ma
lonumą ir pats tau pranešti, - atraportavo Van Buren’as.
- Sudieu, Helmutai’.

Jis vėl įsipylė degtinės.
- Kas bus toliau ? - paklausė Margareta.
- Lauksime. Pažiūrėsime , ar aš teisingai atspė - 

jau to Jūsų majoro Vaughan*o būdą.

Pascoe budėjo Bitterfield’e, kai Boehmler’is prane
šė, jog sunkvežimis laimingai pervažiavo rubežių ir jau 
yra čia su keleiviais. Abu nuėjo kieman prie sunkveži - 
mio. Brolis Konradas pasižiūrėjo į jį:"Atrodo, prara - 
dome daktarę Campbell, profesoriau. Dabar ji randasi 
Neustadt*o pilyje".

- Simonas sako, grįšiąs jos pasiimti, -pridėjo Teu- 
sen’as.

Su tais žodžiais pasirodė Vaughan’as Vopo uniformo
je, automatiniu šautuvu per krūtinę, nešinąs rankoje šal
mą.

- Beprasmiška, beviltiška-pasakė Pascoe, žiūrėda
mas į jį.

Vaughan’as neatsakė, pasisuko į Brolį Konradą: "Ar 
ten didelis sujudimas?"

- O taip, mes pravažiavome pro kelis sargybos punk
tus, bet mūsų nesulaikė, manydami, kad mes dalyvauja - 
me gaudyme, - atsakė šis.

- Nemanau, kad galvotų, jog aš ką kitą dariau, - kalbėjo 
Vaughan’as, užvesdamas savo mctociklą.

Užvažiavęs ant pilies kalvos viršūnės jis rado sar
gybinį prie įėjimo savo būdelėje,nes vis dar lijo."Tele- 
grama iš Berlyno Van Buren’ui" - pasakė, stabdydamas 
motociklą. Sargybinis pamojavo,praleisdamas. Kito 
sargybinio siauro pravažiavimo gale nebuvo ir jis įvažia
vo akmenimis grįstais praėjimais į galutinį kiemą. Pri
siminęs Berg’o pasakojimus, žinojo, kur randasi komen
dantūros būstinė. Pasiėmė į rankas automatinį šautuvą ir 
slinko pirmyn.

Margareta gulėjo Van Bureno biure ant sofos, bijoda
ma, kad Van Buren’as tikrai nepadarytų taip, kaip prana
šavo Van Buren’as.Apie kitas baimes nespėjo nė galvoti.

Atsivėrė durys ir Van Buren’as Įjungė šviesą. Jo 

rankose vėl buvo stiklas degtinės. "Einam", - pasakė jis 
ir atidarė duris į kitą kambarį. Jis stovėjo prie užkurto 
židinio ir pildėsi stiklą. Aprodė gerokai Įkaušęs:"Tas Jū
sų mylimasis mane nuvilia, kur jis?"

Kažkas barkštelėjo ir pūstelėjo šalto oro gūsis. Abu 
atsisuko Į siauras duris gale kambario. Jos buvo atviros 
ir jose stovėjo Vaughan’as paruoštu šautuvu.

Margareta puolė prie jo:" Beproti,tu mielas beproti’. 
Ar negana bėdos buvo vieną kartą dėl manęs?"- sušuko ji.

Jis šypsojosi:"Nutariau visa tai tau atleisti" - ir ap
kabino ją viena ranka per pečius.

Van Buren’as atrodė patenkintas ir nusijuokė:"Matot 
aš niekada neklystu*. Žmogaus galvojimas yra atvira kny- 
ga man, garsiajam Van Buren’ui*." Jo akys žybčiojo. r

Vaughan’as atsakė: "Jeigu Jūs dabar sušuksite, aš 
Jus per pusę perskelsiu su šiuo ginklu".

- Ir sukelsite visus sargybinius? Nebūk kvailas , 
Schaefer’i, Vaughan’ai ar koks ten kitas tavo vardas*. - 
kalbėjo išsišiepęs Van Buren’as.

- Aš ją pasiimu su savimi’.
- Kas tau trukdo? - ir Van Buren’as pylėsi vėl deg

tinės, nusisukdamas nuo jų. Vaughan’as nuleido šautuvą: 
"Kas čia dabar darosi?"

Margareta palietė jo ranką:"Nesiginčyk,Simonai, tik 
einam greičiau."

Ji pasižūrėjo į Van Buren’ą: "Gaila, Harry. Nežiūrint 
visko, ką Jūs padarėte su mano tėvu, man vistiek gaila 
Jūsų".

- Ir man gaila, - atsakė Van Buren’as, pakeldamas 
stiklą. - Už gyvenimą*. G dabar marš iš čia*.

Abu skubiai nusileido laiptais ir apsidairę kieme, 
niekeno netrukdomi užšoko ant motociklo. Pralėkė vėl 
pro sargybinį, kuris jiems pamojavo.

Van Buren’as stovėjo, žiūrėdamas Į degančią ugnį. 
Žiūrėjo į savo praeitą gyvenimą. Kažkodėl pagalvojo:Nors 
buvau geras marinas. Gal tas ko nors verta..." Ištuš
tino stiklą ir pravėrė duris, norėdamas pašaukti Suess - 
mann’ą. Nugirdo balsus ir pasilenkė per atramą. Apačio
je stovėjo Suessmann’as ir Becker’is.

- Kuo ankščiau, tuo geriau, - kalbėjo Suessmann’as.
- Kai Klein’as čia atsiras, jis norės matyti jį nebegyvą. 
Svarbu mums vi šie ms, Rudi. Jis yra už viską atsakingas.

Becker’is užtaisė savo revolverį. Van Buren’as nu
slinko atgal į savo biurą. Už poros momentų vėl pasiro
dė prie atramos, laiptų viršuje.

- A, tu čia Suessmann’ai. Norėjau porą žodžių per
simesti su tavim, - tarė jis.

Abu vyrai sustojo pusiaukelėje ant laiptų ir išsiėmė 
revolverius:"Jūs areštuojamas’. Už valstybės išdavimą. v 
Aš perimu Margaretą Campbell savo atsakomybėn,-pa - 
sakė Suessmann’as.

- Neįmanoma, deja, - atsakė Van Buren’as. - Aš ją 
paleidau jau seniai.

