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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BAIGĖSI 444 DIENIU 
PA ŽEMINIMAS

Iraniečių pagrobti 52 a- 
merikiečių diplomatai,išbu
vę 444 dienas nelaisvėje ir 
pažeminime, tarpininkaujant 
Alžyrui, pro Graikiją,Alžy
rą atskrido į Vo Vokietiją, j 
amerikiečių karinę bazę- Iš 
čia jie buvo tuojau nugabenti 
į amerikiečių karo ligoninę 
Wiesbaden’e. Čia jų sveika
ta bus patikrinta ir už kelių 
dienų bus nuskraidinti namo.

Vos kelioms minutėms li
kus iki Carter’io prezidenta
vimo kadencijos pabaigos, 
buvo išgauta laisvė. Carter’ 
is pasirašė paskutiniuosius 
dokumentus, kurie ’’atšildė" 
jo užblokuotus Irano finan
sus. Atiduota 9 bil. dole
rių, pagal Irano reikalą - 
vimus. Atrodo,kad tų pini -

gų tebekariaujančiam su Ira
ku Iranui labai reikia. Rei
kia ir techninių žinių ir ma
šinų dalių, / ir taksi ne - 
beturi kuo pataisyti savo 
mašinas/

Trumpoje ceremonijoje , 
Alžyro Užsienių Reikalų 
ministeris Mohammed Ben- 
yahia, paaukojęs daugelį ne
migo naktų vykstant dery
boms, oficialiai perleido į- 
kaitus JAV Valstybės Sekre
toriaus Atstovui Warren 
Christopher. Pastarasus bu
vo JAV derybų komisijos p - 
kas,taip pat nemigęs eilę 
naktų su savo padėjėjais. I- 
ranas laikėsi įžūliai iki pat 
šio konflikto pabaigos.Išve
dant įkaitus iš Teherano, iš
sirikiavusios eilės bliovė 
"Mirtis Amerikai" ir "Mir
tis "Reagan’ui"...

LIETUVIU. SAVAITRAŠTIS

RONALD REAGAN’as PRISIEKIA
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REFORMOS TURI PALAUKTI rįos apribotų streikų teisę
Quebec’o provincijos li

beralų partijos lyderis 
Claude Ryan,kalbėdamas sa
vo partijos Tarybos susirin
kime, pareiškė, kad sociali
nės reformos tik tuomet į - 
manomos ir efektingos, jei
gu prieš tai yra vykdoma e- 
kohominė pažanga. " Dabar 
esame tokioje padėtyje, kad 
jeigu ir norėtume pravesti 
naujas didesnes reformas 
socialinėje srityje, nebūtų 
resursų joms įvykdyti, nes 
ekonominis gyvenimas buvo 
nusmukdytas tiesiog iki nu - 
lio.

Mes turime vėl stimuliuo
ti ekonominį augimą ir tuo
met būtų ką paskirstyti žmo
nėms. Tokiu būdu sukeltas 
ekstra kapitalas būtų gali ma 
įvairiais metodais išskirs - 
tyti mažiau privilegijuotų pi
liečių kategorijai".

Liberalų Taryba buvo su
sirinkusi tartis dėl artėjan
čių rinkimų programos. Nu- 
matė seriją priemonių, ku-

provincijos ir savivaldybinių 
valdžių tarnautojų, dirbančių 
visuomenės reikalams.

Programa vadinasi "Ryto
jaus Liberalinė Visuomenė" 
/The Liberal Society of To
morrow/. Joje taip pat nu
matytas anglų kalbos suvar
žymo atleidimas Quebec’© 
angliškai kalbančiam jauni
mui bei PQ Bill 1O1 kalbos 
nuostatuose.

KANADIETIS -PASAULINIS 
SKI ČEMPIONAS

Steve Padborski, laimėjęs 
pirmąsias vietas St. Moritz 
ir Garmisch- Partenkirchen 
rungtynes, laimėjo Pasau
linę Taurę slidinėjimo rung
tynėse Austrijoje, Kitzbue- 
gel’ yje. Kelią nuokalnėn 
3.510 metrų ilgio jis nu- 
šliuožėper 2 minutes,03.76 
sekundes. Il-ą vietą laimėjo 
šveicaras Peter Mueller, 2 
min. 04.16 ir austras Peter 
Wirnsberger III-ą vietą, 2 
min. 04.74.

AMERIKIEČIAI ĮKAITAI PRADŽIOJE SAVO NELAISVĖS

ŪKININKAI PAKĖLĖ 
BALSĄ LENKIJOJE

Lenkijoje yra apie 4.5 mil. 
privačių /ne valstybinių/ il
ki ninku. Jie nori vyriausy
bės garantijos, kad ūkinin
kams būtų neatšaukiama tei
sė į privačią nuosavybę.Taip 
pat reikalauja, kad valstybė 
juos lygiai taip pat remtų, 
kaip ir valstybinius ūkius, 
nes dauguma privačių ūkių 
yra nedideli ir sunkiai ver
čiasi.

Agrikultūros srityje dar - 
bininkai sudaro apie 35% 
darbo jėgos.Vyriausybė tei
sinasi, kad negalinti tuojau 
pat su tais reikalavimais su
tikti, nes pirma reikia per
rašyti įstatymus, kurie pri - 
pažintų, kad ir privatus ūki
ninkas dirba, kitaip sakant, 
yra darbininkas... Tokia y- 
ra dar atsilikusi biurokra
tija / ir kvaila marksizmo 
nuomonė, kad tik ūkininko 
samdinys yra darbininkas. 
Jeigu taip žiūrėti, tai savo 
rankomis nebedirbąs darbi
ninkas, kuris planuoja darbą 
ar prižiūri dirbančias maši
nas, turėtų irgi būti neskai
tomas darbininku, o mašinų 
išnaudotoju./

CASTRO-NEKOKS 
DIPLOMATAS

Castro bandė nuduoti tai - 
kos angelą tarptautinėje po
litikoje. Nepasisekė jo siųs- 
taim taikintojui Isidore Mal- 
mierca Irano-Irako konflik
te, nes abu kraštai juo nepa
sitikėjo, logiškai galvodami, 
kad jis yra Kremliaus agen
tas.

Bandė Castro sutaikinti 
Afganistaną su rusais, kas 
būtų buvę nepaprastai sunku 
padaryti bet kokiam aukšto
sios politikos žinovų. Tuo 
labiau tai nepavyko Castro, 
nes afganai netiki, kad jis 
kalba nepolitiniai angažuotų 
valstybių vardu, kaip kad jis 
skelbėsi. Be to, Afganistane 
yra kubiečių karinių patarė
jų, kurie irgi ne su alyvos 
šakelėmis mojuoja, bet su 
sovietiniais ginklais ir pri
klauso tiesioginei Sovietų ar
mijai. ..
EL SALVADORE 
TEBEVYKSTA KOVOS

EI Salvadore vėl suinten
syvėjo kovos tarp kraštuti
nių dešiniųjų ir kraštutinių 
kairiųjų. 35 miestų telefo
ninis susisiekimas yra nu
trauktas.

RONALD REAGAN - 
OFICIALIAI NAUJASIS 
JAV-BIU PREZIDENTAS

Sausio 20 d.,Ronald Rea - 
gan’as tapo oficialiai JAV - 
bių 4O-uoju prezidentu,išta - 
ręs tradicinius prezidenti
nius priesaikos žodžius.

Prašmatnus, gausus daly
viais į Baltuosius Rūmus į-

Buv.prez.CARTER’is su žmona šoka,grįžus Plains,Ge
orgia. Kitą dieną jis išvyko į Wiesbaden’ą, V. Vokietiją , 
pasveikinti atvykusių buv.įkaitų,paprašytas Reagan’o .

BUV. PREZIDENTAS
CARTE R’IS GRĮŽO NAMO

Carter’is su šeima grįžo
į Plains,Georgia. Visi gy

Valdanti kraštą junta buvo 
remiama JAV-bių, atremti 
kraštutinių kairiųjų ir ko
munistų grėsmę. Tačiau, 
vien jėga nedaug kas buvo 
pasiekta. Masės žmonių .vis 
skursta ir niekas jų gerove 
nesirūpino ir nesirūpina. Be 
to, junta neišpildo savo pa
žadų Amerikai, nes naudoja 
gautus ginklus, kaip atrodo, 
be atskaitomybės papildyda
ma žiaurumus ypač žemdir - 
bių sluogsniuose.

Trys JAV-bių kongresma
nai buvo nuvykę 1O dienų 
trukusiuose apklausinėji
muose Centr. Amerikoje. 
Grįžę, pranešė apie įvykius 
konferencijai, patvirtindami, 
kad ginklai naudojami ne pa

vcdimo pokylis buvo iškil
mingas, vietomis įdomus, 
kitos dienos paradas - vaiz
dingas, spalvotos raketos 
įspūdingos. Naujasis prezi
dentas pravažiavo parade 
juodame limuzine.

Vice- prezidentas, George 
Bush tapo 43-ju vice - pre - 
zidentu.

ventojai susirinko jų pasi
tikti ir surengė vieną 
didžiausių pokylių jų gar
bei.

gal JAV pageidavimą ir su
sitarimus. Nužudytos nese
niai dešiniųjų Seserys vie - 
nuolės, kurios dirbo tarp 
vargšų, sukėlė didelį pasi
piktinimą. Jos buvo juntos 
automatiškai apkaltintos-ko
munizmu. .. Be žinios dingo 
amerikietis žurnalistas,John 
Sullivan, 26 m., kuris buvo 
nuvykęs aprašyti vykstan - 
čius susirėmimus.

Iki dabar susirėmimuose, 
abejose pusėse yra žuvę a - 
pie 10.000 žmonių. Kas ir 
kokį žmonišką sprendimą 
pasiūlys šio krašto proble
moms. Ir- jeigu toks būtų 
pasiūlytas - ar jo klausys 
viena ir kita bekovojan - 
čių pusė ?

KONSULAS DĖKOJA
Generalinis Konsulas Ani

cetas SIMUTIS nuoširdžiai 
dėkoja skulptoriui Vytautui 
KAŠUBAI, kuris Kalėdų-Nau- 

MINĖSVASARIO 16 GIMNAZIJOS
30 METU SUKAKTI

Minėdama savo veiklos 30 metų sukaktį, Vasario 16 
Gimnazija rengia š.m.liepos 3- 5 d.d. v i s ų Gimna
ziją lankiusių ir joje dirbusių suvažiavimą ir prašo vi
sus, kurie no^ės ir galės suvažiavime dalyvauti, tai pra
nešti ligi 1981 m. VASARIO 15 d. šiuo adresu: 
LITAUISCHES GYMNASIUM, SUVAŽIAVIMUI RENGTI 
KOMITETUI, 6840 LAMPERTHEIM 4, West GERMANY. 

Telefonas- 06256-322.

H UETTENFELDE - VASARIO 16 MINĖJIMAS
VASARIO 16 GIMNAZIJA ir VOKIETIJOS LIETUVIU 

BENDRUOMENĖ rengia Lietuvos nepriklausomybės at - 
gavimo ir Gimnazijos 30 metų sukakties minėjimą š.m. 
VASARIO 21 d. HUETTENFELDE.

Pamaldos 2.30 v.p.p., minėjimas 4.00 v.p.p.

KĄ PASAKĖ DELEGATAS MADRIDO KONFERENCIJOJE
Madrido Konferencijoje Juris Ribikov’as, Sovietų at

stovas .iškėlus Pabaltijo okupacijos ir Žmogaus Teisių 
laužymo klausimus tuose kraštuose ,labai aštriai rea - 
gavo. Jis pradėjo mosikuoti rankomis,kumščiu trankyti 
į stalą ir šaukti, kad tai yra kišimąsis į Sovietų vidaus 
reikalus. Atperikai jis prikišo Aliaską ir palygino Pabal
tijo okupaciją prie Aliaskos prisijungimo prie JAV. Taip 
pat priminė JAV rasines problemas. /Įdomu, kiek jis tik
rai apie jas žino? Panašių problemų susilauktų kiekvie
nas kraštas, jeigu būtų užplūstas įvairių kultūrų ir įvai - 
rių kontinentų žmonių. Ir tiems naujai atvykusioms nė
ra lengva greitai prisitaikyti ir suprasti šio konti - 
nento gyvenimą, net ir baltosios rasės žmogui nelengva/.

Į Ribikov'o kalbą, reagavo JAV atstovas Warren 
Zimmerman’as: "Jei nebūtų jūsų prieš 40 metų Įvykdytos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos,tai šiandien prie 
to stalo sėdėtų atstovai ne iš 35 valstybių, bet iš 38-ių. 
Ir mažiausia žmonių atžvilgiu iš tų trijų Pabaltijo vals - 
tybių yra visgi didesnė už astuonias valstybes,kurių de
legatai čia šiandien sėdi. Aliaska prisijungė prie JAV 
žmonių pageidavimu, kurį parodė per viešą, laisvą 
balsavimą. Ar jūs, pone gerbiamas sovietų dėle - 
gate, esate pasiruošę suteikti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonėms teisę viešai balsuoti ?”

Šioje Konferencijoje labai aktyviai dalyvavęs Rimas 
Česonis, JAV-bių delegacijos narys ir JAV LB visuome
ninių reikalų Tarybos narys pranešė, kad JAV atstovo 
pasisakymu buvo labai patenkinti Vakarų valstybių atsto
vai Paskutiniųjų sesijų metu sovietų atstovai buvo aštriai 
kritikuojami ir kitų atstovų.

jųjų Metų proga padovanojo 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke vėliausią 
savo kurinį- Vytautas Didy
sis 1392-1430.
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Nepiikta^^
U! Lietuvos iilaisvinimq f Uf Uti.idmybę Kanadai !' 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada! i
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P LB VALDYBOS ATSTOVO DrJ. SONGAILOS

SVEIKINIMAS

Dr, J, Sungaila atstovauja PLB V-bai. Sveikinimo žo-. 
dis VLIKo Seimui, lu8O m. gruodžio 13 d. Toronte.

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,
Jaučiu garbę galėdamas atstovauti PLB Valdybai šia

me VLIKo seime. Neišvengiamai mintys skrenda atgal 
į 1961 metus, kai pirmą kartą, kaip tuometinis PLB 
V-bos pirmininkas, buvau pakviestas į New Yorke vy

kus) VLIKo seimą, kuris, deja, buvo gaubiamas skilimo 
šešėlio, nes keturios lietuvių politinės partijos bei gru
pės buvo pasitraukusios iš bendro darbo VLIKe ir susi
barusios "Nepriklausomos Talkos" vienete„ Kadangi šis 
suskilimas buvo realiai ir neigiamai jaučiamas peri
ferijoje , t.y. LB apylinkėse Kanadoje ir Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, jutau pareigą kreiptis j VLIKo sei
mo atstovus, prašydamas negailėti pastangų susivieniji
mui pasiekti, o kartu pasiūliau ir PLB Valdybos tarpi - 
ninkavimo paslaugą. Seimas mano pasiūlymą priėmė šil
tai ir palankiai. Pasėkoje to, po nemažų ir gerokai už
sitęsusių pastangų, PLB Valdybai pavyko sukviesti visų 
politinių partijų bei grupių atstovus į konferenciją, įvyku
sią 1963 m. birželio 22 d. New Yorke. Visiems daly
viams pageidaujant, man buvo pavesta šiai konferencijai 
primininkauti.