- Meluojantel
- Ne, drauguži, su visomis savo ydomis, šios ydos 

niekada neturėjau. Kada prasidės šaudymas?
Becker’is pasižiūrėjo suglumęs Į Suessmann’ą , ir 

Van Buren’as tęsė: "Nušautas, bandant pabėgti"- ar ne 
taip sakoma raportuose?

- Jeigu taip norite, - atsakė Suessmann’as ir palei
do tris šūvius. Van Buren’as šūktelėjo, atidarė abu del - 
nūs ir iškrito dvi rusiškos granatos, nubarškėdamos vie
na po kitos laiptais. Becker’is suriko ir pasisuko bėgti. 
U* sekundės abi granatos išsprogo.

Ties rubežiaus sargybos būdele Pascoe , Buelow’as 
pasitiko moticiklą. Vaughan’as atstūmė akinius Į viršų ir 
atidengė motociklo priekabos dangtį,padėdamas Margare- 

tai atsisėsti. Pascoe nuleido paruoštą šautuvą ir šypsojo
si nieko nesakydamas.

Birželio 26 d., prezidentas Kennedy atvyko aštuo- \ 
nioms valandoms į Vakarų Berlyną. Keliavo 3C mylių 
per miestą, lydimas dr. Adenauer’io ir Willy Brandt, su
tiktas milijono ir 25G tūkstančių minios.

Atvykęs į miesto Rotušę, kur turėjo pasakyti kalbą , 
prezidentas buvo nuvestas Į pirmojo aukšto salę,kuri 
buvo pilna jo laukiančiųjų. Jų tarpe ir Charles Pascoe , 
su Simonu Vaughan’u. Prezidentas ėjo tarp žmonių, šen 
bei ten stabtelėdamas. Priėjęs prie Pascoe ir Vaughan’o, 
paspaudė jiems rankas, jo lengva šypsena nebuvo skir - 
tinga nuo kitiems skirtos. Tik jo žodžiai turėjo ypatingą 
prasmę: "Džentelmenai, patikėkite, mes labai džiaugia
mės jus čia matydami".

Jis ėjo toliau, išėjo ant balkono, gaudžiant miniai, 
Kažkodėl tuo momentu Vaughan’as pajuto keistą šaltį ir. 
pasakė Pascoe: "Einam iš čia. Mes paskaitysim apie vi-' 
sa tai laikraščiuose".

Margareta stovėjo su Meyer’iu prie laiptų salės ga
le. Ji žvilgtelėjo į priartėjusį Vaughan*ą:"Kas yra, Si - 
monai?" -Nieko, - atsakė jis. - Einam.

•Nusileidus nuo laiptų, girdėjo skambančius per gar
sintuvus prezidento Kennedy žodžius:

"Laisvė irgi atneša savo sunkumų, ir demokratija 
nėra tobula. Bet mes niekada neturėjome mūryti 
sienos, kad mūsų žmonės nebėgtų iš savo krašto".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/ISspaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis

dviejų

JŪREIVIŲ GYVENIMAS
Plačią jūreivių gyvenimo 

panoramą atskleis 
dalų dokumentinė filmą
"ąsotis jūros ", kurį stato 
Lietuvos kino studija. Reži- 
sariaus R. Verbos vadovau
jama filmavimo grupė visą 
Visatą praleido Klaipėdos 
jirų prekybos uoste. Bud-

miesto gyventojų 
užaugo iki 370. 

ėmė trūkti geriamo

Ejg.į* Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga 

SVEIKINAME
■ įįį visus sava klientus draugus 
B^ ir pažjstamus

PRITRUKO GERIAMO 
VANDENS

Kauno 
skaičius 
OGG ir 
vandens.

Šiuo metu Viščiūnuose , 
prie Nemuno, ■ jau pradėti 
darbai vandens i gręžiniui. s 
Arti Kauno nebėra pakan - |

•i jų kamera locmaniniu ku- kami požeminio vandens. | 
;eriu lydėjo Į tolimiausias Prie kasimo dirba apielOOC J 
keliones išplaukiančius lai- žmonių.
vus, sutikdavo grįžtančius 
fiksavo 
šiokiadienių akimirkas.
...Mes pateiksime visą ga
leriją jūreivių portretų, su - 
pažindinsime žiūrovus su 
žmonėmis, didžiąją savo gy
venimo dalį praleidusiais jū
roje, su pasižymėjusiais lai
vų kapitonais, aptarnaujančio 
personalo atstovais. Auten
tiškais žodžiais iš ekrano 
jie pasakos žiūrovams apie 
savo profesijos romantiką ir 
sunkumus.

ALGIRDAS, DONATA PUTER1AI ♦
'Ui ir DUKRELĖ LIDIJA g

* Ar nevertėtų"prakeiktųjų" 
Įdomiausias uosto Vakarų šalių specialistų pa- 

tyrimais pasidalinti ir pasi- 
naudoti? Lengviau būtų kas- 
ti, o gal ir kitokių sprendi - -
mų būtų surasta? Žinoma, 
atšaukus pirma,kad jie"pra- 
keikti ” ir "nepažangūs"...

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 
linki savo klientams, 

draugams ir 
pažįstamiems —

* Dokumeitine tik dalinai 
galima buj tą filmą pavadin
ti. Visi tto ’’atviri” pasisa - 
kymai y?a labai vienapusiš - 
ki. Uždaigstyta visa rusiš - 
koji ”gl<ba” bei pristatyta 
"apsaugi nuo sugedimo”.....

buvo ruošiamos

ANSAMBLIS ’’LIETUVA” 
ŠVEDJOJE

”Tfcsos”pra nešimu, dainų 
ir šoiių ansamblis ’’Lietu - 
va” neperseniai buvo nuvy
kęs Švediją. Su koncertais 
aplnkė apie 60 miestų.

tartu
lindi e s meno,gintaro dirbi- 
nuį, medžio drožinių, B. Va- 
lastinaitės-Jokūbonienės go- 
bdenų, nuotraukų paroda.

Švedijoje jau sėkmingai 
Ipncertavo Čiurlionio vardo 
nokyklos šokėjai ir muzi- 
ląntai bei keletas paskirų 
tainininkų.

AKMENŲ, MUZIEJUS
V. Intas buvo įsteigęs Ak

menų Muziejų Mosėdyje .ku
ris sukelia vis didesnį dė
mesį. Miziejus randasi po 
atviru dingum, užima 34 ha 
plotą, kariame sutelkta dau
giau kap 5000 Įvairiausių 
akmeni nuo kilograminio 
nykštuio iki 10 tonų sverian
čio luto. Be akmenų, šiame 
plote yra apie 2500 Įvairių 
rūšių augalų, to paties Into 
sutektų iš Įvairių pasaulio 
krašų.