Po pilnos dienos išsamių diskusijų ir pasisaky - 
mų, buvo susitarta jungtis draugėn, o detalėms paruošti 
buvo sudarytas komitetas, pirmininkaujant PLB Valdy - 
bos atstovui prof. dr. Jonui Puzinui. Galutinis susivie
nijimo aktas visų politinių grupiųbųvo pasirašytas 1964 m 
spalio 3 d. Tuo būdu susivienijęs VLIKas tęsia savo dar
bą ligi šiolei, o tarp PLB Valdybos ir VLIKo užsi - 
mezgė nuoširdūs bendradarbiavimo santykiai, PLB Val
dybos padėtos vienijimo pastangos buvo nuoširdžiai įver
tintos : Tuometinis VLIKo pirmininkas dr. Ant. Trima
kas, sveikindamas 1963 metais Toronte įvykusį antrąjį 
PLB Seimą, tarp kitko, kalbėjo: "Džiaugiamės Lietuvių 
Bendruomenės veikla ir didžiuojamės jos veikėjų nuošir
džiu patrijotizmu, jų pastangomis puoselėti lietuvių kul
tūrines vertybes, plėsti lietuviškas tradicijas ir savo 
kalbos vartojimą, ir jungtis į kovą už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.... Dabartinė PLB vadovybė reikalus 
teisingai suprato. Bendradarbiaudama su VLIKu,ji daug 
padarė vienybės siekdama..... Aukštai vertindamas 
PLB vienybės pastangas, tikiu, kad jos vadovybė ras

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

NEGEROVĖS IR LAUKTINI 
PRAGIEDRULIAI

Mūsų išeivijos sugyvenimo 
negerovės labai dažnai apta
riamos spaudoje. Dažnas iš 
mūsų sielojasi nesutarimais 
lietuviškuose veiksniuose , 
patardamas ar net siūlyda
mas surasti bendrą kalbą . 
Tačiau padėtis nesitaiso. Jei 
mūsuose viena negerovė kaip 
ir pašali narna ar apvaldoma, 
tai tuoj atsiranda kita. . „Tai
gi, kaip pagal tą priežodį... 
vis vyksta daina be galo.. „

Kaip ten bebūtų, bet kal
bant apie mūsų politinius rei
kalus, gyvenant šiame de
mokratiniame krašte, ne vi
sada ir visame tegalima 
sklandžiai sutarti. Juk daž
nai girdime, kaip opozicinės 
parti jos peikia ir vanoja val
džios kėdėse sėdinčius.Pa
gal opoziciją, ką bebandytų 
daryti valdžios žmonės, vis
kas negerai,tikti niekai, ar 
gal slinkimas tiesiog į pra
žūtį... Tiesa, gal mūsų 
veiksniai nelygintini čia kal- 
2 psl.

bama valstybine prasme, bet 
visgi panašumų yra...

Eiliniam išeivijos žmoge
liui dažnai kyla klausimas, 
kodėl tai daroma.Šitokiems 
negerovių reiškiniams ar 
laikysenai turėtų būti koks 
nors pateisinimas.Kartą be
sikalbant su pažįstamu šia 
tema, jis apie mūsų nesuta
rimus taip išsitarė:

- Nesutarimai mūsuose 
vyksta vien dėl to, kad mes 
patys apie save esame per
daug geros nuomonės, o sa
vo oponentų visai nevertina
me, gal tiesiog juos neišma
nėliais laikome.Todėl kiek
vieną jų darbą .kiekvieną žy
gį iš karto pasmerkiame .

Gal ir mažesnė būtų žala, 
jei tas savęs laikymas ne
klaidingais reikštųsi tik po
litinėje plotmėje. Tačiau... 
kai pasižiūri į mūsų spaudą , 
randi to išdidumo ir savęs 
perdėto vertinimo ir kultū
rinėje plotmėje.Praeitų me
tų lapkričio 29 d. "Drauge" 
buvo aptariama dail.Jurgu -

I- oje eilėje iš kairės: V. 
Ba nelis,M. Noreikienė, prel. 
J.Balkūnas, dr. K. Bobelis , 
p.Vakselis, A.Firavičius.

II- oje eilėje: A „Masionis, 
G.Rugienis, J.Giedraitis^A. 
Skyrius, A „Patamsis, L.Gi- 
rinis-Norvaiša.

būdus ir kelius ir ateityje bendradarbiauti su VLIKu ir 
veiksmingai dalyvauti Lietuvos laisvės kovoje

Vienas iš pagrindinių LB kūrėjų ir buv. VLIKo pir
mininkas prel. Mykolas Krupavičius, raštu sveikindamas 
Seimą, taip rašė : "Ant Bendruomenės silpnų pečių yra 
užkrauta didelė ir šventa Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės bei mūsų kultūros išlaikymo ir ugdymo pareiga.... 
Bendruomenei nedraudžia ir nekliudo dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo darbe joks taurus lietuvis. Norimas tik susi
tarimas su VLIKu šioje politinėje srityje.. Nesusitar
sime, neturėsime vieno žodžio ir vieno veiksmo ir skur- 
sime ir toliau, kaip ligo šiolei skardome." / Abi citatos 
iš "PLB II-jo Seimo Darbų" 14 ir 17 psl./

Taip, pirmoji ir po jos sekusios PLB Valdybos ge
rai suprato savo paskirtį ir ją vykdė kartu su VLIKo lo
jalumu, vieni kitiems pagarbos, tolerancijos ir nuošir - 
daus bendradarbiavimo dvasioje.

Betgi šiandien, su liūdesiu matome, kad ši per dvi
dešimt vienerius metus klestėjusi nuoširdaus bendra
darbiavimo d trasia prieš metus buvo skaudžiai pažeis
ta. Nėra reikalo analizuoti tų aplinkybių, kuriomis tai 
įvyko, nes jos mums visiems yra gerai žinomos. Tačiau 
tenka konstatuoti, kad ši nesantaika tarp VLIKo ir PLB 
Valdybų neigiamai atsiliepia į šių institucijų veiklą ir 
dar blogiau, ši nesantaika yra jaučiama periferijoje - LB 
apylinkėse Kanadoje ir Pietų Amerikos kraštuose, nekal
bant jau apie JAV Lietuvių Bendruomenę bei visą lietuviš
kąją visuomenę., Galutinėje pasėkoje nukenčia daugiau - 
šia tūi, dėl ko mes visi dirbame ir sielojamės - nukenčia 
vergijos naštą nešanti , bet heroiškai kovojanti Lietuva.

Todėl PLB Valdybos vardu sveikindamas šį VLIKo 
Seimą ir linkėdamas darbingos ir vieningos nuotaikos , 
kriepiuosi į Jus , gerbiami šio Seimo atstovai, su nuo
širdžiu prašymu negailėti laiko šiam degančiam ir be 
galo opiam klausimui išdiskutuoti ir surasti būdų ir prie
monių šiai žalingai nesantaikai likviduoti. Mano pastan
gos 1962 - 3 metais padėjo pagrindą VLIKo vidiniam susi- 
vienjimui, tad drįstu turėti vilties, kad ir šį kartą į 
mano prašymą bus atkreiptas Jūsų tinkamas dėmesys. To 
prašau aš, to prašo visa lietuvškoji išeivija ir dar daugiau 
- to prašo pavergtoji Lietuva. <

tienės paroda. Tarp kitko , 
recenzijoj buvo ir toks saki- 
nys:"Chicagon vykstantis 
dailininkas turi rimtai susi
imti ir pasitempti, gal net 
aplamai suabejoti savimi, 
bent savo pasiektuoju lygiu."

Chicagoje, šiame did
miestyje, girdi, būna tiek 
pirmaeilių pasaulinių 
parodų ir tiek čia giliai i š— 
prususių lankytojų ir 
lietuviškoje savuotėje.

Kitoje vietoje tame pat 
"Draugo" numeryje rašoma 
apie Toronto Vyrų Choro A- 
RAS koncertą. Ir čia, tarp 
kitko, pridedama, kad iš 
choro dainininkų veidų iš
raiškų tikrai nebuvo gali
ma spėti, apie ką dainuojama. 
Dirigavimo išdava dažnai , 
girdi, buvusi dirbtinė. Tik 
akomponiatoriaus J.Govedo 
solo peisažai atlikti sklan
džiai, išlaikytas tinkamas 
balansas tarp instrumento ir 
balsų. Kaip tą Govedą atsi - 
vilioti į Chicagą?

Argi čia nenorima išryš

kinti Chicagos, tos lietuvių 
sostinės Amerikoje,prana - 
Šurnas: tik Chicagoje turi 
būti viskas, kas gera'.

Jei minėsime Kanados lie
tuvių sostinę Torontą,tai ir 
čia kartais gal pasireiškia 
panaši galvosena. Kartais 
kai kieno ir Toronte, atrodo, 
manoma: kas gi ten gali bū
ti gero mažesnėse mūsų a - 
pylinkėse?.. .Kartą, Kana
dos periferijoje vyko moky
tojų suvažiavimas. Iš pak
viestųjų suvažiaviman teko 
išgirsti lyg abejonę:kažin ar 
apsimoka suvažiaviman 
vykti ?

Tiesa, negalima sakyti ne
gerovės politinėje veikloje 
ar didžiavimaisi kultūrinėje 
plotmėje visiškai griautų mū
sų išeivijos reiškimąsi.Ta
čiau viso to reikėtų vengti . 
Mums reikėtų tolerancijos, 
supratimo , kitų, ne tik savęs 
tinkamo vertinimo. Ypač 
mums reikėtų atkreipti tin
kamą dėmesį į mažąsias a- 
pylinkes,parapijas ar sam - 
būrius. Mums reikėtų dau-

VLIK’o SEIME TORONTE, KANADOJE, 1980 m. Nuotr.: St.D apkaus

Adv. Joana KURAITĖ, KLB-ĖS KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKĖ, SVEIKINA VLIK’o SEIMĄ

Nuotr.: St. Dapkaus

ŽENGIANT I NAUJUOSIUS METUS
Pradedant Naujus Metus, VLIKo Valdyba sveikina vi

sus geros valios lietuvius, kur jie bebūtų:pavergtoje Lie
tuvoje, Sibire,Arktikoj ar laisvame pasaulyje.

Praėjusieji metai buvo sunkūs mūsų Tautai: pareika
lavo daug naujų aukų, sukėlė didelį susirūpinimą ateitimi, 
kai Tėvynėje mūsų gimtajai kalbai ir visai jaunajai kar - 
tai gręsia nauji pavojai dėl rusiško ir bolševikiško impe
rializmo. Mūsų Tauta naikinama fiziniai ir dvasiniai.Mus 
džiugina tik rezistencinė nuotaika, kuri apėmė ir jaunąją 
kartą: nepasiduoti, kovoti, neišnykti.

Pasaulis vis daugiau išgirsta pavergtųjų balsą. Jų ko
va ir kančios garsiai nuskambėjo Madride, vakariečių 
spaudoje ir radio bangomis. Atrodo, kad esame naujų į- 
vykių išvakarėse,kai pasaulyje jaučiamas atsipeikėjimas, 
realesnė pažiūra į padėtį ir noras kovoti, bet ne rezignuoti 
Paskutiniai įvykiai Amerikoje ir Lenkijoje teikia paverg
tiesiems daugiau vilčių.

Laisvame pasaulyje esą lietuviai turime nepavargti, 
nenustoti vilties, sutelkti bendrai kovai jėgas, vedami 
vieno tikslo: Laisvės Lietuvai’.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

giau jiems padėti.Turėtume 
branginti ir vertinti kiekvie
ną sąmoningą Tėvynę mylin
tį lietuvį. Nukreipkime savo 
žvilgnsius į mažuosius 
Neškime jiems lietuviškos 
stiprybės’. Tesuspindi ir 
jiems nors ir mažučiai pra
giedruliai’.

Pabaigai tebūnie leista iš
kelti, mano supratimu, gal ir 
tokį pragiedrulį:

Toliau nuo visokių centrų 
yra Rodney-West Lome ma
ža lietuvių apylinkė. Te n kas 
mėnesį ar dažniau tautiečiai 
susispiečia į lietuviškas pa
maldas, kurias atlaikyti at
vyksta torontiškis kunigas, 
J. Staškus, padarydami apie
ATITAISOME :

Š.m. "NL"

500 km į abi puses. > Nese
niai, kun.Staškaus ir turbūt , 
Londono lietuvių parapijos 
chorvedės p. Vilienės pas
tangomis, londoniškis choras 
nuvyko į West Lome mies - 
telyje lietuvių pamaldas ir 
gražiai pagiedojo kelioliką 
giesmių. Mažutė Rodney- 
West Lome apylinkė buvo 
labai nustebinta, nes londo - 
niškiai, nieko nepranešę ir 
neapsigarsinę bei sukorę 
virš 1OO km pabandė 
tautiečiams nunešti 
lietuviškos stiprybės. 
Choras tyliai atvykęs, tyliai 
išvyko, nelaukęs paraginimu 
liaupsinimų ar kritikos...

Liudas D a m u 1 i s

nr. 3, per klaidą pakliuvo techniškai ne -
peržiurtas Al.Gimanto straipsnis trečiame puslapyje. 
Jo pavadinimas turėjo būti "Pasidalintas Liūdesys". To
liau: "...netaip", "...gerbiamas rašytojas", "Liga gul
do net ir milžinus..." ir "...taikliu". Apgailestaujame.

"NL".
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

.... ..........U
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Kanados Vakaruose
[SPŪDŽIAI ALBERTOS IR BRITU. KOLUMBIJOS PROVINCIJAS APLANKIUS

Z. PULIANAUSKAS 
/tęsinys/

LAKE LOUISE - ežeras Albertoje

VANCOUVER'S —
Kaip žinome, yra trečias savo didumu miestas Kanadoje 
su 1,2 milijonų gyventojų. Jame gyvena gera dalis ir et
ninių grupių iš viso pasaulio, jų tarpe šiek tiek ir lietu
vių. Tų grupių daugumą sudaro kiniečių tautos atstovai. 
Jie gyvena išsisklaidę po visą miestą ir kompaktinėje 
masėje. Toji dalis vadinama Chinatown. Joje parduotu
vių užrašai matomi dvejomis kalbomis: anglų ir kinų.