GEIA TRAGIKOMEDIJA
Vlniuje akademinis dra- 

mo: teat ras pastatė K.Sajos 
trajkomediją "Ubagų sala".

Vikalas vaizduoja senovę, 
kai>er Žemaičių Kalvarijos 
atlidus elgetos Ir kiti ap- 
siretėliai Platelių ežero sa
loje susirinkdavo linksmi n - 
tis
* Iganingas juokas pro aša>- 
ra...

FAZANYNAS BIRŽŲ 
KRAŠTE

Biržų krašto Medžiotojų 
ir ŽvejųDraugija Įsteigė sa
vo fazanyną. Tam reikalui 
paskirta 2,5 ha pievų ir krū
mynų. Medžiotojai patys pa - 
sirūpino Įrenginiais.Pirmai 
pradžiai iš Panevėžio eks
perimentinio medžioklės ū- 
kio atgabenta 8OC fazaniukų, 
ir pensininkas K. Januševi - 
čius su žmona Įsipareigojo 
juos prižiūrėti.

Fazaniukai, sako, auga die
nomis ir miklina sparnus.

Fazanynas būsiąs plečia - 
mas - žadama kasmet išau
ginti po 1.2-2 tūkstančius 
paukščių.-

SOLISTO SUKAKTIS
Operos solisto Jono Sta

siūno 60 metų amžiaus su
kaktis buvo atžymėta Lietu
voje.

Solistas gimė 1919 m., 
rugsėjo 26 d., Ničiūnų kaime, 
dabartiniame Kupiškio rajo
ne.

Jis mokėsi Panevėžio 
gimnazijoje, dainavo M. Kar-
kos vadovaujamame chore. 
Kauno Konservatorijoje pas 
Petrą Oleką dainavimą stu
dijavo 1940-41 m. Yra suku - 
ręs apie 60 ryškių baritono 
vaidmenų.Nuo 1962 m.dėstė 
dainavimą ir Vilniaus Kon
servatorijoje. Ruošė kon
certus, su "Armonikos" An
sambliu yra apvažinėjęs be
veik visus Lietuvos miestus.

GERIAUSI SKLANDYTOJAI- 
LIE TUVIAI

Sovietų Sąjungoje Įvyku
siame 42- ame sklandymo 
turnyre visas tris pirmą
sias sklandymo vietas už - 
ėmė lietuviai: A. Rūkas, V. 
Sabeckis ir V.Šliumba.

Svarbiausius jų varžovus 
Sov. Sąjungos rinktinės na
rius lydėjo nesėkmė, kaip 
kad pripažino "Tiesoje"Lie - 
tuvos aviacijos atsakingasis 
sekretorius V.Ašmenskas.
* G gal visai paprastai-lie- 
tuviai buvo geriau pasiruošę’.

Al KAI BF SU SAVO VAIKU Tik LIETUVIŠKAI ???

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

ATEIK I. LIETUVIO, A. Ą. ( ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ, . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

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

8 VAL.VAKARO.

arba skambink mums:'
LEONUI G : 344-2341 ( NAMU) , 4 88-5 3 41 ( DARBO) 
JUOZUOS.; 43 1—4.83.4; HENRIKUI N.: 377-7848; 
DAINIUI L.: 748-8484; QON ALDUI D.: 441-1733

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI 
DUKRA KRISTINA ir SŪNŪS PETRAS

r
Lietuviškosios keramikos indai kasdieniniam vartojimui 
labai populiarūs. Juos atvežus - susirenka minios.

Artelius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
U /tpninvfl/

Bet stiklinaitės,čiobreliais ir mėtoms kvepiančio
sios - nebuvo. Dėl to jis didžiai nusiminė. Bet, kadan
gi Marcelė nevarstė spintos priemnėje, neskambčiojo 
ten buteliais ir buteliukais, apskritai neatrodė, kad ji 
ketina praverti spintą, o pirminti lyg ir nederėjo, tai pa
lūkuriavęs, pasidairęs,Paraistis ėmėsi valgio.

Tas pat ir per pietus. Marcelė buvo prikepusi bly-
nų, pašildžiusi nuo vakar dienos likusio kumpio. Parais
tis kramtė lyg mediniais dantimis ir jau mintyse slaptą 
užmačią mezgė, kaip čia pavakarin pas kaimyną ištrū - 
kus, buteliuką ten išlenkus. Jokios rimtos priežasties 
lyg ir nebuvo. Marcelė jo namus prižiūrėjo,■'gerai val
gydino. Bet proga pati pasipiršo. Po pietų, smagiai pa
dirbėjęs, jis pamatė, kad dar įdek spustelėjus, ir visa 
medžiaga bus sukirsta, imk ir griauk tą seną laužą ir 
statyk naują. Bet tokio darbo nepradėsi vakare.

Kai paskutinį kartą kirviu mostelėjo, saulė jau virš 
miško kabojo. Pasėdėjo ant rastų, parūkė ir nuėjo į tro
bą. Marcelė kažką virė, kvapnūs garai tumulais vertėsi 
iš puodo.

-Tai va, Marcelina, viskas sukirsta,surikiuota,ga
lima verst tuos grobius, naują statyt. Bet negi vakare pra
dėsi, eisiu namų pasižiūrėt.

- Gerai, Mykolai, - nelauktai sutiko Marcelė. - Na
mai namais lieka. Abu nueisim, mačiau , spintoj viskas 
labai suvelta, reikia sutvarkyt, miltus pravėdint, nes dar 
kirpiinų atsiras, grietinę paimt, kad neprerrūgtų , čia 
taip pat jos prisirinko, sviestą susimušiu.

- Et, kam tau vargt, Marcelina, spinta pastovės , 
kaip stovėjusi, o grietinę ryt eidamas pats atnešiu.

- Koks čia vargas, Mykolai, tau vienam be moteriš
kės sunku viską apeiti, sužiūrėt. Aš jau žinau.

Paraistis ant greitųjų nesumetė, kaip dar gintis nuo 
moteriškaitės gudrybių, ir jiedu išėjo. Namuose Mar
celė greitai sukosi, o Paraistis sėdėjo sau, rūkė lūku -
riuodamas, kada ji išeis, pasiryžęs visom keturiom gin
tis, jeigu norėtų ir jį kartu vestis. Užeis pas kaimyną... 
Paskui dienelę kokią pailsės, malkų pakapos, į girinin - 
kiją užsuks... Galas negriebs tos daržinės.

Marcelė supylė grietinę Į stiklainį, drobule aprišo, 
kad patogiau būtų nešti.

- Eisim, Mykolai, jau ir kumpis prislėgtas ataušo. 
Gerai dirbai tas dienas, tai ant naujųjų žolelių karčio - 
sios užpyliau, paragausim. Dar'žiemą iš viso centnerio 
išspaudžiau, turiu sočiai. Pasėdėsim, išgersim, ir bus 
gerai. Ar jau mudu, kaimynai, žmoniškai išgert nega
lim?

Po šių žodžių Paraistis didžiai susvyravo. Vienas 
balsas jį kurstė: nepasiduok, Mykolai, laikykis savo. 
Koks ten gėrimas su moteriške. Nueisi pas Šaltekšnį , 
kabliukai liko į langus neįsukti... Bet kitas balsas kuž
dėjo: o jei Šaltekšnis neturi, aną sykį tris butelius iš - 
laižėt, kas tada? Liksi kaip tas šuo: vieno kiškio pėdas 
phmetęs, kitų neradęs... Pas Marcelę tikras reikalas, 
iš viso centnerio išsunkė...

Ir tas kitas balsas pergalėjo.
- Galim eit, apžiūrėjau, viskas lyg ir savo vietoj.

- Kas jau čia ką jundins, kitur, sako, net pienpuo - 
g1 džius nuo tvorų numausto, o apie mus,ačiū Dievui, ne - 
■ girdėt.

Jiems besukant iš kiemo, Marcelė staiga sustojo:
- Žinai, Mykolai, kas man šovė Į galvą? Liks me -

■ džiagos, sakei, gal naują būdelę galėtum pastatyt, ta vi
nį sai jau sukrypo. O jei ir dar liktų, trobą aptaisytum, pa- 

langės papuvusios, stogas kai kur prairęs, pamušt, palo- 
pyt reikia. Kieme rūkyklą sukaltum, paršą rudenį papjo
vus, būtų lašinius, kumpius kur rūkyt. Taigi, ne savaitę 
darbo turėsi. Vienas gyvas padaras meiteliokas tavo na
muose likęs, ir dėl jo kasdien tau arba man lakstyk. Pa
imkim ir parsiveskim jį pas mane, pabus, kol dirbsi. 
Bulvių turiu užtektinai, miltų,taviškiai, mačiau, jau bai
giasi, kol dar susimalsi...

Kad Marcelė buvo sustojusi prie tvoros, tai ir Pa - 
raištis sustojo prie tos pačios tvoros'. Ip vėl vienas bal
sas ėmė jam kuždėti: karvė lieka karvę, suprantama, jai 
ganyklos reikia, bet meitėliukas... Jei kaimynai pamatys, 
pirštais užbadys... Bet tuo metu kitas balsas gundė: te
gul sako, kas čia tokio. Iš tikrųjų, jei darbas užtruks... 
Ko lakstyt.lyg aviai, uodegon Įkirptai. Miltai jau baigia
mi, o ji turi pakankamai...

Ir vėl antras balsas pergalėjo.
- Gerai sakai, ko čia lakstyt, galim nusivest, pabus 

su taviškiais.
Paraistis susiieškojo virvę, sumezgė kilpą, užnėrė 

ją meitėliukui ant sprando, per pilvą dar perjuosė. Tada 
Marcelė grietinės stiklainį jam Įdavė, o pati paėmė virvę
ir nusivedė meitėliuką per kiemą, taku pakalnėn, per 
raistelį, pro ežerėlį. Paraistis nusilaužęs žilvyčio rykš
tę, ėjo iš paskos. Kai meitėliukas sustodavo, nenorėda
mas eiti, jis nepiktai šmaukštelėdavo ta rykšte-jam per 
lašinius. Meitėliukas kriuktelėdavo ir toliau tipendavo, 
iš vieno galo tempiamas, iš kito pavaromas.

Kaimynas Vėlgyvis, jau kuris laikas negirdėdamas 
meistro kirvio kaukšėjimo, vėl Įsiropštė Į beržą.ir, pa - 
matęs šią nedidelę procesiją jau visai netoli Marcelės 
namų prieš kalniuką kopiančią, tarė sau:

- Na, dabar tai jau viskas aišku.
Tačiau kaip tik dabar ir Marcelei ir Paraisčių! di - 

džiausi neaiškumai prasidėjo. Marcelė bijojo, kad Pa
raistis kur nedingtų ir nepaliktų nebaigto darbo. Žinojo, 
mėgsta jis tokį pokštą iškrėsti. Kai dirba, tai dirba iš
sijuosęs, o kai nedirba, gali kryžium guldyt- nepriversi. 
Todėl ji ir neatstojo nuo Paraisčio nė per žingsnį, sten
gėsi trumpai pririštą laikyti ir visaip pataikavo. O Pa
raistis buvo atsidūręs tarp dviejų galybių, kurios jį plėšte 
plėšė pusiau. Gerai padirbėjus, norėjosi kvėptelėti ma
žumą. Baisiai magėjo užeiti pas kaimyną Šaltekšnį Į- 
sukti tuos kabliukus į langus ar pas kitą kaimyną Kurklį - 
seniai prašo rankenas durims sudėti. Bet Marcelė pri
žiūrėjo jo karvę, šėrė meitėliuką, na ir stikliuko negai
lėjo. Vis dėlto jis nutarė, dar netvirtai, dar dvejodamas, 
bet nutarė: rytoj, nugriovęs daržinę, ras kokią dingstį ir 
paspruks dienai kitai. Arba ir be jokios dingsties, apsi - 
žiūrėjęs, kai Marcelė nemato, ners į mišką, o paskui...

Atvedę ir uždarę tvarte meitėliuką, jiedu suėjo į 
trobą, ir Marcelė tuojau ėmė vakarienę ruošti. Atnešė iš 
rūsio prislėgtą ir jau ganėtinai atšalusį kumpį, o kad Sta 
las neatrodytų tuščias, dar sūrį didelį ir baltą gelsvu ga
lu padėjo ir dubenėlį medaus pastatė. Tik po to jau Į prie
menę poktelėjo, spintos duris ėmė varstyti, butelius 
žvanginti. Atėjo vienoj rankoj pilvota ropinuke, antroj 
ąsotėliu sulos nešina. Paraisčių! įpylė į stiklinaitę,/ o 
sau į nedidelę taurelę.