Po vienos nakties poilsio išvykome apžiūrėti to did- 
miešeio. Važiuojant centrinėmis miesto gatvėmis, jose 
dominuoja, daugiaaukščiai pastatai. Jų statybose dau
ginusiai naudojamas plienas ir stiklas. Šios medžiagos 
naudojamos veik tik šiame mieste. Tuo didžiuojasi \Vie- 
tos statybininkai. Galbūt todėl, kad šios rūšies statybos 
galima rasti tik Amerikos San Francisco mieste.

Čia gana patrauklūs vaizdai, stebint iš tolo melsvos 
spalvos kalnų siluetus ir žalsvos spalvos ramius vandenų 
plotus. Pasisukinėję miesto centre, sustojome Karalie
nės Elzbietos vardo parke. Šis penkių ir pusės akro par - 
kas, skaitomas gražiausiu visame mieste. Jame matosi 
daug vietinių ir egzotiškų spalvotų gėlių ir krūmų. Čia pat 
yra ir Botanikos sodas, kuriame taip pat daug įvairiųgė- 
lių šiltnamiuose. Užkandę netoli esančiame restorane , 
nuvykome į 1OOO akrų dydžio Stanley parką. Jis pava
dintas bu v. gen. Gubernatoriaus Kanadai, lordo Stanley 
vardu 1889 m. Tais pačiais metais jis leido naudoti sa
vo vardą profesionalams sportininkams, laimėjusiems 
keletą rungtynių ir gaunantiems pereinamąją dovaną — 
taurę ir šiandien praktikuojama Stanley Cup vardu.

Stanley Parke yra zoologijos sodelis, akvariumas su 
daugybe žuvų, žuvelių, sporto aikštelių. Nemažai čia 
matyti indėnų tautiškų stulpų, siekiančių nuo 6 iki 30 pė
dų aukščio. Jie gražiai išgraviruoti tautiškais motyvais . 
Viską pamatyti buvo labai įdomu. Čia įrengtas dide - 
lis laikrodis, pavadintas VancouveFio devynių valandų 
ginklu. Kiekvieną vakarą jis išmuša garsiai 9 valandą, 
kurio garsas girdimas visame mieste. Pagal tai, miesto 
gyventojai nusistato savo laikrodžius. Kitoje parko daly
je yra kabantis tiltas apie 400 pėdų ilgio, Kapilano var
du ir vien tik pėstiesiems praeiti. Jo apačioje 200 pėdų 
gilumo praraja. Silpnų nervų ar širdies asmeniui pirma 
reikia apsižiūrėti, ar jam pakeliamas toks praėjimas . 
Už tilto gausu šimtmečių specialios rūšies eglių. Žino - 
ma, ir čia buvo nemaža parduotuvė dovanoms nusipirkti.

Vakarinėje miesto dalyje yra rajonas, vadinamas 
Vancouver's British Properties. Tai ištaigingi gyvena
mieji namai, turtingam luomui. Šį miestą apžiūrėti per 
vieną ar dvi dienas, visai neįmanoma. Jame reikia va
žiuoti ir pėsčiomis eiti, čia daug vandens plotų, plotelių, 
tiltų, tiltelių. Daug ir kultūrinio pobūdžio užeigų, kaip 
įvairūs muziejai, turtingi naktiniai klubai, meno galeri
jos ir daug kitų įdomių istorinių užeigų. Mes, užtrukome 
vaikščiojant apie penkias valandas, grįžome namo Įdek 
pavargę. Aš pats, nusimetęs batus nuo kojų, įkritau lo
von. Pagulėjęs apie valandą, vistiek užmigti negalėjau. 
Tai buvo apie antrą valandą dienos. Namuose būdamas 
niekad tuo laiku neprigulu, tai ir keliaujant, prie kito 
laiko negalėjau priprasti. Atsikėlęs išėjau į balkoną, bet 
nieko daug negalėjau matyti. Tik aukštus pastatus ar jų 
stogus, tad ir nusileidau liftu žemyn. Pavaikščiojęs di
deliame vestibiulyje, radau užrašą Cocktail Bar. Įėjęs į 
vidų atsisėdau prie bufeto ir užsisakiau ’’Šatą" romo.* 
Mišinys buvo padarytas gerai, jame įmesti keli gabaliu
kai ledų, geriant gaivinančiai veikė. Besėdėdamas dar 
surūkiau porą cigarečių ir išbaigęs be skubėjimo "šatu- 
ką", vėl išėjau vestibiulin. Jame sofose ar foteliuose sė
dėjo keliolika asmenų, Į vieną fotelį nusileidau ir aš. Sė
dėti patogu ir gražu, nes iš abiejų pusių supo gražūs gė
lių vazonai. Pasėdėjęs, vėl keliuosi ir einu pirmyn.Deši
nėje pusėje pastebėjau dideles stiklo duris. Atsidaręs pa
matau eilę parduotuvių. Jos buvo tame pačiame viešbu
tyje, tačiau jokio užrašo vestibiulyje niekur nebuvo. To
dėl labai nustebau tai radęs, ko nesitikėjau. Čia įėjęs ap
vaikščiojau visas parduotuves, kurių gana daug ir įvairių 
rūšių. Iš čia vėl išeinu į gatvę, net kur eiti -- ir pats ne
žinau. Galiausiai nusprendžiau eiti ta gatve, prie kurios 
yra mūsų viešbutis. Nuėjęs trejetą blokų pirmyn, vėl pa
suku į dešinę ir įėjęs į naują gatvę, įsidedu į galvą jos1 
pavadinimą. Apėjęs aplinkui porą blokų, dar žiopsoda-
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Jaunystė yra laimingas gy
nimo laikotarpis. Taip gal
vojame dažnas, ir vyresnio 
amžiaus sulaukę, norėtume, 
kad ta jaunystė sugrįžtų. 
Anot tos dainos :"Sugrįžkie 
jaunyste, alyvoms pražydėk." 
Apgailestaujame tas jaunys
tės dienas,ypač, jei senatvėj 
užpuola nedatekliai ar įvai
rūs negalavimai. Gal mus 
galėtų nuraminti indų tikėji
mas į. sielos reinkarnaciją? 
Anot indų - budistų moks
lo, mirusio žmogaus siela 
pereina (įsikūnija) į .naujai 
gimusį kūdikį. Atrodytų, lyg 
tai būtų pakartotina jaunys
tė. Tik, deja, tos naujai įsi
kūnijusios sielos yra tiek 
silpnos atminties, kad jos 
neperduoda naujo žmogaus 
intelektui pirmykščių pergy
venimų bei gyvenimo patir - 
ties.

Negalima sutikti su perdė
tu jaunystės garbinimu. Juk

mas į parduotuvių langus, grįžau prie viešbučio. Vienoje 
jo pusėje pastebėjau didelius cemento laiptus ir plačias 
duris, vedančias į rūsį. Įėjęs į vidų-radau didelį ir pla
tų koridorių, o ant cemento grindų gulėjo paklotas nepla
tus takelis. Žmogaus — nė gyvos dvasios. Aš vistiek ei
nu pirmyn atsargiai, dairydamasis, kad kas nors manęs 
nepagautų už sprando. Prieinu dar vienas duris, jas at
sidaręs radau eilę parduotuvių, pirkėjų matėsi tik viena 
moteris, o aš buvau antruoju. Nedidelėje kavinėje pa
prašiau puodelio kavos, cigarečių ir pusvalandį pasėdėt- 
jęs, ėjau į savo kambarį. Pakelyje nusipirkau laikraštį. 
Perskaitęs laikraštyj? naujienas ir T. V. apartie išklau
sęs žinias, nuėjau miegoti. Po dviejų dienų viešnagės , 
sekantį ryi;ą apleidome įdomų Vancouver į, kuris man pa
liko gan gerą įspūdį kaip švarus didmiestis, modernių 
pastatų, gražių gamtovaizdžių ir daug kultūrinių institu
cijų vieta. Jo ir geografinė pa.dėsis visai skirtinga nuo 
daugelio didmiesčių, Jame teko būti pirmą . r gal pasku
tinį kartą. Tik gaila, kad jame praleistos tik dvi nepil
nos dienos, nesudarė galimybės jo daugiau pažinti. 
Vancouverio baigmėje buvo nedidelis uostas, iš kurio 
laivu buvome perkelti per sąsiaurį vardu Strait of Georgia 
į Vancouvecio salą, kuri jungiama su pačiu miestu tik 
vandens keliu. Važiuojant salos keliais, nešimai ė didžių
jų kalnų ir gilių žemumų. Joję daugi ausiai driekėsi lygu- 
mos su nežymiomis aukštumomis. Matėsi ir miškin
gų viet ų arba parkų. Po poros valandų važia vimo buvome 
sustoję pasaulinio masto gėlyno—sodo Butchart Gardens 
apžiūrėti. Atvykę jau radome keliolika automobilių ir po
rą autobusų. Tad reiškė, kad esama nemažai žmonių. Iš
lipę iš autobuso artėjome prie įėjimo vartų. Įėjus jų de
šinėje matėsi gėlyno pastatai. Tako kairėje iškeltos vė
dyklės su nurodymais nuo kur pradėti eiti į gėlyną. Pagal 
nurodymus, tuojau pasukome kairėn ir vingiuotais laip
tais, išpuoštais rožėmis ir kitomis gėlėmis, pamažu lei
domės žemyn. Užbaigę cemento laiptuotą kelią radomės 
gilioje ir plačioje gilumoje arba lietuviškoje gilioje 
žvyrduobėje. Šis slėnis apsodintas rožėmis, įvairių spal
vų gėlėmis, žydinčiais krūmokšniais ir medeliais. Me
niškai pagamintas užrašas sako:Sunken Garden — Nu
skendęs sodas. Truputį kairiau gėlėtas fontanas, dar to
liau dirbtinas ežeras. Dar toliau kita, gilesnė duobė, o 
joje daugybė gėlių ir viduryje fontanas šaunąs vandenį ga
na aukštai. Šį matomą spalvotą grožį sunitu apsakyti. 
Daug kas sako, kad tai tiesiog kvapą užimanti spalvų pa
norama

Grįžtant atgal, reikia eiti lygiu taku prieš kalniuką. Pa 
siekus lygumą, čia vėl rodyklės rodo takų kryptis. Lygu- 
moję taip pat didelė jūra margaspalvių gėlių. Vienoje 
lysvėje susodintos vienos spalvos rožės, kitoj3-rožių 
spalvų mišinys. Dar toliau pora rožių spalvų, maišytų 
su lutomis gėlėmis. Kitur didelių rožių žiedai, maišyti 
su mažesnėmis rožėmis. Dar kitur paprastų gėlių miši
nys su žydinčiais krūmokšniais. Vietomis vienas kitas 
nedidelis fontanas, tarp gėlių. Didesnės lysvės gėlių at
skirtos takeliais, taip, kad yra galimybė jais arčiau pri 
eiti prie gėlių ir pauostyti, jei nori. Tarp gėlių matėsi ii 
Lietuvoje, rūtų darželiuose augintos gėlės, kaip tulpės, 
lelijos, gvazdikai, neužmirštuolės. Manau, kad ju vardu 
buvo ir daugiau, bet man, menkam gėlių žinovui, sunku 
jas prisiminti ar išviso žinoti. Šalia gėlių, matėsi nema
žai ir dekoratyvinių medelių; liet, verkiantis gluosnis, 
žilvitis, berželių ir dar kitokių. Truputį atokiau, dalis 
gėlyno vadinama japonišku sodu, kur gėlės ir krūmokš 
niai susodinti pagal japonų tautinius papročius. Dar jo 
dalis pavadinta Italų sodu, kur gėlės auga pagal italų tau-: 
tinius motyvus. Bendrai, gėlynas suskirstytas į s" dalis. 
Jame gėlės sugabentos xš viso pasaulio šaltųjų ir šiltųjų 
kraštų, o mano galva neišneša perduoti čia matyto gro
žio,

Parodomajame šiltnamyje yra daugybė gėlių. Lankyto
jams į klausimus mielai duodami paaiškinimai. Jame taip 
pat yra kelios bronzinės figūros—fontanai, kaip Delfinų, 
Varlių. Bronzinė statula— Mercury. Gėlynas užima 35 
hektarus žemės. Jam apžiūrėti reikia trijų valandų laiko. 
Mūsų grupė turėjo kantrybės ir jėgų vaikščioti įvairiais 
takais, takeliais tik dvi valandas. Po to nuėjome užkąsti 
į čia pat esantį restoraną. Tiesa, yra vieta įrengta ir 
koncertams rengti. Nakties metu visas gėlynas iliumi
nuotas.

LAIMĖ AR LIKIMAS
(Jaunystės prisiminimų , 

žiupsnys)
sakoma, <kad jaunyste tai 
kvailystė. Arba anot patar
lės: "Kai jaunas pablūdęš, i 
tai ir Dievas to "nesūdys". 
Be gyvenimo patirties žmo
gus nėra visapusiškai su
brendęs. Jaunystės entuziaz
mas tai dar nėra tikras lai
mės rodiklis.
Laimė 'man lėmė laimingai 

pergyventi jaunystės metu 
visas Pirmojo. Pasaulinio 
karo metu vykusias gyveni
mo audras. Labai nemėgau 
miesto gyvenimo ir todėl no
rėjau tapti agronomu, kad 
galėčiau darbuotis kaimiš
koje aplinkoje. Mano dėdė 
kunigas, kai jam pasakiau 
savo norą mokytis agrono
mu, parodė man užvirtūsį 
griovį lauke, sakydamas: 
"Eik, kask tą griovį ir būsi 
agronomas". O mano tėvas 
buvo sutikęs kokį tai agro
nomą, kuris daug "plepėjęs" 
apie ūkininkavimą,pats nie
kuomet neūkini nkavęs. "Pa
dirbėk, sako man: "mano 
ūkyje (36ha ) metus ir tapsi 
agronomu".

Nežiūrint nepalankios vy
resniųjų opinijos, gavęs pas 
sutiktą Pasvaly per atlaidus 
Tonkūną (vėliau tapusį Že
mės Ūkio Akademijos rek
torium) informacijas, nu
siunčiau į Maskvos Žemes 
Ūki o Akademiją prašymą lai - 
kyti konkursinius egzaminus. 
Tai buvo geriausia ir gar - 
siausta Ž. Ū. aukštoji mokyk
la visoje caristinėje Rusijo
je, ir todėl priimamų stu - 
dentų skaičius buvo riboja
mas konkursinių egzaminų 
keliu. Tuo tarpu vyko Pir
mas Pasaulinis karas, 1915. 
metų vasarą vokiečiai įsi - 
veržė į Lietuvą. Man teko 
pasitraukti į rytus pas dėdę 
kunigą Valiūną Svyriuose (į 
rytus nuo Švenčionių). Vasar- 
ra ėjo į pabaigą ir iš Svy
rių važiavau Į Maskvą laiky
ti konkursinių egzaminų. Bet 
man neteko laikyti egzaminų, 
nes nuvykęs į Ž.Ū. Akademi
ją, radau ten sąrašą, ^agal 
kurį jau buvau priimtas į Aka
demiją pagal atestatų kon - 
kursą, nes karui vykstant, 
nedaug buvo kandidatų. Grį
žęs į Svyrius, radau šau - 
kimąį kariuomenę (buvau 19 
metų) ir nuvykęs į Švenčio
nis, kaipo studentas buvau 
laikinai atleistas nuo ka
rinės prievolės. Besiartinant 
mūšiams link Svyrių (vokie
čiai prasiveržė pro rusų po
zicijas prie Švenčionėlių, 
skubiai išvykau į Maskvą.