- Na, tai ir išgeriam, Mykolai, gerai padirbėjai , 
reikia išgerti. Kad ir toliau šitaip sektųsi.

Jiedu susidaužė. Paraistis stiklinaitę iki dugno iš
lenkė, o Marcelė savosios pusę tenugėrė.

- Jeigu jau už statybą, Marcelina, tai reikia iki dug
no.

Šitaip paraginta, Marcelė išgėrė, bet pasibrangino:
- Tu manęs nežiūrėk, Mykolai, moteriška galva tiek 

tepakelia, kiek jūsų, vyrų.
Kai truputį užkando, Marcelė vėl Įpylė, mat, kalba ne

simezgė.

/ bus daugiau /
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Sveikiname 
visus 

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

toronto s kaledi I
Simons I

Travel Service | 
kviečia keliauti kartu! SA 

^KELIONĖS Į LIETUVĖMLIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 
"PARAMA" 
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonas LE 2-8723,

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

iugių švenčių ir

linki visiems lietuviams

turtingų naujų metų

BALIO MASKELIŪNO 
draudos agentūra 
Telefonas 251-4864 
2405 Lakeshore Blvd. West., 
suite 403 Toronto, Ontario M8V 1C5

Kalėdų švenčiu ir v
Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

V. BAČĖNAS 
All Seasons Travel Agency 
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Telefonas 533-3531

KALĖDŲ

Artėjant tam nuostabiau
siam metų laikotarpiui, kiek
vieno daugiau ' susipratusio 
šios žemės pakeleivio širdis 
pradeda virpėti vien pačių 
gražiausių prisiminimų vir
pesiais, prisipildo gaivaus 
džiaugsmo, tuo pačiu išgy
vena to didžiojo, iki Šių mo
dernių laikų tebesitęsiančio 
jvykio nuotaika bei mistika.

Visa tai kas buvo prieš 2 
tūkstančius metų, dar ir 
šiandieną visur ne tik mato - 
ma, jaučiama, jautriai iš
gyvenama, bet ir apie tai 
kalbama Net ir po daugelio 
istorijon iškeliavusių šimt
mečių to nepaprasto įvykio 
reikšmė, didingumas nėra 
išblėsęs nei sumenkėjęs. 
Žvelgdami į anuos, kad ir 
praėjusius įvykius seniai, o 
ypač Šiam metų laikotarpiui 
priartėjant, mes ir vėlei, 
tarytum iš naujo pamatome 
ir pradedame suprasti, -tad 
tai pati didžiausioji, nesi
keičianti, gyva nemirštanti 
ir vis ta,p pat tebepulsuo- 
janti gyvastingumo Šviesa, 
gražiausioji ir nuostabiau
sioji šios žemės žmonėms 
skirtoji pasaka

Ar galėjo mums būti kas 
gražesnio ir įspūdingesnio 
anose vaikystės dienose, 
savoje tėvų žemėje, kaip 
laukti ir sulaukti baltųjų 
Kalėdų švenčių ? Kas dar 
labiau negu tai galėjo prisi
pildyti širdis to skaidraus, 
tyro kristalinio džiaugsmo 
gyveniman besiveržiančių 
jaunuolių, jei ne pasakiškai 
tyra ramybe pasipuošusi 
Kalėdų Švenčių nuotaika?

Kas šios žemės įvairiau
sių audrų išvargintai žmoni
jai galėjo suteikti daugiau 
ramybės vilčių, jei ne var
gano tvartelio ėdžiose užgi
musio kūdikio dangaus pa
laima spinduliuojantis vei
das ?

Per visą šį gyvenimą mes 
einame, bėgame ir skuba
me, kadangi bandome Įdek 
įmanoma juo daugiau pasi
naudoti: stabtelėję, apsidax - 
rę.bent kiek nuo pilkos kas
dienybės prasiblaivę, mes 
vėl ir vėl išvystame tą patį 
Betlėjaus Prakartėlėje už
gimusio kūdikio dangaus ir 
žemės kunigaikščio nuosta
bų paveikslą.

Skubėdami mums skirtuo
ju gyvenimo keliu nevisada

Š V I ESĄ

turime pakankamai laiko 
daugiau ir plačiau apie tai 
pagalvoti, pakelti aukštyn 
žvilsnį, suprasti mums 
skirtąją misiją šioje žemė
je. Tik besiartinant šiam 
gražiajam šv. Kalėdų laiko
tarpiui, nematomoji Kūrė- 
jo ranka ir vėlei iš naujo 
mus paliečia, leisdama vi
są tai pajusti ir išgyventi.

Mes, kurie turime lai
mės gyventi šiame visą kuo 
pertekusiame pasaulio kam
pelyje Kanadoje, tikriausiai 
patys to nejaučiame, kad 
esame vieni iš laiminges
niųjų, nes beveik nieko ne- 
stokuojame. Bet gi neturi
me pamiršti, kad visą tai 
yra trapūs medžiaginiai, 
greitai prarandami turtai su 
kuriais, deja, dar niekas 
neišsipirko tikrosios ir 
Amžinosios Karalystės

Žemiškosios gėrybės, ko
kios jos bebūtų, mums tik 
padeda lengviau pakelti šio
je kelionėje pasitaikančius 
sunkumus. Neturėtumėm pa
miršti, kad visą tai greitai 
praeinantys ir amžinybės 
akimis žvelgiant mažaver - 
čiai blizgučiai, tuščiavidu
rės ir nekvepiančios gėlės.

Pavyzdžių jieškoti var
gu ar bereiktų. Tūkstančiai 
mūsų pačių brolių ir sesių, 
tvirtai stovėdami. Amžino
sios Tiesos sargyboje, vi
siškai neturėdami jokių 
medžiaginių turtų, savyje 
yra susikaupę neįkainuoja
mos vertės dvasiškas lo
bius, kurie miims šviečia 
ir spinduliuoja pačiais gra
žiausiais pavyzdžiais.

Tai šviesa, kuri ne tik 
skrodžia tamsą, sau kelią 
skina, vis plačiau įsilieps
noja, uždega, patraukia ki
tus, suteikia reikiamos iš
tvermės ir tuomi laimi prieš 
suktas Antikristo žabangas. 
Kad ir didžiausius medžią - 
ginius turtus sukrovę, prieš 
šiuos dvasios galiūnus, vi
si esame menkutėliai, be
verčiai vargšai...