Po tų varginančių įr nepa
trauklių bei nepraktiškų rusų 
gimnazijos pamokų, kurios 
betgi buvo reikalingos gauti 
atestatui, o su juo siekti pa
sirinktos profesijos mokslą, 
— štai Ž. U. Akademijoje ga
lėjau lankyti paskaitas rink
tinių profesorių, kurie dėstė 
labai patraukliai, ir be bai
mės, kad turėtum išmokti 
prieš paskaitą uždavinį,kaip 
tai būdavo gimnazijoje.

lietuvius (Saurusaitį, Rudvalį, 
Grudzinskaltę ir kitus) ir ten 
išbuvau tik 3 mėnesius, nes 
paaiškėjo, kad tarnautojai 
nuo karinės prievolės ne - 
atleidžiami. Grįžau į Mask
vą tęsti mokslą, ir pavasarį 
1916 m. vėl mane pašaukė ka
rinei prievolei. Daktarų ko
misijai pareiškiau, kad nesi
jaučiu sveikas ir kad šonas 
retkarčiais skaudąs (sakiau, 
gal mano plaučiai esą ne
sveiki). Daktarai pasijuokė 
iš manęs, sakydami, kad aš 
nepažįstąs kūno anatomijos, 
kad man dar reikia pasimo
kyti ir atidėjo vieniems me
tams karinę prievolę. O dar 
po metų Rusijos caras buvo 
nuverstas. Prie naujos ultra 
— demokratinės Kerenskio 
valdžios frontas pakriko ir 
manęs niekas nešaukė kari
nės prievolės. Neužilgo, nes 
tų 1917 m. rudenį prasidėjo 
spalio mėnesį /revoliucija 
bolševikų, kurie pasiskubino 
baigti karą su vokiečiais, pa
sirašydami gėdingą Rusijai 
Brest — Litovsko sutartį. 
Mokslas tęsėsi Ž.Ū. Akade
mijoje netrukdoma.,, nes Aka
demija buvo 3 klm. atstu nuo 
Malts vos, kurioje per tą re 
voliuciją įvyko tik i nedidelis 
susišaudymas karo mokyklos 
mokinių (kadetų) su revoliu
cionieriais, kurie nugalėjo 
ir mes jau turėjome bolše
vikų valdžią. Nieko daug ne
jutome. tik buvo pačioje Aka
demijoje mitingų ir ugningų 
prakalbų. Sumažėjo maisto: 
gavome maisto korteles ket
virtadaliui svaro į dieną.Man 
pasisekė sukombinuoti 4-ios 
duonos kortelės, tad gauda
vau vieną svarą duonos į die
ną. Bet to neužteko numal
šinti alkį, nes ko kitko (mė
sos ir riebalų) beveik neįma
noma buvo gauti. Studentų 
valgykloje prieš revoliuciją 
gaudavom gana sočius pie 
tus, o po revoliucijos duo
davo arklienos mėsos vi
sai mažus kotlietus. Leis 
davo pirkti 4-ris kotlietus į 
keturias lėkštes (neva tai 4 
-rims asmenims), nes tuo 
atveju prie kiekvieno kotleto • 
duodavo po vieną mažą rie
kutę duonos. Gi,Jei prašy
tum 4 kotletus į vieną lėkš
tę, tai juos gautum su viena 
riekute duonos. Nors būda
vau visą laiką alkanas,ir al
kis nepraeidavo nei dieną, 
nei naktį, bet nuotaika vis 
vien būdavo gera. Galvoda
vau, kad gal visame pasau
lyje labai sumažėjo maisto

■ produktai, nes besotis karo 
dievaitis labai daug visko 
sunaikino.

Neilgai trukus pasklido 
gaudai, kad visus studentus 
ims į kariuomenę. Buvo anuo 
metu tokia organizacija, visos 
Rusijos žemiečių sąjunga 
(Vserosijskij Zėmskij Sojuz), 
kurios tarnautojai aprūpin
davo maistu belaisvius pa
frontėje. Tie karo belaisviai 
(daugiausiai austrijokai) tu
rėjo kasti griovius ir viso
kius įsitvirtinimus užfrontė
je tam at vėjui, jei frontas vėl 
pajudėtų rytų link. Tos or
ganizacijos tarnautojai, esą 
atleidžiami nuo karinės prie
volės. Nieko nelaukdamas 
pasiskubinau joje gauti tarny
bą, nusipirkau jų uniformą 
(karininko apranga su kardu) 
ir buvau pasiųstas į Polo eltą. 
Raštinėje radau bedirbančius.

Ba.giau mokslo metus 1918 
m. vasaros pradžioje ir ga- ) 
vau liūdymą atostogoms "Į 
Lietuvą ir kitas vietas”.IŠ 
ryto, Maskvos geležinkelio 
stotyje gavau bilietą tik iki 
Vėl iki je - Lūki, o ten paro
džius atostoginį liūdymą, ga
vau iki Siebežo bilietą. Bu - 
vau tik su kuprine, tai dar 
tos pačią dieną iki vakaro 
nuėjau pėsčias (gelžkelio li
nija) iš Siebežo likusius 26 
klm. kelio iki Latvijos sie
nos priestotiesRozenovskar 
ja. Pasitaikė, kaip tik tuo 
laiku, kai vokiečių kareiviai 
leido pabėgėlius iš Rusijos į 
Latviją, tai ir mane įleido 
su jais kartu.

Man pavyko tikrai rekor
diniai trumpu laiku — per 12 
valandų grįžti iš Rusijos po 
Pirmojp Pasaulinio karo į 
vokiečių okupuotą Latviją. 
Anuomet iŠ Lietuvos buvo 
pasitraukę į Rusiją viso net 
200. 0OO pabėgėlių; jų grį
žimas užsitęsė kelius metus 
ir jie, grįždami į Lietuvą, 

pasitaikydavo, iŠ būdavo kelio
nėje net kelius mėnesius.

( nukelta i 4-tq psl." ■ • )
3 psl.
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DĖDES JONO TRYS DALYKAI

/iš neseniai pasirodžiusios P.Gaučio knygos ISPANIŲ 
NOVELĖ/.

Visas kaimas žinojo, kad Apolinaras tirpte tirpo 
dėl Liucijos, ir kad ši, nors ir netirpo dėl bet kurio, pik
tom akim nežiūrėjo į jaunuolio meilikavimus. Lygi po - 
ra: ji jauna, graži, stipri ir priedo -turtinga; jis beartė - 
jęs į dvidešimt penktuosius, pasiturįs, pusiau ponaitis , 
nes buvo kandidatas į valsčiaus viršaičius; ir abudu 
vieninteliai vaikai. Begimstančiai meilei tetrūko tik su
tvirtinimo sakramento, ir tam nebuvo kito vyskupo kaip 
dėdė Jonas Užsispyrėlis, pretenduojamos merginos tė
vas ir valdovas.

Garsi Užsispyrėlių giminė jau nuo labai senų laikų 
pasižymėjo prigimtu atkaklumu ir tuo didžiavosi,ir, jeigu 
būtų užsigeidusi apsirūpinti geraldika, jų skydas nebūtų 
buvęs kitas,kaip vinis,priešingu galu įkalta į raudoną 
sieną. Apolinaras jautėsi suvaržytas to paveldėto atkak
lumo ir bijojo , kad dėdė Jonas jam nešiuptelėtų, nes juo 
buvo žmogus stipriai besilaikąs savo taip ar ne, nors jį 
sukapotum ir į gabalus.

Bet nebuvo išeities ir reikėjo pereiti per Rubikoną... 
ir stačia galva kristi į tas neišmatuojamas tėviškos va
lios gelmes. Dėdė Jonas vieną kartą buvo veptelėjęs:" Ko 
čia tas savo nosį kaišioja?” Ir pažinusiems jo būdą, to 
užteko.

- Dabar tavo tėvas vyno rūsyje, einu ir jį griebsiu. 
Duok Dieve, kad galėčiau išeiti su linksmu veidu... Bet 
prieš tai pasakyk, kad būčiau atsparesnis, jog mane my
li, kaip aš tave myliu, visa savo širdimi.

- Apolinarai, tu man įkyrėjai su savo meilia vi mais 
ir apkvaišimais. Jeigu nori jam pasakyti, eik ir tai, ką 
ištrauksi iš mano tėvo gurklio, taip ir bus, nes taip pat 
ir aš esu užsispyrėlė.

Keikdamas tą karingą giminės griežtumą, Apolina - 
ras nužingsniavo į rūsį,pirma praeidamas pro nusviru - 
sius vynmedžius, ištiesusius savo metūges, lyg sausas 
stygas, o paskui per siaurą kiemą, užverstą padar - 
gaiš ir vyno spaudimo įrankiais. Jam įeinant į rūsį, vo
ratinkliai apraizgė jo skrybėlę ir, rydamas seiles,atsi - 
dūrė tamsioje patalpoje.

- Dėde Jonai’. Ei, dėde Jonai.
- Aš čia’. Ar tai tu? Po šitais pastolais nė lašo ne - 

matyti.
Vyras buvo labai užsiėmęs, atsiraitęs rankoves, at - 

sisagstęs krūtinę, tokią apžėlusią, lyg susiraizgiusių žo
lių kelmas. Daugiau nei vidutiniškai gerai atrodė, buvo 
žilas ir stiprus ir taip prakaitavo, jog panešėjo į ašigalio 
mešką.

- Tamsta neįsivaizduoji, ko aš atėjau?
- Išmaukti ąsotėlį’.
- Ne, senjore, atsiklausti nuomonės.
-Tai visai kas kita. Na, tad judėk, kalbėk, nes nėra 

žmogaus be žmogaus.
- Besinaudodamas leidimu... nežinau nė kaip tamstai 

pasakyti, jog Liucija man patinka truputėlį, gerokai pa - 
tinka, jeigu iš tiesų pasakyti kaip dalykai yra. Ir, kaip 
man atrodo, aš jai truputėlį patinku, todėl atėjau pasitei
rauti, nes juk tamstai reikia žinoti apie patikimą, kuris 
siekia gero tikslo ir eina tiesiu keliu.

Dėdė Jonas keturis kartus pasikrapštė pakaušį ir, pa
sisukęs nugara, nuėjo ieškoti ąsočio ir piltuvo, ir su a- 
biem daiktais rankose, lyg tas, kuris ištaria Dominus vo- 
biscum, išskėtė rankas, tardamas:

- Kiekvieno vyro kvotimai pasireiškia jo teigimais 
ar neigimais. Taigi, prieš iškošiant vieną ar kitą, reikia 
gerai suvirškinti reikalą. Išgerkime porą ,ir tebūnie 
Dievas su visais.

Ir paeiliui išgėrus po gurkšnį, dėdė Jonas pradėjo at
rajoti ką pasakiau, kaip gražus ir išmintingas jautis,ku
ris stato koją tik ant kietos žemės.
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- Taigi, kalbant apie tai, sakau, jog man atrodo,kad 
moteris buvo sutverta vyrui ir vyras moteriai... ir dėlto 
vienas kitam patinka. Bet kadangi nei vyras nei moteris 
nevisada esti laisvi, kiti turi prilaikyti arklo rankeną , 
kad vaga išeitų gili ir sėkla nenueitų per nieką. Aš, 
kuris dabar šiame reikale esu arėjas tau sakau, kad tas, 
kuris nori sueiti į porą su mano karvute, turi atlikti tris 
dalykus, neapleidžiant nė vieno, - jų neatlikęs, gali su 
vėjais išeiti ir nebegrįžti.

- Nors jų būtų ir tys šimtai, aš atliksiu, kad tik ga
lėčiau įsijungti į tą jungą. Dėde Jonai, kalbėk, nes jau 
nebegaliu beiškęsti, ir nors man palieptum ant pečių už
sidėti šį rūsį, man atrodys perlengvas pavedimas, tiek 
esu pasinešęs ir įnikęs vilkti tą jungą.

- Aš nesu toks barbaras, kad galėčiau paliepti tai,kas 
viršija žmogaus jėgas, nors ir kažinkoks stipruolis jis 
bebūtų. Trys dalykai, kurių prašau, yra šie : kad kas
dieną man atneštum pirmąsias išmatas, kurias gaidys pa
leidžia dienai brėkštant; iš jų aš gaminuos vaistus nuo 
paslėpsnių skausmo, kuris retkarčiais man net žadą 
užgniaužia. Kad turįs tokį norą, tegul bent vieną kartą 
man parodo galįs pakelti nuo žemės glėbį žolės nesulenk- 
damas kelių, neatsišliedamas ir nesugriūdamas; kad ma
no vardinių dieną iš ryto man paduotų ant delno žvakę, ir 
visa tai turi atlikti ramiai, ne šokinėdama s, nesikraipy - 
damas ir nesipurtydamas.

- Ir nieko daugiau?
- Ant to užsikirtau, ir taip turi būti : nei daugiau, nei 

mažiau.
- Dėde Jonai, tamsta paruošk stipriausią jungą, ko - 

kis tik yra ūkyje, nes aš jį užsidėsiu, jeigu Dievas nenu- 
lems kitaip.

Apolinaras išėjo iš rūsio su spindinčiu veidu, iš pa
mišėliško džiaugsmo jo akys sūkuriais lakstė.

- Po kelmais ’. Kokia laimė ’. Liucija, tavo tėvas 
man pasakė, kad tu ruoštumeis, nes turime išvesti vagą.

- Koks kvailas .'esi ’. Apie kokią vagą kalbi?. Man 
atrodo, kad jūsų malonybė esate truputį kaukštelėjęs ir 
kad ąsotis ten daugiau kalbėjo nei judu abudu.

- Tau kalbu apie vagą, kurią išves pasaulyje visi 
žmonių jungai. Pamatysi, koks tai malonus darbas.

- Bet kokiu asilėliu tu pavirtai ’.
Brėško diena, kai Apolinaras paslaugiai nuskubėjo 

į savo kiemą ir akimis sekė gaidį, ligi tas išmetė keistą 
vaistą nuo paslėpsnių skausmo, kurį dar karštą stvėrė ir 
lyg kokį brangų smaragdą nusinešė. Tą dieną išpildęs 
pirmą sąlygą ir nežinodamas ką veikti tokiu laiku, taip 
jam neįprastu, su darbininkais nuėjo į savo vynmedžių 
lauką "užmušti laiko", ligi pilvas jį pašauks. Atsidūręs 
vynuogyne, padieniams pasakė:

- Na, vyručiai, ketvirtis vyno kiekvienam, kuris ne
sulenkdamas kelių, neatsišliedamas ir nesugriūdamas , 
pakels nuo žemės vytelių kuokitą *.
- p - Ir kas čia per darbas ’, Nieko sau vyriškumas ’. Ir 
keturi ar penki, patys jauniausi, išėjo iš būrio, ir pasi
lenkdami bei išsitiedami, pakėlė po šakelę , nelyginant 
karveliai, beimą šapus lizdui.

- Na, pamėginsiu ir aš...
Bet kur tau ’. Kiek kartų mėgino pakelti, tiek kartų 

galva trenkė į krūvą. Atviras ir nuoširdus juokas pra
linksmino lauką, ir netgi trešnių spalvos saulė bekilda - 
ma žydria pašlaite, atrodė didžiulis, juokais netveriąs 
veidas.

- Kad tai padarytum, reikia išauginti didelę nugar - 
kaulio jėgą ir kad kojos nelinktų, reikia kaupti vynme - 
džius ir gerai mirkyti kūną prakaite.

- Tikrai ? Duokite kauptuką. Šis nesveria, kitą, sun
kesnį ...

Ir kaip generolas, bekalbąs į savo kariuomenę, be
vartydamas įrankį, tarė:

- Šiandieną būsiu vienas iš daugelio. Reikia pasi
spausti .. ir jūs nesigailėkite manęs, jeigu pamatysite 
sprogstant, nes turiu taip užgrūdinti nugarą, kad kartu 
būtų alyvmedžio kamienu ir karklo vytimi.

Ta diena buvo heroinė diena : kaupėjai matydami 
kaip linksmai dirba Apolinaras, sumažino rūkymą, su
taupė pokalbius, sutrumpino užkandžius ir išspaudė sy
vus iš rankų. Besileidžianti saulė jau neberodė ano pa
šaipaus veido, besprogstančio juokais, su kuriuo buvo 
iškilusi iš miglų, bet visai kitą, labai rimtą, beveik 
griežtą,tačiau patenkintą žmogaus prakaito atnašą, kuri 
drėkina dirvą ir apvaisina pasaulį.

Paduodamas ranką dešimtininkas paklausė ;
- Ar esi matęs pasėlius?
- Ne.
Ir Apolinaras pajuto gilią gėdą dėl to prisipažnimo , 

padaryto atviram lauke.
- Žmogau, nesijaudink : yra laiko viskam. Susiginči

jau su tavo pusbroliu Epifanijum : ji s r kad jo geriausi ; 
aš , kad tavo. Nors ankstybi pasėliai, bet miežiai sie
kia kelių, o kviečiai atrodo, kaip medelynas.

Ir nuėjo pažiūrėti pasėlių, kurie savo: žalumu džiu
gino sielą. Ir ten Apolinaras pajuto pasitenkinimo balsą, 
kuris, tarsi, šokinėjo kita žalia ir gaivia drėgme, šauk - 
damas; viskas tavo ’. . Džiaukis, arba nesi vyras

Ir sąžiningai, tėviškai pasidžiaugė, lyg visa gaivali
nė jėga būtų ištryškusi iš jo paties vidurių.

- Ir aš viso to nesu matęs’. Tebūnie prakeiktas kazi- 
nas ir kortos, irtas, kuris jas išrado’. Prakeiktos 
smuklės, bečiulpiančios mūsų laiką ir neleidžiančios ma
tyti tos garbės, tos Dievo palai mos. i šs kalstytos po laukus.

Pusbrolio Epifanijaus pasėliai negalėjo lygintis su jo.

Vokiečiai išlaikė mane tris 
dienas karantine, nes siautė 
ligos tarp sunkių karo sąly
gų iš vargintų gyventojų. Ypač .mas ir beviltingas vyravo 
nuo šiltinės, išmirė nemažai 
žmonių. Po trijų, karantino 
dienų traukiniu nuvažiavau Į 
Panevėžį, o iš ten įtėviškę . 
Didelis, tiesiog entuziastin
gas buvo tada džiaugsmas 
grįžti pas savus po trijų ne
simatymo metų.

Jei kas tvirtina, kad kiek
vienam esąs pasiirtas tam 
tikras likimas., kurio, sako 
neįmanoma išvengti, tai 
gal teisinga tik tam tikrose 
socialinio gyvenimo sąlygo
se. Sakykim, prieš 70 ar 
daugiau metų kaimo mergai
tės dalia buvo susikrauti 
kraitelį, nes anuomet mūsų 
kaime nevartodavo pirktų 
drabužių, ir laukti bernelio 
dobilėlio, kaip toje .dainoje:

"Jei už bernelio jaunojo, 
Verpsiu linelius ko ploniau;
Jei už našlelio senojo, 
Ausiu drobelę ko storiau".

Žemė buvo ta pati, bet seni Įpročiai, įgeidžiai, godumas, Savotiška rezignacija arba 
tamsumas ir nepritekliai ją nualino ir iščiulpė. Senis pa
dienis aiškino reikalą:

-r Vienam darbininkui duok mėsos ir vyno; kitam- 
bulvių ir pamidorų. Tokia yra dirva: darbininkas. Kiek 
į ją įdėsi, tiek iš jos gausi.

LIETUVIU KULTŪRINĖ SAVAITĖ KOLUMBIJOJE 
VENE2UELOS KULTŪRINĖS DIENOS-BOGOTOJE IR

Bogotos Lietuvių Moterų 
Draugija kultūrinę savaitę 
pradėjo parodos atidarymu 
Skandia galerijoje 1980 m. 
lapkričio 4 d. ir uždarymu 
lapkr. 11 d. Parodoje buvo 
išstatyta dali. Antano Tamo
šaičio liet. temomis, spal
votos litografijos, dail. Anas
tazijos Tamošaitienės ir au
dinių menininkės Aldonos 

’Veseikienės paveiksliniai ir 
tulpiniai kilimai, tautiniai 
drabužiai, prijuostės ir juos
tos. Papildomai dar buvo, iš 
statytos prijuostės A. Vai- 
tohienės, G. Urbonienės, K. 
Pikūnaitės ir juostos — A. 
Baltrušaitytės, G. Mačiūnie
nės ir M. Girčienės.

Parodą atidarė dr. Andrės 
Holguin, programą su plačiu 
įvadu pravedė B. Rimgailai- 
tėdeDurana ir parodos sve
čiams buvo parodyta filmą 
"Spirits of anAmber Past" , 
susukta Kanadoje dai. A. ir 
A. Tamošaičių sodyboje,prie 
Kingston, Ont.

Savaitės bėgyje, Skandi a 
galerijoje įvyko solistų Ne
rijos Linkevičiūtės ir Ber
nardo Prapuolenio koncer
tas, paskaitos — Andų uni
versitete: prof. Juozo Za- 
kos paskaitos apie lietu
vių kalbą ir A. Tamošaitie
nės paskaitos iliustruotos 
skaidrėmis apie kilimus ir 
lietuvių tautinius drabužius, 
rodyta filmą, o A.Veselkie- 
nė pravedė rinktiniais raš
tais juostų audimą Ispaniš
kai įžangoje apie Lietuvą Ir 
skaidres paaiškino B. Rim
gailai tė de Du.rana

Tekstilės fakultetas turi 
70 staklių i r studentės kili- 
mus mokosi austi ant stačių 
ir gulsčių stalelių. Skaidres 
kilimų, tautinių drabužių, 
liaudies meno ir filmą buvo 
rodyta kviestiems svečiams 
Laimos ir Algio Didžiulių 
namuose, o plačiai visuome - 
nei — Šv. Mykolo parapijos 
salėje. Bogotos Moterų D-jos 
narėms buvo surengti kilimų 
ir kaišytinių audinių kursai.

Venozuelos Kultūrinės Die
nos buvo organizuojamos

Lietuvių Bendruomenės ir 
Jaunimo Sąjungos: lapkr. 15 
d. įvyko solistų Nerijos Lin
kevičiūtės ir Bernardo Pra
puolenio koncertas ir iškil
minga vakarienė su Šokiais. 
Kilimų ir juostų audimo kur
sai vyko Va’.encijoje, Juozo 
ir Onos Kukanauzųnamuose, 
kursų metu buvo įrengta tau
todailės paroda ir vakarais 
rodytos skaidrės.

Lapkričio 22 d. Caracas 
mieste, Tamanaco viešbuty
je surenta kilimų, prijuos 
čių, juostų paroda su tauti
nių drabužių pasirodymu— 
demonstravimu ir paskaito
mis. Paskaitą"Kilimų dailė" 
skaitė A. Tamošaitienė,"Lie
tuvių tautiniai drabužiai" su 
paaiškinimai s, demon struo - 
jant drabužius — skaitė ir 
aiškino A. Veselkienė, o A. 
Tamošai čio paruoštą paskai- 
"Lietuvių liaudies menas — 
tautodailė"perskaitė Tamo
šaitienė.

Programą pravedė apyL 
B-nės pirm. Marius Kveda
ras, paskaitas ir praneši
mus vertė ispaniškai Danu
tė Statkutė de Rosales, Vla
das, Eugenija, Juozas, Aras 
ir Darius Mažeikai ir Baro
nas.

Tautiniais drabužiais pasi
rodė: Elena Baronaitė, Birutė 
Ignat avičiūtė, Dalia Šulcaitė 
ir Rimas Rosales. Pabaiga, 
parodyta filmą.

Be lietuvių dalyvavo dau
gelis venezueliečių,ir pabal- 
tiečių: latvių ir estų. Svečiai 
domėjosi itn kilimais, tauti
nių drabužių audiniais ir 
staklėmis su ūžaustu kaišy
tiniu audeklu.

Renginiais per kultūrinę 
Savaitę Bogotoje ir Kultūri
nes Dienas Venezueloje lie 
tuviams ir svetimtaučiams 
buvo reikšmingai pristatyta 
lietuvių kalba,daina,dailė.ki
limai ir įvairiaspalvė mūsų 
tautodailė.

Išvyka buvo tikrai pras - 
mirga, atsilankiusiųjų atsi
liepimą. entuziastiški ir la
bai nuoširdūs. A.

AR ĮSIGIJAI Antano ir Anastazijos TAMOŠAIČIŲ. KNYGĄ 
"LITHUANIAN NATIONAL COSTUM E"?

( ■ ■ ■ tęsinys iš 3-čio psl)

ir pabaigoje:
"Vargas vien tebėr... " 

Jei tas vargas nepakeičia—

pasidavimas savo likimui. 
Nepakeičiamą likimą sekė 
nesibaigiantis vargas, kaip 
toje dainoje:

"Kur bakūžė samanota...

baudžiavos laikais ir smau
gė mūsų žmones, tai ir po 
baudžiaviniu laikotarpiu dar 
ne vienas dešimtmetis praė
jo, kol kaimiečiai pradėjo 
atsipeikėti ir ieškoti būdų at
šipai aidoti nuo to vargingo 
likimo. Ir kas tik neišnau
dodavo tą darbe ir varge pa
skendusį kaimietį — ūfcinin - 
ką; ir caro valdininkai, ir 
dvaras, ir miestelėnai—žy
dų manopolistiniai pirkliai.

Sakysit, anuomet buvo to
kia tvarka, toks žemdirbių 
liki mas; bet manau nesaky
si t, kad yra laimė būti tokio 
gyvenimo eigoje. Sumiesčio- 
nėjome mes, Antrojo Pasau
linio karo ateiviai; sumies - 
čionėjo ir Lietuvos gyveni
mas. Svetimi atėjūnai— įsi
brovėliai atėmė iniciatyvą 
Lietuvos kaimo gj^ventojams, 
ir vistik sumanus individas 
prasimuša pro bandantį jį 
prislėgti likimą, kovodamas 
su proletarizuoto gyvenimo 
skurdu ir ieškodamas kad ir 
sąlyginės laimės.

j. Valiūnas 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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iš PADANGĖS MIELOS
/IS spaudos okup.Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis
ŠULINYS NEMUNE
"Kauno tiesa" rašo, kad 

Panemunėje kasamas 27 
metrų gylio šachtinis šuli
nys. Po Nemuno dugnu jis 
turės 40 metrų ilgio spindu
linius kanalus, į kuriuos te
kės upės vanduo, prasifil- 
travęs per storesnį kaip 20 
metrų gruntą. Šulinys pra
dės veikti ateinančių metų 
pabaigoje ir per parą duos 
miesto vandentiekiui apie 30 
tūkstančių kubinių metrų ge
riamo vandens. Jis pavaduos 
maždaug 25 artezinius grę
žinius, kuriems požeminių 
vandens telkinių jau reikia 
ieškoti už keliasdešimties 
kilometrų nuo miesto.

Spinduliniai gręžiniai po 
upe Pabaltijyje daromi pir
mą kartą. Kauniečiai pasi
naudojo Varšuvos hidrotech
nikų analogišku patyrimu.

KOKYBĖS ŽENKLAS 
PER KLAIDI

"Tiesa"spalio mėn. skun
džiamasi, kad atėjus rude
niui, parduotuvėse pasirodė 
P.Eidukevičiaus odos ir ava
linės pramonės gamybinio 
susivienijimo "Vilnius" pa
gaminti moteriški rudeniniai 
bateliai su minkštais padais, 
pažiūrėti—tai graži, spal
vinga ir patogi avalynė.

Nusipirkau ir aš. Tačiau 
padėvėjus supratau, kad batai 
nestiprūs. Apsiaviau vieną, 
kitą kartą ir žiūriu —atsikli
javo pakulnės. Maniau, kad 
atsitiktinumas — bateliai su 
kokybės ženklu. Nusinešiau 
į parduotuvę, pardavėjos pa
aiškino, kad galima pakeisti 
arba atsiimti pinigus nes to
kių brokuotų batelių prisi - 
rinko ištisi kalnai.

, i Aš nekeičiau, bet nunešiau 
į renionto dirbtuves, kur 
viens du ir prisiuvo pakul
nes. Tačiau po savaitės atsi
klijavo padai. Ir vėl teko ei
ti į dirbtuves.

Pasirodo, apsirikau ne
grąžindama prastos produk
cijos atgal į parduotuvę

Dabar galvoju, nejaugi su
sivienijimo "Vilnius" tech
nologai, inžinieriai, meist
rai, darbininkai ir visi, kas 
atsakingi už gamybą, taip 
lengvai deda kokybės žy
mekli ant broko ?
* Jeigu tiek daug prekių su 
trūkumais pasilieka Lietu
voje, tai lengva atspėti, kur 
dingsta geri gaminiai...