Priartėjus šiam gražia
jam metų laikotarpiui, visi 
turime progos daugiau negu 
bet kada pamąstyti apie nuo
stabiąją žmonijos gyvenimo 
mįslę. . .

Kalėdų nakties ramumoje 
vaiskiai nušvitęs Betlėjaus 
Žvaigždės spindulys, tesu
teikia ir mūsų sielai taip

INFORMACIJA TEIKIAMA 
Tel. 537-3060 arba 532-8772, 

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1 §35961)

&yĄ IR 1981 metais
13 dienų su giminėms

VILNIUS-RYGA — balandžio 30 — gegužės 14 1
VILNIUS-RYGA — gegužės 14 — gegužės 28 ?
VILNIUS-RYGA — gegužės 28 — birželio 11 i
VILNIUS-RYGA — birželio 11 — birželio 25 t
VILNIUS-RYGA — liepos 9 — liepos 23
VILNIUS-RYGA — liepos 23 — rugpjūčio 6 Į
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20 5
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 ‘
VILNIUS-RYGA — rugsėjo 3 — rugsėjo 17
VILNIUS-RYGA — gruodžio 21 — sausio 4

SK/TALČDCĮ ® 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1981 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ 
LITHO-ART LIMITED 
97 J College St., Toronto, On\.

Savo mieluosius klientus ir draugus

proga sveikinu, linkėdamas sėkmės Jų

G psl

reikiamos ramybės, ištver
mės, o sunkią vergijos naš
tą beriedantiems ir plačiai 
po pasaulj pasklidusiems 
broliams tepažeria naujų 
vilčių, nušviečia jų varga
no gyvenimo takus—bejieš- 
kant Amžinosios Tiesos, 
laimės ir ramybės...

A. Lukošius

LN VYRU BŪRELIO 
NAUJA VALDYBA

Be balsavimų, visiems 
pritariant, naują LN Vyrų 
Būrelio V-bą sudaro:V. Bu- 
belis, Z. Borchertas, H. 
Chvedukas, L.Dūda, V. Kaz
lauskas, B. Laučys, Z. Rėvas 
ir A.Padolskis.

Revizijos K-ja patvirtinta 
1981 metams: M.Račys , K. 
Daunys ir V. Gražulis.

Iš viso Būrelis turi 80 
registruotų narių.
• Ariana/Bitnerytė/LU - 
CKIE su vyru Brian ir šei
ma išsikėlė tarnybos reika
lais iš Montrealio ir apsi
gyveno Mississauga, Ont.

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga

137 Roncesvolles Ave.

2448 Danforth Ave.

JONAS V. MARGIS, Phm. B. 0
"MARGIS DRUGS

BL'D

408 Roncesvolles Ave., kampas Howard Park Ave. 
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

spaustuve 
TIME PRESS
82 QUEEN ELIZABETH 
Tel. 252-4659

Mielus savo kliertus, 
draugus bei 
pažįstamus

Kalėdų r
Nauju Metų progi

SVEIKINA

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

Įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 533-1121, namų 822-8480

/

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki 

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444

i

NEPRIKLAUSOMA LIETUV
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HAMILTONO LIETUVIŲ ,
KREDITO KOOPERATYVAS (ALKA

UAMIITniUn I IFTIIVIII , zM

ŠVENČIŲ ir

proga sveikina visus savo JSį 
mielus narius ir linki 
sėkmės bei Dievo 
palaimos ateityje -

VALDYBA

ANTANAS IR ANASTAZIJA TAMOŠAIČIAI

Jlaų/u 
giminėms, draugams ir 
bičiuliams linki —

ir laimingų, džiugių

Gėrald Godin

bnm igrac ijo s

IR
proga linkiu tyro džiaugsmo — 'J ° ’J $

Noriu visiems jums švenčių proga perduoti nuo
širdžiausius linkėjimus.
Ministerijoje veikia Priėmimo ir Paskirstymo Tar
nyba Kursai nauj ai atvykusiems COFI organizaci
jos rėmuose, pabėgėlių, giminių, rūpinimosi programa. 
Rūpinamasi supažindinti kitus su Quebec'u ir jo 
kultūrų turtingumu. Mano ministerija jau keletą, 
metų skatina įvairių piliečių susiartinimą. Tapęs 
naujuoju ministeriu numatau ta kryptimi ir toliau 
dirbti .
Daugel i ui 
pirmieji . 
be abejo, 
tai duotų 
tingai

jūsų besibaigiantys met ai buvo patys 
Jūsų pirmosios Kalėdos mūsų, žemėje Čia, 
yra nepaprastai reikšmingos. Linkiu, kad 
progos susipažinti su mūsų žmonių ypa- 

dosniomis tradicijomis.
i seniesiems ir naujiems k vebek i efi am s linkiu 

jaukiausių Kalėdų; 1981—ji metai teatneša mums 
broliška,, bendra^ gyvenimo.

Gouvernement du Ouėbec

Visiems draugams ir pažįstamiems

| x ^UOŠIRDŽIAI SVEIKINAME |

Winnipeg

bet rai
tai jau 
tačiau

žmona

H* D an ut i ir 
STAŠKEVIC

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus ir 

pažįstamus — 
Bronius^ 
I Al ir SEIMĄ

Jonas
PETRULIAI

NAUJU M£7U 
linkim savo draugams, 

pažįstamiems ir 
giminėms —

S M KAL/ĘDU IR 
NA^JVMĘJTŲ

darbo, kurį jau netalp leng
vai tada galėjo susirasti, o 
ypatingai nemokant anglų 
kalbos.

Ga’utinai apsistoja Mani- 
tobos provincijoje, Winni - 
pego mieste, kur dirbo įvai
riose kompanijose, įvairius 
darbus.

Čia begyvendamas apsi
vedė ir susilaukė vieno sū - 
naus ir trijų dukrų. Dabar 
sūnus gyvena Sudbury, Ont. , 
viena dukra Hamiltone ir 
dvi JAV-bėse. Visi vaikai 
jau yra vedę ir augina šei
mas. Visi dar kalba lietu - 
vi Š kai, tik iš jų vienas ge
riau, kitas silpniau, 
kia neužmiršti, kad 
antroji generacija, 
kaip vyras, ta. p ir
abu lietuviai ir taip save va
dina.