TRAGIŠKA JAUNOS MERGI
NOS MIRTIS

"Valstiečių laikraštyje" 
rašoma: "Kupiškio rajono 
Alizavos kolūkyje rudenį 
žuvo septintos klasės moki
nė E. Jokubkaitė, Mergina 
nuskendo grūduose sandėlio 
priėmimo bunkeryje.

Po trumpos darbo per - 
traukėlės sandėlininkė M. 
Kučinskienė,, nieko neįspė
jusi ir nepatikrinusi, įjungė 
transformerius. Pradėjus 
slinkti grūdams, mergina,

buvusi tuo metu bunkeryje , 
ėmė skęsti. Išgelbėti jos ne
ne pa vyko.

Pasirodo, nelaimės dieną 
brigadininkas A. Palaima in
struktavo lauko darbininkus 
—buvoužimtas, o "įvadiniai 
instruktažai buvo patikėti 
technikos inžinieriui H.Stan
kūnui. Deja, jis savo pareigų 
neišmanė, net instruktažo 
kortelės nesugebėjo užpildy
ti’.'.

Po tolei o tragiško atsiti
kimo kolūkio darbuotojai 
ėmė kaltinti vienas kitą.

.MOTERŲ. SEKSTETAS 
" DZŪKŲ DAINA"

Sekstetą suorganizavo in
žinierė Bronė Minelgaitė. 
Muzikinei daliai vadovauja 
Druskininkų muzikos mo
kyklos direktorė Irena Rut
kauskienė, ansamblio kon
certmeisteris —muz. V. Za- 
lenkauskas,koncertuose tal
kina smuikininkas O. Bogdo- 
novas ir birbynininkas V. 
Kriaučiūnas. Ansamblis yra 
išsaugojęs liaudišką daina
vimo būdą. Jo koncertus 
transliuoja televizija Yra 
koncertavęs beveik visuose 
Lietuvos miestuose, buvo iš
vykęs gostroliuoti į Vengriją, 
Bulgariją, Leningradą. Ne
seniai surengė savo 200-ąjį 
koncertą.

APKARTUSIOS ĮKURTUVĖS
Naujame Daugelių gatvės 

63-me name įkurtuves at
šventė keturiasdešimta pen
kios šeimos. Kaip kiekvie - 
nas naujakurys, taip ir mes, 
pirmomis dienomis gyveno 
me ilgai lauktu džiaugsmu. 
Tačiau jis, deja, labai spar
čiai blėso.

Žiūrime į žvilgančias du
jines virykles, bet pasinau
doti negalime. Kambariuose 
šalta, noi's kūrenimo sezo
nas jau prasidėjęs. Musų na
mas prie šildymo tinklų dar 
neprijungtas, Nevisada yra 
ir elektra Mat srovė tiekia
ma laikinai nutiestu kabeliu. 
Todėl esti dienų, kada net 
elektrinėmis plytelėmis ne
galime pasinaudoti. O apie 
karštą vandenį galime tik 
svajoti.

Dėl savo nesibaigiančių 
bėdų kreipėmės į Šiaulių 2- 
osios statybos valdybos va
dovus, Kuršėnų miesto vyk
domąjį komitetą, tik deja, 
reikalai iki šiol nepajudėjo. 
Ar ilgai mums dar reikės 
laukti ?

VIETNAMIEČIAI MOKOSI 
AKMENĖJE

Grupė Vietnamo pasiunti
nių šią vasarą mokėsi Nau
jojoje Akmenėje cementinin- 
ko specialybės. Jie dirbs 
BimŠono cemento gamyklo
je, kurią statyti Vietnamu! 
padeda Lietuvos technikai.

Naujų profesijų vietna - 
miečius mokė labiausiai pri
tyrę meistrai.

ATEIK (, LIETUVIU A. Ą. (ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI MA^ . SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 

TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE, QUE,
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ARBA SKAMBINK MUMS: 
LEONUI G 
t UOZUI 
DAINIUI L

366-3848 (NAMU), 488-5381 ( DARBO) 
si: S31-6.83.4;. HENRIKUI N.: 277-7868; 

788—8888; DONALDUI D.: 661-1733

KLAIPĖDOS ŠVYTURYS

Anelius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
/tęsinys/

Iš tikrųjų, pavalgęs, išgėręs kavos, jis išėjo į kie
mą, atsisėdo pasienyje ant akmens, užsirūkė. Migla jau. 
skirstėsi, skystėjo, kur ne kur pro atsiradusį plyšį ir 
saulė švysteldavo. Diena žadėjo būti graži.

Nuėjo prie daržinės, pasiėmė kirvį ir ėmė atmuši - 
nėti daržinės lentas, bet jau neskubėdamas, ramiai, nes, 
palyginus su stogu, tai buvo ne darbas, o žaidimas.

Atmušinėjo, pats sau porino, ir atitarinėjo.
Pats nebežinau, kas čia pasidarė. Gyvenau iki šiol 

vienas, o dabar jau kaip ir ne vienas. Plynė mane čia at
nešė? ...

Turiu savo namus, savo gyvulius, neblogai uždirbu, 
ko man daugiau reikia ?. „.

Marcelė atitempė čia mano karvę, įšnekėjo atvesti 
meitėli oką, net drabužius atnešė, taigi aš tarytum persi- 
krausčiau pas ją.

O kas liuobia tuos gyvulius, ar tu ? Marcelė ir še
ria, ir girdo, ir melžia. O tavo drabužiai.. .Imk ir iš - 
siskalbk, kas neduoda. Gėda net žiūrėti į tave, purvinas, 
apdriskęs...

Ne, skalbti tai man nepatinka. Va kirviu, pjūklu, kaltu 
galiu darbuotis, o skalbt, siūt.. „Ne-e ’.

Tai ko dar zirzi? Pats kaltas, nereikėjo prašytis, ža
dėt, prisiekinėt.. „

Na jau '. Jei kartą įlipai į lovą, tai jau ir viskas, su
rištos rankos ir kojos ? Ne šešiolikinė...

Bet ji moteris, kaip ir visos moterys. Reikia būti vy
ru, jei ant kelių atsiklaupęs davei žodį...

Girtas buvau tai ir atsiklaupiau. Maža ką išgėręs pri
šneki, ką padarai. Girto žodis - vėjas laukuose.

C kas vertė gerti? Ji, kaip ir pridera,pastatė ropi - 
nukę, kitaip būtum spjovęs ir išėjęs. O tu dar antrosios 
panūlai.

Bet aš jaunesnę galiu gauti. Yra tokių bobelių,kad o- 
ho!

Jaunesnę? G ar ta jaunesnė nesidairys į kitus? Ar 
norės liuobt gyvulius, skalbt? Ar valgydins šitaip, stikli
naitę ar pastatys? Pareisi išgėręs, plaukus nuraus.

Gali ir šitaip būti ’. Ana senis Strungis iš Pašiekščių 
jauną parsivedė, tai dabar šoka pagal jos muziką. Pats 
kiaules šeria, karvę melžia, o į lovą neįsiprašo, keliais 
eidamas.

Na, matai.
.Bet aš ne Strungis, Aš Paraistis, meistrų meistras! 

Ir toliau galėjau vienas sau gyventi, kaip iki šiol!
O jei liga ar kokia negalia? Vienas kaip vilkas, nebus 

kam net vandens paduot.
Čia teisybė.
lentos jau buvo atmuštos ir sekrsiniai atmušti, ir 

paramsčiai nukapoti, beliko siūbuojantys grobiai. Jis 
Jis kirvapente tvojo per sąsparą, petim pastūmė, ir 
tie grobiai traškėdami, braškėdami virto ant šono. Iš dar
žinės liko krūva trūnėsių.

Jis atsisėdo ant rąstų, atsipūtė ir ėmė tampyti bal
kius, kartis, lentgalius į pašalį, krauti į krūvas. Iš tik -

T. LAURINAITIS 
Tel; 525-8971

ony & / .įjotai
Portretai , Vedybos, Krikitynos 
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tųjų, vieni trūnėsiai, reikės supjauti - bus malkų.Ir vėl 
šmėkštelėjo galvoj slapta užmačia, kuri ruseno jame lyg 
žarija pelenuose, tai sužaižaruodama, tai vėl prigesda
ma, plėnimis pasinešdama, - nugriovus daržinę, dingti 
dienai kitai.

Tuo tarpu Marcelė pašaukė pietų. Kai, išgėręs savo 
stiklinaitę ir sočiai prisišveitęs blynų , Paraistis vėl iš
ėjo į kiemą, parūkė, atsisėdęs ant rąsto, tai lyg nujausda
ma jo kančias ir dvejones, atėjo Marcelė. Dabar jie abu 
tampė trūnėsius, valė aikštelę, ir visai buvo neįmanoma 
dingti nepastebėtam.

Po vakarienės, nuėmusi viską nuo stalo, Marcelė pa
sakė:

- Aš tau, Mykolai, seklyčioj paklosiu.
Jis kiek pagalvojo:
- Tai kam dvi lovas velt, užteks ir vienos.

Po kelių dienų senos vietoje švietė naujutėlė daržinė - 
gerokai ilgesnė ir platesnė, apdengta šiferių. C už tvar-7 
to, ant pakilumėlės,tiesiai prieš Vėlgyvio langus, kuriuos 
pridengė tik skystas beržynėlis ir alyvų krūmas, stovėjo 
būdelė. Paraisčiui atrodė, kad lyg per atvira vieta to
kiam pastatui, kaimynui perdaug ant akių, bet Marcelė 
Užsispyrė statyti kaip tik ten. Ir jis pastatė.

Medžiagos dar buvo apsčiai likę. Paraistis sumanė 
trobą palopyti, o iš karčių galų ir lentų nupjovus suręsti 
rūkyklą. Tai dabar klupinėjo aplink namą, žiūrinėjo,čiu
pinėjo, kapojo papuvusius rastus. Tuo tarpu Marcelė vi
rė, kepė, čirškino. Ji žinoję, kad vyrą reikia gerai 
valgydinti ir dar truputį išgerti duoti, tada jis bus prisi
rišęs prie namų kaip šuo.

Ir pasklido gandas po plačią apylinkę, po mažyčius 
kaimelius, miškų iš visų pusių suspaustus,po vienišas so
dybas, prie upelio ar ežerėlio prisiglaudusias, pamiškėse 
sutūpusias, kad meistrų meistras Paraistis susidėjęs su 
Marcele Vanagiene, ta velnio nešta ir pamesta boba, jos 
pačios ten už lašinių paltį įduotas, o ji i nuodėmėje gyve
nanti su meistru.Vieni smerkė Marcelę, teipi vlami Pa - 
raištį, kiti atvirkščiai - teisino Marcelę, smerkdami Pa- 
raistį. Treti, o tokių buvo daugiausia, juokėsi: na, susi
dėjo ir gyvena, ar maža kas dar blogiau padaro, ko jau 
čia labai stebėtis...

/ bus daugiau /

O. LAŠAS

KAIP LENGVAI ATSIKRATYTI LAŠINUK U,?

Dažnas mūsų padūsaujame, kad darosi sunku nešiotis 
5,10 ar ir daugiau bereikalingų lašinukų naštą. Ypač,per
žengus amžiaus vidurį, tie lašinukai kažkaip pradeda su 
ypatingu įžulumu klijuotis tai apt šlaunų, tai ant pilvo,tai 
aplink sprandą, arba ir visose šiose strateginėse vieto - 
se iš karto.

Daktarė Judy Gill duoda, atrodo, paprastus ir praktiš
kus patarimus tiems bereikalingiems lašinukams ištirpin
ti. Štai jie :
- Pasiryžus numesti svorį, patartina 1-2 savaites vesti 
užrašus ką, kiek ir kur valgėte bei kokia buvo nuotaika 
valgant. Atydžiai perskaityti.
- Pagal šiuos užrašus,atpažinkite,kas verčia jus valgy
ti. Jeigu vien tik maisto vaizdas gundo - šalinkitės nuo 
maistą pardavinėjančių automatų darbovietėje, nuo vir - 
tuvės, nukrausčius stalą ir išnešus maistą iš kitų kamba
rių. Jeigu valgote iš nuobodumo, kas dažnai atsitinka, su
siraskite laisvalaikio užsiėmimų. Jeigu vaikai prašo už
kandžio, tegul jie patys pasiima,kad jūsų negundytų irgi 
prisidėti prie jų. Jeigu valgote, kai ištinka koks nemalo
numas- pasišalinkite nuo vietos ,kur yra maistas. Prisi
laikykite reguliarių valandų miegui,kad apie vidurnaktį 
neatsirastumėte prie šaldytuvo.
- Skaičiuok kalorijas, nusipirk kalorijų lentelę. Jeigu Į 
dieną sumažini iš savo dietos 500 kalorijų, per savaitę nu
mesi 1 svarą. Taip ir yra geriausia- iš lėto, po 1 sva
rą Į savaitę. Per metus jau galima tokiu būdu numesti 52 
svarus, ir tai yra daugiau negu reikia daugumai žmonių.
- Šalia dietos būtinai reikalinga ir mankšta. Galima su
jungti tokiu būdu tuos abu metoduš: vietoj nevalgius 5GO 
kalorijų- numankštink 300 ir nevalgyk 200 kalorijų. 
Du kavos puodeliai su kremu ir cukrum verti 200 kalo - 
rijų. 20 minučių sodininkavimo sunaudoja 1OO kalorijų. 
Netaupyk žingsnių. Laiptais lipimas 1 minutę sunaudoja 
1O kalorijų /2 ir 1/2 kartų daugiau negu vaikščiojimas/. 
Kasdieninėje rutinoje daugiau darbuokis fiziniai.Pav. , 
nešauk, kad vaikai ateitų, bet pats nueik pas juos pasaky
ti, ko reikia.
- Valgyk lėtai, gerai sukramtyk maistą, virk neperdaug, 
nedaryk ko nors kito valgydamas ir nevalgyk vienas.
- Planuok iš anksto, jeigu valgysi svečiuose,"Sutaupyk” 
porą šimtų kalorijų prieš eidamas, valgydamas mažiau. 
Sumažink apetitą .išgerdamas buljono puodelį, želatinos 
ar morką prieš išeidamas į restoraną ar svečius. Jeigu 
vistiek manai, kad bus sunku susilaikyti, atvyk Į vaišes 
šiek tiek pavėlavęs, kad nereikėtų smaližiauti užkandė - 
liais. Restorane užsakyk visą valgį iškarto. Ir tada -ne- 
beužsakyk deserto. Iš anksto nutark, kad nevalgysi bulke- 
lės, arba deserto, arba bulvės.
- Atlygink sau už svorio numetimą, bet ne maistu. Pa
dėk ketvirtį dolerio Į šalį už kiekvieną dieną, kada laikei
si dietos ir tada nusipirk, kas tau tikrai patinka.

Nežiūrint to, bus sunkesnių dienų išsilaikyti. Bandyk 
mesti svorį kartu su kokiu draugu. Padrąsinkite vienas 
kitą. Galvok "plonai"- jeigu jautiesi alkanas- sakyk sau, 
kad štai , aš atsilaikau, o ne "aš toks alkanas!"

Ypač po švenčių vaišių ir uždaro gyvenimo žiemai 
te be siaučiant- šie keli patarimai neatrodys tokie žiau - 
rūs... Į Sveikatą- ir išgerk arbatos.

5 psi.

5
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: II

13Vį% už 6 mėn. term, indėlius 
12’/i% už 1 m. term, indėlius 
12 % už 3 m. term, indėlius
12 % už pensijų ir nomtį planą
13 % speciali taup. sqsk.
10 Vi % už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:

14% už asm. paskolas

15% už mortgičius

MATĖME JAU IR ” ČIČINSKĄ,"

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

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

Telefoną i: 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:

Pii madicniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-&
Penktadieniais 70-8
Seštadienio'is 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 6 mėn. 
E term, indėlius 1 metų 
E term, indėlius 3 metų 
E pensijų s-tą 
E taupomąją s-tą 
= spec. taup. s-tą 
E depozitų-čekrų s-tą 
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 
= mortgičius nuo

131/4 % 
. 1214 %
12 % 

.12 % 
1014 %
13 %
6 %

15 %
14 %

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

Dedame 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

KANADOS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
1980 m. lapkričio mėn. 8 d. 

Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St. W. Toronto, įvyko K. L. 
Fondo visuotinis narių susi
rinkimas—suvažiavimas, ku
rį atidarė K. L. F. Tarybos 
pirm.dr. Ant.Pacevičius, pa
kviesdamas į prezidiumą K. 
L. F. pirm. inž. E. Čuplins - 
ką. Tarybos sekr.P. Janušką 
ir, susirinkimo protokolui šit 
rašyti, —JonąKarką ir V. Ba
deną.

Dienotvarkė patiekta se - 
kanti:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Invokacija, 3. Sveikinimai, 
4. Praeito susirinkimo pro
tokolo skaitymas ir priėmi
mas, 5. Pranešimai: a) Ta
rybos pirmininko, b) Valdy
bos pirmininko, c)Iždininko, 
d) Auditoriaus, raportas, e) 
Revizijos k—jos, 6. Disku
sijos, 7. Einamieji, reikalai, 
8. Susirinkimo uždarymas.

Kvorumui nesusirinkus, 
K.L. F. susirinkimas pradė
tas vieną valandą vėliau.

Invokaciją sukalbėjo Tėvas 
Augustinas Simanavičius, 
Prisikėlimo parap. klebonas.

Sveikino Lietuvos Genera
linis Konsulas (raštu), KLB 
Valdyba ir K.L. Šaulių rink
tinės Valdyba.

Praeito susirinkimo pro- 
tokolą'iš 1979 m.) skaitė dr. 
A. Pacevičius. Protokolas 
priimtas be pakeitimų.

K.L. F. Tarybos pirm, pra
nešė, kad L. F. kapitalas 1980 
metais pašoko dėl naujų na
rių įnašų ir pomirtinių pa
likimų—testamentais. A. a. 
Aug. Juzeliūnas paliko $126.

tis paliko apie $824100, a a. 
Pauža (19 79 m.) —$19. OOO . 
Žodžiu, K. L. Fondo kapita
las artėja prie pusės milijo
no dolerių. Tikslios sumos 
ir aukotojai yra skelbiama 
"Tėviškės Žiburiuose" ir 
"Nepriklausomoje Lietuvo ■ 
je" K. L. F. sekr. K. Luko
šiaus. Dr.A. Pacevičius kvie
tė visus K. L. F. narius ir vi
sus lietuvius surašyti testa
mentus,, kad sunkiai uždirb
tas kapitalas nepatektų į sve
timųjų (ir dar priešų) ran
kas. Tokių blogų atsitikimų 
yra buvę ir Toronte ir bend
rai Kanadoje. Tarybos Pir
mininkas nurodė pavyzdžius 
kaip Maskvos "bičiuliai"bu
di ir paima paveldėjimus "gi
minėms perduoti"?...

K. L. Fondas paruoš testa
mentų nekomplikuotas for
mas (pagal naują įstatymą) 
ir išsiuntinės. Apie tai kal
bėjo - aiškino ir Adv. J. Ku- 
raltė, buvusi šiam susirin - 
kime.

K. L. Fondo mirusieji na
riai buvo pagerbti atsistoji
mu ir tylos minute.

Dr.A. Pacevičius paaiš
kino ir apie K. L. F. investa- 
cijas. Planuojama kapitalą 
investuoti į pelningesnes, 
saugesnes vietas, ir tuo rei
kalu buvo narių diskusijos.

K.L. Fondo Valdybos pirm, 
inž. E. Čuplinskas pranešė 
apie valdybos veiklą. Kredi
to Kooperatyvai draudžia in
dėlius tik iki $20.000 su
mos, todėl Fondas ieško bū
dų - vietų didėjantį kapita
lą investuoti ir kitose finan-

Paskutinis 1980 m. lapkri
čio mėnesio savaitgalis šiai 
Toronto lietuviškai koloni
jai galima sakyti buvo gražia 
švente.

Tokių didelių subruzdimų, 
kurie taipgyvai išjudiatųčia 
gyvenančius tautiečius, ne - 
dažnai bepasitaiko. Kaip iš 
anksto jau buvo numatyta 
šeštadienio vakare, Central 
Technical mokyklos patalpo
se iš Chicagos atvykęs Dai
navos ansamblis, vadovauja
mas muz. A. Jūrgučio, pilnu
tėliai prįsipakavusiai audito
rijai pasirodė su visai nauju 
seniai lauktu operiniu vei
kalu "Čičinskas".

Sekanti diena sekmadienis, 
kuriai irgi seniai buvo ruoš
tasi, tai metinė "Atžalyno" 
popietė, didysis pasirody
mas, kuris taipgi sekmin - 
gai pravestas Toronto Lie
tuvių Namuose, čia progra
moje pasirodė netik visos 
šio gausaus jaunimo vieneto 
grupės, bet ir specialiai šion 
šventėn atvykę Bostono Sam
būrio šokėjai, vadovaujami 
ilgametės šios grupės vado
vės O. Ivaškienės.

Po visos eilės įspūdingai 
atliktų šokių paskirai ir 
bendrai su atžalyniečiais, 
scenoje su keliomis daino
mis pasirodė ir jauna šio 
vieneto solistė M. Bizinkaus- 
kaitė, akomponuojant jos se
sutei Verutei. Ši jauna ir 
pirmą kartą čia pasirodanti 
solistė nustebino gausius 
svečius ne tik gražiu balsu, 
bet ir reikiamu talentu bei 
sugebėjimu.

Dar prieš programos pra
džią greta esančioje Kara
lienės Mortos salėje - sek - 
mingai buvo pravedamas 
Tėvų komiteto suorganizuo
tas fantais gausus bazaras. 
Pabaigoje, jau po progra
mos dar buvo taip vadinama 
"didžioji loterija", taipogi 
vaišės visiems su kavute ir 
pyragais.

Lyg ir atsilygindami čika - 
giškiams, Toronto dramos 
būrelis "Aitvaras", kaiptlk 
šį savaitgalį išskrido Chica- 
gon, dalyvauti tenai vykstan
čiame lietuviškojo teatro 
festivalyje. Kaipir magary
čioms Sekmadienio Popietės 
laike Prisikėlimo parapijos 
salėje dar buvo pravedamos 
bent kelių liet, komandų spor
tinės krepšinio rungtynės.

Ir štai, dėka energingos 
Prisikėlimo parapijos vado
vybės, mums čia gyvenan
tiems atsirado proga pama
tyti ne tik "Kūlgrinda"-Pla- 
terytę" (kiek ankščiau), bet

ir patį naujausiąjį išeivijoje 
Chicagoje sukurtą Operą
— "Čičinskas". Kuriam iš 
mūsiškių ftėra žinoma ar 
girdėta ši populiari legendą, 
primenanti ne tik liūnan, bet 
ir istorijon nugrimzdusio 
žiauraus, kerštingo, ciniš
ko, Lietuvos bajoro likimą. 
Jau nuo pačios kūdikystės 
iš pasakų ir padavimų visi 
jį pažinojome.

Torontiškiai, o ypač,kad 
šioje operoje dalyvavo du 
pagrindiniai šios kolonijos 
solistai, tikrai su pasididžia
vimu gėrėjosi šio veikalo 
pastatymu, solistu, choris
tų, šokėjų, geru pasirodymų, 
su atatinkamu vaidybiniuįsi- 
jautimu gana nelengvuose 
vaidmenyse.

Tačiau, pasiklausius gir
disi ir tam tikrų priekaištų, 
ir dėl paties svarbiausiojo ,
— "Čičinsko" vaidmens.

Sakoma, kad jis turėjo bū
ti pavaizduotas kur kas žiau
resnis ir tipiškesnis, tadair 
visa ši opera turėtų kur kas 
stipresnį antspalvį. "Čičins
kas", kokį įsivaizdavo visa 
lietuvių tauta, kad ir gerą 
puikų balsą ir vaidybą turin
čio solisto asmenyje, pasi
rodė per geras, peršvelnus 
ir perdžentelmiškas. Kad ir 
stiprus, tačiau švelnus teno
ro balsas "Čičinską" mums 
parodė ne tokį, kokį daugelis 
įsivaizdavome. . .

Spėjama, kad muz. Jurgu
tis kurdamas šiai operai mu
ziką. jau iš anksto numatė 
jai ir solistus, Žinoma, o ką 
kitaip jis galėjo padaryti ? Ir 
ką padaryti, jeigu atatinka
mas dar negimė, ir dar šiuo 
metu nebeturime žiauraus ir 
jaučio balsą turinčio, solisto, 
kurs mūsų įsivaizdavimu tu
rėtų būti "Čičinsko "rolėje,

O kad ši opera, kaip dar 
kiti sako ir neina visiškai 
paraleliai pagal garsiąją ir 
visiems žinomą Maironio 
baladę, tai nieko nuostabaus 
O kodėl turi būti palei ją ? 
Argi čia kokia kūrėjams tai
syklė i r įsakymas kaip ir 
ką kurti ?

Save skaitome moderniš
kais, tai daug kas palikta 
mums patiems įsivaizduo 
ti ir pajausti kaip kuris be
išmanome.

Nors šioje kolonijoje ne - 
stokuojame įvairiausių lie - 
tuviškų renginių, tačiau Šis 
savaitgalis buvo vienas iš tų 
įdomesnių, kurie žymiai il
giau pasilieka mūsų atmin
tyje- ypač, kad"Čičįnskas" 
pro čia pravažiavo.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0014
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barmkas INSURANCE AGENCY LTD.

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

/ Af f*A *f ** YM ** * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor St.W. 

TORONTO*. ONTARIO,
M 6 P 1 A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti 

tel. 533-3531

R. JONAITIENĖ,
KLB, TORONTO

A-KĖS P-KĖ

Sveikina VLIKo 
Seimą Toronte

dimai didesnėms sumoms.
Iždininko pranešimas, ku

rį perskaitė ižd. L. Tama
šauskas, painformuodamas 
K.L.F. iždo stovį už 1979 m. 
iki gruodžio mėn. 31 dienos.

Tuo laiku K.L.F, ižde bu
vo $ 23&. 434. OOO.

OOO, miręs Anglijoje Ignai- sinėse įmonėse,kur yra drau- ►OOOOOOOOOOOoPOO O ui m B, m, 1 bwhmw ą im
JEIGU GERI IR GALI GERTI — "TAVO , REIKALAS",

JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK Į LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKI M A. "SUSIRENKAME KIEKVIENA* Į 
TREČIADIENI. 11 9 MIMI CO A VENUE ? Ro y al York Rd. I 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 v. v. S

SKAMBINKIT : 487-5591 D

6 psl. -

a) "Parama"—$ 161. 416. OO
b) Prisikėlimo

parap. bank. 41. 402. —
c) "Litas" —

Montreal 16. 289. OO
d) "Talka" —

Hamilton 12.826.00
e) Toronto LN

paskola 6.5OO.OO
Viso Viso: $ 238. 434. OO 
Per 1979 m.

priaugo. .... $43. 288. OO. 
Stambiausias 1979 m. įnašas 
19.476 dol. buvo a. a. Paužos

šaltiniais $20.287.00. Šal
pai išduota $18. 500,00 —
1979 metais.

Kaip žinoma, A. ir T. Ko- 
jelaičiai testamentu yra už
rašę K.L.F. 1OO. OOO. - dol. 
jau įnešę į kasą $20. OOO. 
Šiais metais įnešė $5. OOO. -, 
su sąlyga, kad dalis procentų 
būtų skirta stipendijoms jau
nimui, einančiam mokslus. 
Sudaryta komisija,kuri skirs
tys stipendijas pagal K. L. F. 
nustatytas taisykles. Jau iš
mokėta jos prašantiems $2. 
357.00.

Ižd.L. Tamašauskas dary
damas pranešimą už 1979 m. 
painformavo susirinkusius, 
kad K. L. Fondo kapitalas iki
1980 m. lapkričio mėn. 8 d. 
—susirinkimo pradžios yra 
$405. 693.00.

palikimas.
Palūkanų per 1979 m. gau - 

ta $19. 624. OO, iš T.L.Namų 
— $642. OO, išviso su kitais

K.L. Fondo piniginę apys
kaitą patikrina kasmet Chart
ered Accountant — Kl y mas 
and Co. Ltd. L. Tamašauskas

paaiškino, kad dabar jie pa
tikriną ir pateisinamus do
kumentus, sąskaitas su knyg- 
vedybų knygų įrašais ir savo 
akte tai pažymi, nurodyda
mi pajamų ir išlaidų pozici
jas, balansus. Už jų darbą 
mokama $ 500. OO metams.

Už 1980 metus piniginė 
apyskaita dar neparuošta. 
Dėl Iždininko pranešimų bu
vo užklausimų. Viskas išsi
aiškinta, nedarant naujų nu
tarimų.

K.L. Fondo Valdyba ir Ta
ryba yra išdalinusi iš pro - 
centų lietuviškiems reika
lams, organizacijoms ir ki
tiems prašantiems, statuto 
ribose $14.050.00.

Revizijos Komisijos pa
tikrinimo aktą perskaitė jos 
pirmininkas Vyt. Aušrotas, 
paskelbdamas, kad atskaito
mybė vedama gerai, įrašai 
atatinka pateisinamuosius 
dokumentus.

Diskusijos vyko įvairiais 
reikalais, Buvo užklausta, 
kodėl nevykdomas nutarimas 
K.L.F. visuotinus susirinki
mus šaukti nevėliau keturių 
mėnesių po Naujų M etų -sau
sio 1 dienos, Dr.A. Pacevi— 
čius paaiškino priežastis, 
kurios įtikino susirinkusius.