Seniesiems lietuvių emi
grantams Winnipege nusi
pirkus Klubą. kurį pavadino 
’’Lietuvių Klubas Manitobn- 
je", J. Karalius pasitrau
kęs į pensiją, ateina į Klubo 
prižiūrėtojus. Jį aptvarko, 
apvalo, o už tai veltui gau - 
na batą Sveikata; kiek su
silpnėjus, iš jo pasitraukia 
ir persikelia į netoliese e - 
santį bloką Čia lietuviai jį 
dažnai aplanko, o jis vis ne
pamiršta ir Klubo, kur daž
niausiai jį galėjai rasti. 
Jį ėmė spausti nekokia liga, 
bet sunki senatvės našta. Ir 
dėl visa to, teko apleisti, il
gas metelius išgyventą blo
ką ir persikelti f Holy Fami
ly Nursing Home", kur’ tvar
ko ukrainiečiai. Čia jam gy
venimas patinka ir taip pra
leidžia savo amžiaus galą.

Š. m. sausio 21 d- Lietu
vių Klubo nariai, vadovau
jant jo pirm. Bob Urbonui, 
buvo surengę 99 - nių metų 
sukaktį. Šitokiam reikalui 
pilnai pritarė ir "Holy Fa
mily Nursing Home" vado - 
vybė, kuri davė nemokamai 
salę ir dar gardžios kavu
tės su įvairiais skanumy - 
na.s. Patarnavo vyr. sesu
tė su savo pagelbininke.Ten
ka pažymėti, kad J. Karalius 
jau nebemato ir nebevaikščio • 
ja Naudojasi vežimėliu.

Į papuoštą salę Klubo ižd 
V. Novogorckas su slauge 
atvežė senelį ir vis. susto
ję sudainavome Ilgiausių 
Met ų. Po to prasidėjo užkan
džiai ir kavutė be jokių svai
ginamų gėralų. Klubo pirmi
ninkas B- Urbonas pasakė 
kalbą, o po jo kalbėjo kas 
norėjo. Visi ėjo pasveikinti 
jubiliatą, kuris daugelį at
pažino iš balso, nors visai 
beregis. Kiek pabaliavojus , 
senelis pasijuto pavargęs ir 
prašėsi nuvežti atgal į kam
bariuką. Be kitų dovanų pa
sirodė "mikutis", bet jubi
liatas pasiūlė iš jo gėrime - 
lį"perpilti į 7-upbutelį, kad 
niekas neregėtų. Tai atlikus, 
visi skirstėsi į namus, o 
banketo iniciatorius prane - 
šė, kai sueis lOO-tas metų, 
vėl čia susirinksime. Tik 
gaila, kad buvęs Klubo pirm, 
ir šio banketo vadovas Bob 
Urbonas, 52 metų amžiaus 
š. m. spalio 4 d. staiga mi
rė, o senelis J. Karalius 
(Karol) dar tebelaukia savo 
lOO-eio sukakties, kuri jau 
visai artėja prie galo.

St r i kai ti s

» SVEIKINAME visus gimines 
$ draugus ir pažįstamus 

B SK/TALČDU Jr 
I NAUJU

proga —
M A. ir M. JONELI A/

B

j?V KAL/ĘDŲ IR

švenčių proga sveikiname 
gimines, draugus ir 
pažįstamus —
te ir Vincas LUKAUSKAI

1

99-IU METŲ SUKAKTIS

- Šiais metais pavasarį, 
sausio 21 d. (pirmadienyje 
iš senųjų emigrantų Jonas 
KARALIUS (Karol), atšventė 
savo 99-tąjį gimtadienį. Tei
singiau pasakius, kad ne jis 
atšventė, bet jo draugai jam 
suruošė šią iškilmingą su
kaktį, kokios ir jis pats ne
sitikėjo.

J. Karalius gimė 1881 me
tais sausio 21 d. , Lietuvoje- 
Sizariškės km. , netoli Male- 
tų miestelio. Taigi, šiais 
metais, sausio 21 d. jis su
laukė 99-nių metų amžiaus 
ir artinasi į pilną šimtmetį.

1904 m. jis atvyko į Ame
riką, kur keletą metelių iš - 
vargęs nelengvą emigranto 
dalią, persikelia į Kanadą. 
Čia bastėsi po įvairius jos 
kampelius ieškodamas

Kalėdų švenčiu ir
Naujų Metų proga

su šv. Kalėdomis

laimingų, džiugių

gimines, draugus, 

pažįstamus ir linkime

proga

sveikiname visus gimines,Telefonai
draugus bei pažįstamus —įstaigos (416) 537-2643 

namų 233-0303
Vera ZAVADSKIENĖ 
Winnip • g, M an.

ADOM ON/ Al IR SEIMĄ

švenčių ir

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

Br. Kirstukas
I Lafleur Manufacturing Contractor,

g Džiugių šv. Kalėdų
ir sėkmingų

K naujų metų 
jį* visiems klientams ir 
K pažįstamiems linki —

H Advokatas
5 ALGIS S. PACEVIČIUS
L 2299 Dundas St. W.,
K suite 303
»• Toronto, Ontario
6 M6R 1X7

(Kampas Bloor Ir Dundas St.)

I960. XII .19

, ir laimingų
Į NAUJŲ METŲ 

. giminėms, draugams ir 
f pažįstamiems linki —

LINKSMŲ

Zina ir Albinas URBONAI

S? Marij a ir Stasys MORKŪNAI

W A. ir J. IŠGANAIČIAI

g Vincas KACERGIUS

įf Albertas RUSINAS

g Kostas TOLIUŠIS

T psl

'J.

7

7



ristaus 
Gimimo

flauįu
proga

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštamą Lietuvos 

laisvę, o kartu su ja ir tikėjimo laisvę — 
AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS KUNIGAI 

SESELĖS IR PARAPIJOS KOMITETO VALDYBA

Visus parapijiečius, 
geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius 

šv Kalėdomis ir
naujais metais sveikina

Ku n . d r . F. J u c e v iii u s

KAZIMIERO PARAPIJA MONTREALYJ E .jE 
-OKė*. ■atoč’’. XJbf - SJSs’’. xtbr'. Obr'. ’Obė’’. Stbė'. Obė’’. ’Obė* X3br*. -Qb=’'- 'Obė’' ‘ -jiM

ir laimingu 
flauju ^petu!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
UŽ PATIKĖJIMĄ MUMS JŪSŲ DRAUDIMU.27 METŲ BĖGYJE

V Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam jaunimui 
“ eiti į savistovumą bet kurioje, biznio ar profesijos £ srit*'e PETRAS ADAMONIS
A Chartered Insurance Broker.

įname
gimines, draugus ir pažįstamus

i
Naujų 1981 Metų Jį 

proga —

i EUGENI J A IR PRANAS J UODKOJ Al j

• psl.

montreal

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -
Montrealio Lietuviai, šv. Kalėdos tebūna Jums 
stipresnės vi 11 les Kri st au s gi mi mo švente, kad 
ištvertume lietuviškume.
Naujieji 1981 metai teatneša naujo ryžto kiek
vienam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 
jlarbe.
Siu, Švenčių, metu junkitės su vi sais išsklaidytai s 
lietuviais j vieninga Pasaulio Li et uvi uBendruo • 
meną, su pavergtais broliais ir sesėmis Lietuvoje, j

s
PROGA

LIETUVIUS SV, KALĖDŲ lit NAUJU, METU,

WTAS MONTREAL ID LIETUVIU, 

KREDITO UNIJA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 

SAVO NARIUS-NARES IR VISUS MONTREALIO

IŠRINKTI NAUJI
KLB MONTREALIO A-K ĖS 
VALDYBOS NARIAI

Visuotinam KLB Montre
alio Susirinkimui,, įvykusiam 
š. m. gruodžio 14 d., 12 v. A V 
Parapijos salėje pirmininka
vo Iz. Mališka. Apie visų 
sekcijų veiklą pranešimus 
padarė V-bos p-kas Algis 
Kličius. Trumpai ir aiškiai 
apie veiklą ir finansinius 
stovius pranešė Šalpos Skyr.

p-kas K.Toliušis ir Vasa - 
rio 16 Gimnazijos Rėmėjų 
Būrelio atst. J. Baltuonienė .

Pasisakė 3 generacijų at
stovai dėl Bendruomenės 
veiklos ateities Montrealio 
Apylinkėje. Kalbėjo dr.Pet
ras Lukoševičius, Rasa Lu- 
koševičiūtė ir Linas Staške
vičius.

Susirinkimo uždarymui 
reikšmingą ir kondensuotą , 
nuoširdų žodį tarė V-bos

NAUJU, METU,
SUTIKIMA

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

š.m. gruodžio 31d. 8 vai. vak.

VEIKS BARAS IR LOTERIJA 
BUS KARŠTA VAKARIENĖ 
GROS GERAS ORKESTRAS

lėj imas - 8 dol .
JL/Rlt ŠAULIU KUQP>

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

«S-
Dr. J. MALIŠKA
1440 St. Catherine W. , Suite 600, Montreal, P. Q. J?*

Dr. A. S. POPI ĖRAITIS
1538 Sherbrooke St.W.Suite 215, Mont real , P. Q.

PHARMACIST M. CUSSON-R.GENDRON St
7626 rue Central, Ville LaSalle, P. Q. St

itfttef eno? o? o? o? o? o? oi o ? o t o? o? ot o? o? o? o t o? oi S
J. BERNOTAS. Notaras £
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P.Q

?^?o?0?0*0'0?0?0’0’0‘0‘0‘0'0*0*0*0*0'0'0'0‘0’0‘
R. J. I ŠGANAI Tl S . Advokot as
4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P. Q.

J.P. MILLER .Advokatas
Ui 168 Notre Dame St. E Suite 205 Montreal , P. Q. jįjį'

R. POCAUS KAS , Not arė 
įJJ 5947 Park Ave. , Montreal , ■ P. Q .

St V. E. RUDI NSKAS Advokat as
St 4701 Bannantyne , Verdun, P. Q.

p-kas Algis Kličius, jau pa - 
kartotinai išrinktas ir dir - 
bęs iš eilės paskutines 2 ka
dencijas.

Diskusijos į didesnius di
alogus neišsivystė, nors bu
vo duota keletą konkrečių ir 
naudingų pasiūlymų.

Į naująją Valdjrbą išrinkti 
šie asmenys: Vincas PIE- 
Č A IT IS, Bronius NIEDVA - 
RAS, K. TOLIUŠIS, Leonas 
GIRINIS, Juozas ŠIAUČIU- 
LIS.DainaVASILlAUSKIENĖ- 
KERBELYTĖ, Rasa LUKO- 
ŠEVIČIŪTĖ,Audronė JONE - 
LYTE, Gintaras NAGYS.A • 
runas STAŠKEVIČIUS.

Buvusiai Valdybai, ypač 
jos p-kui Algiui KLICIUI, 
priklauso didelis dėkingu
mas ir pagarba.

Naujoji Valdyba pirmajam 
posėdžiui numato susirinkti 
1981 m. sausio mėn. 8 d., 8 
v. v., A V Parapijos patalpo
se.

Plačiau - sekančioje NL

laidoje,po švenčių, sausio 
mėn. 7 d. 1981 m. Dal. . (

'į,« "U

• Montrealyje keletą dienų 
praleido svečias iš Anglijos, 
Z. JURAS. Ta proga apsilan
kė ir NL redakcijoje.Jį glo
bojo G.ir M.Čapkauskal.

• Ši šventiškoji N L laida y- 
ra paskutinioji šiais metais. 
Dėkojame skaitytojams ir 
bendradarbiams už gražų 
talkininką vi mą ir tikimės a 
teinančiais metais g: tęsti tą 
darbą.

• SITKAUSKAS Kazimieras 
su žmona išvyko žiemos a- 
tostogų į Floridą.

• Švenčių atostogoms į Flo
ridą išvyksta eilė lietuvių iš 
Montrealip. Jų tarpe A.ir I . 
Kilčiai su dukromis, V.ir S. 
Piečaičiai su dukra, O.ir A . 
Ottai su dukromis ir sūnum, 
ir kt.

ŽVEJOTOJI! MEDŽIOTOJU KLUBAS

Nuoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems
Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

M- proga visus savo klientus draugus ir
M- pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

Ona ir Albertas Norlteli Jnai,
M Montreal Enterprises Reg’d.

J*Mielus savo klientus, 
draugus bei J*

pažįstamus J*
Kalėdų ir ’<•

Nauju Metu proga
SVEIKINA ' r-

mv montreal west

1 1 WESTMINSTER SOUTH MtOmoblfe 
. <At the end <H Sh»ft»opt» Street

- Pardavimo manageris Leonas Gureckas su šeima

I KMjĘDU
Jčs *r *a*m'n9V

$ —Naujų 1981 metų . 
linki —

S# ONA IR MYKOLAS ŠULMISTRAI

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

V
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8
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