Buvo pageidauta, kad kvie
čiant į metinį susirinkimą 
būtų atsiųsta ir K. L. F. me
tinė piniginė apyskaita, kaip 
daro liet, kredito koopera
tyvai. Valdomieji organai — 
Taryba pasižadėjo tai vyk
dyti. Kalbėjusieji K.L.F. na
riai (kaip J. Varafiavičius, T. 
Stanulis, dr. S. Čepas ir kt.) 
siūlė, kad saugiausia vieta 
K. L. F. kapitalui laikyti yra 
lietuvių kredito unijos, jos 
netik didesnius procentus 
mokančios, bet yra ir sau
giausios, nes jų kapitalas

daugiausiai investuotas į I- 
sius mortgičius, nekilnojamą 
turtą. J. Ka. siūlė K. L. F. 
dalį kapitalo investuoti į Lie
tuvių Namų I-mą mortgyčių. 
K. L. F. Investigacijų komi
sijai pavesta visas geriau
sias galimybes išstudijuoti 
ir patiekti Valdybai.

K. L. F. Tarybos narys St. 
Jokubickas ragino narius at
siųsti trumpas biografijas ir 
foto ruošiamai knygai, kur 
bus aprašyta Fondo veikla, 
istorija. Knygosišleidimas 
galįs kainuoti virš $1O. OOO.- 
Iškilus klausimui dėl tos 
knygos reikalingumo, buvo 
balsuota: 8 nariai pasisakė 
prieš, 29 už.

Susirinkimas buvo baigtas 
Tautos himnu ir pirminin
kaujančio dr. A. Pa'cevičiaus 
nuoširdžia padėka bei kvie
timu dalyvauti K. L. F. ruo
šiamajame sukaktuviniame 
(atžymint surinktą 400 tūks
tančių kapitalą)koncerte.j

Minėtas koncertas įvyko 
1980 m. lapkričių mėn. 8 d. 
Toronto Lietuvių Namuose, 
Mindaugo menėje. Meninę 
programą išpildė buv., met
ropolitan operos solistas A. 
Brazis (iš Čikagos) ir "Vo
lungės" choras, vad. D. Vis- 
kontienė. Į koncęrtą - vaka
rą atsilankė virš 200 sve
čių, netik vietinių, bet ir iš 
kitų vietovių. K. L. F.paren
gimai vyko draugiškoje lie
tuviškoje nuotaikoje,dalyvau
jant suvažiavimo atstovams 
ir iš kitų Kanados vietovių.

Džiugu, kai taip darniai 
dirbama Lietuvai mūsų Tė
vynei. Gražu, kai per darbo 
vertės matą — pinigą—sie
kiama Tautos idealų įgyven - 
dinimo.

J. Karka

6
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Hamilton
Vieninteli* lietuviu bankelis Kanadoje

- įsikūręs nuotovuose namuose —

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas 

£ l'l* “TALKA”
Er-V r_^>S i Ik ®30 Main Street East

L8M 1L6 
.:• telefonas 544-7125

tMM

sukaupęs virš 15 mil. dot. kapitalą 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
depozitus (P.C.A) 6% nckiln. turto pask. 14-15%
santaupos 1 1 ’/z % asmenines paskolas 16%
term, depozitus 1 m. 12% M 
term, depozitus 3 m. 12% Nemokomo gyvybės ir asm. paskolą drauda, 
reg. pensiją fondo 10% Nemokamas pilnas čekią patarnavimas.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn, ir prieš ilgus sovoitgolius šeštadieniais uždaryta.

M

Maloniai kviečiame visus

atsilankyti į mūsų

i tradicini

sausio 31, 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centro 
salėje

$

!❖)$

IZUIKIU BALIU tei
• [vairūs gėrimai
« Šilta žvėrienos vakarienė

« Staliukų, loterija

• Taurią įteikimas pasižymėjusiems Klubo nariams

a Meninės programos daly: -Toronto ARAS 
pasirodys su naujomis dainomis, vad. sol. y. VERIKAICIUI, Į?} 
akomponuoj ant muz. S. GAILEVIČIUI

e Šokiai ir linksmoji dalis, grojant, Zbigniew NOGAS
5 asmenų orkestrui iš Toronto, i te)

te* 
te* 
te) 

$5.90 $ 
te

PRADŽIA - 6. 30 v.
Men i nė dal i .<= — 7. 30 v. v. 

“ĮĖJIMAS

Studentams i r 

pensininkams— S 4. 00 

Hamiltono Lietuviu Žūklautoj^ ir 
Medžiotoju klubo “Giedraitis”

Valdyba

SENJORAI DJRBA
Š. m. sausio mėn. 8 d.po

pietėje, Hamiltono senjorai 
buvo sukviesti savo Klubo 
susirinkimui A. V. parapijos 
salėje.

Susirinkimą atidarė ir 
kalbėjoKlubop-kas Pr.Ens- 
kaitis,pakviestas parap.kleb 
monsgn. 'J. Tadarauskas 
Klubo narės V. Lukoševičie
nė ir D. Jankūnienė.

Kalbėjusiųjų minčių ba
lansas buvo maždaug toks: 
žmonės, sulaukę pensininko 
amžiaus, dar tebeturi gerai 
matančias akis, tuos pačius 
jausmus, sielą. Nori mylėti, 
ir būti mylimais, kaip ir jau
nesni žmonės.Nereikia gal
voti apie senatvę,bet gyventi 
ir dirbti, negalvojant apie 
amžių. Linkėjo sėkmės ir 
sveikatos. Betgi niekas ne
palinkėjo. .. pinigų.

Po atidaromųjų žodžių se
kė meninė dalis, kurioje Klu
bo narės D. Jankūnienė, V. 
Lukoševičienė, S.Šukaitienė 
ir V. Vaičaitienė padainavo 
gana nemažai ir įdomių kup
letų, sukurtų D. Jankūnienės , 
sekant Lietuvoje dainavusį

saultstemarie
SUNKI ŽIEMA

Džiaugėmės pernai nepa
prastai lengva žiema, o šie
met mūsų 81,OOG gyventojų 
"did miestis"kenčia labai .šal
tą ir rekordinio sniego kie - 
kio žiemą. Nuogruodžio 7 d. 
ligi 2G d. čia iškrito keturios 
su puse pėdos sniego, o tik 
per vieną gruodžio 2G-tą 
dieną, laike 24 valandų ga
vome 26 cm. Per visą gruo
džio mėnesį iškrito 142 cm. 
sniego Miesto administra
cija verkšlena dėl didelių 
sniego valymo išlaidų, ku
rios pernai žiemą buvo 
$ 1.2OG.OGO, o šiais me
tais nepakaks numatyto biu
džete pusantro milijono "ža- 
lianugarių", bus reikalinga 
provincinės vyriausybės pa
rama, nes tik per vieną parą 
5GC klm. miesto gatvių ir 
kelių, valymas kaštuoja $ .12. 
GOO.-. Žiema prasidėjo 
anksti ir spėjama, kad jos

Hamiltono Vysk. Valandčiaus Lituanistinėje Mokykloje Kalėdų Senelis 'Alg. Aušrotas / 
išdalina mokiniams dovanas. S u juo Tėvų Komiteto nariai -Danguolė Aiderdice ir 
architektas V.Švedas. Nuotr. J.Miltenio

"|25ę kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
365-7146M. PHILIPPI IZZI

ErteMent 
SKAMBI NKIT-

NETTOYEURS CLEANERS
--------------—->-m. 7661-A-CINTRAU

49S.90* AVINUI
2955 AULAM, 

Ville lm«rU 766.21
198 1. I . 23

kupletistą vardu Pupų Dėdė. 
Dainininkės buvo šiltai pri
imtos skaitlingo .dalyvių 
skaičiaus salėje.

Po kupletų buvo išklausy
tos dvi garsinės juostelės, 
įkalbėtos Klubo skelbto no
velės konkurso laimėtojų.

Pirmąją vietą laimėjo R . 
K. Vidžiūnienė, antrąją- V . 
Butkienė. Jos abi dėkojo už 
prisiųstas joms premijas, o 
ypač p.Vidžiūnienė buvo la
bai nustebinta; kad Klubo 
pensininkai dar tebesirūpina 
lietuvių literatūra. Trečiąją 
vietą laimėjo A. Mironas, 
kurio padėka buvo skaityta 
susirinkimo metu praeitame 
gruodyje. Taigi, premijas 
laimėjo Amerikoje gyveną 
lietuviai.

Po įdomios ir nekasdieni
nės programos, susirinku
sieji buvo pavaišinti sumuš
tiniais ir kavute su pyragai
čiais. Besibaigiant vaišėms, 
Klubo narė p.Šeirienė padė
kojo ponioms, padėjusioms 
paruošti vaišes. Po vaišių 
visi skubėję į namus šaltą 
žiemos pavakarę. Zp.

sniegingumaš sumušę visos 
eilės metų rekordus. Šalčiai 
irgi didoki. Temperatū
ra vis nukrenta žemiau -30? 
C, o vienas priemiestyje ū- 
kininkaujantis tautietis sa
kėsi, kad jo termometras 
rodęs -37C.Tik tokia paguo
da, kad šalčio nereikia kasti, 
o už kūrenamos alyvos ir 
kitų naftos produktų pabran
gimą reiktų siųsti padėkos 
telegramą JAV užsienio po
litikui Carter’iui. Prasidėjo 
naftos produktų kilimo lenk
tynės, kurioms, gaila, ne
simato galo, lygiai kaip mi
rusio šacho žodžiais,ir Ira-' 
no agonijai. Reiktų pridėti, 
nesimato galo ir žilabarz
džio fanatiško senio Khomei
ni begėdiškumui. Bet reikia 
tikėtis, kad naujas JAV pre
zidentas Reagan jį "pafik- 
sins".

Netekusia tėvo, a. a. Antano GRAŽIO, 
dr. Ilona GRAŽYTĘ- MAZILIAUSKIENE 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Henrikas NAGIAI

Mielam prieteliui Kazimierui VADIŠIUI jpirus, 
jo žmona ONA /dukterį Nijolę BAGDŽIUNIENĘ, 
ir sūnų, EDMUNDĄ su Šeima Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

M. ir S. SILIAUSKUj ŠEIMA

KAZĮ Ml ERUI VADI S I UI 
mirus,

jo žmonai Onai VADISIENEI , dukrai Nijolei 
BAGDŽIŪNIENEI, mūsų mielai bendradarbei, 
j u giminėms ir artimiesiems reiškiame gi|iat 
užuojauta —

N L REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACIJA

Mūsų mielam prieteliui Kazimierui VADIŠIUI mirus, 
jo žmona, ONĄk ir dukra, Nijolę BAGDŽlŪNIENĘ, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Antanina ŠALČIUVIENĖ
Elena BRAZAUSKIENĖ
Mykolas ir Stasė G ECIA U S K Al

mokyklos pradžia, kuri irgi 
ne vladybos, bet susirūpi
nusių tautiečių idėja. Turi
me pajėgių, sugebančių ir 
galinčių bendruomeninį dar
bą tęsti tautiečių, bet deja, 
dėl intrygų, demagogijos ir 
panašių dalykų, nesupranta
mų čia negyvenantiems jie y- 
ra išstumti. Naujųjų 1981 me
tų proga palinkėsime tautie-

čiams visokeriopos sėkmės, 
sveikatos ir nepamiršti savo
sios spaudos /gruodis,spau
dos platinimo mėnuo, pra
slinko čia nepastebėtas’. /, 
o ypač paremti šį seniausią 
demokratišką, antikomunis- 
tišką Kanados savaitraštį 
"Nepriklausomą Lietuvą " 

Nesivaržantis 
Korespondentas

Kanados Lietuvių Fondai

KITOS NAUJIENOS
Paskutinį šeštadienį prieš 

Kūčias daugumai tautiečių, 
tik 2 valandas prieš tai, bu
vo telefonu pranešta, kad 
plieno darbininkų unijos pa
talpose yra šaukiamas meti
nis Bendruomenės susirinki 
mas, kuriame turėjo būti 
renkama'nauja Apyl.Valdyba 
Tautiečiai stebėjosi, kodėl 
/kaip visuomet būdavo daro
ma/, tai nebuvo pranešta 

‘raštiškais pakvietimais ir ko
dėl taip staigiai viskas daro
ma? Buvo spėliojama, kad 
Valdybos pirmininkas yra 
labai užimtas, ir jo paties 
žodžiais, matomai neturįs 
laiko...

Susirinkimas dėl mažo da
lyvavusių skaičiaus buvo pa
skelbtas nelegaliu, o dėl to 
supykęs V-bos pirmininkas 
pasakė, kad kito susirinkime 
ilgokai reikės palaukti, Taip, 
ir pasiliksime su neveiklia, 
"valdžia", o tai yra tas pat, 
kaip ir visai be jos ’.Dėl šio 
neveiklumo susivėlino ir

OUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Carlauzla* pator«|o> Ir derli. |.M**all Mrfl •tefdanfyt Gvy

"Richard, k writ jau taniai I lala«l«m« 0««L« aftlaMg.l
Ir prlainomomit kainomis, ŽarĄl** kai «1»f«a M*R«e

364-14

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:

912.

913.

914.
9 15.
916.
917.
918.

919.

920.

922.

Gi pas Julius ir Elena 
................................. $1OOO. 
Jakelaitienės Adelės 
atm. . ....................$500.
Sakalas Pranas. .$1OO. 
Vainutis Vytautas$lOO. 
Danys J. V........... $1OO.
Lapo Viktoro atm$5OO. 
Dambrausko Jono 
atm......... ...............   $1OO.
Trečioko Albino 
atm........................$ 1?7.
Urbas Pranas. .. $500 
Ui'bas Polly.........$500.
Varanka Steponas 
ir Irena.................

923. Štrumaičio Ber

649.
673
678.

718
766

811.

890.

kunigas..............$6404.
Karaliūnas Rjki $2 1OQ.. 
Kaziūnas A. >... $400. 
Imbrasienės Liudos 
atm ..................... $130
Agurkial V. ir G. $600 
Toronto Lietuvių 
Namai.'.................. $1200.
Senkaus Felikso 
atm............................$300.
Jakimavičiaus Anta
no atm.....................$270.

Fondas sveikina visus nau
jus narius, o taip pat ir vi
sus įnašas padidinusius.Rei- 

$1OO. kia džiaugtis, kad turime 
daug lietuviškai galvojančių 

nardo atm..............$1OO. ir tėvynei dirbančių. TĖVY-
Balsys Rimas T. $1OO. NE LIETUVĄ reikia atata- 
Dargienė Dana. . .$1OO. tyti. Kas taip negalvoja Tas 
Ansambli s "Gin
taras". .................. $ IOO.
Astrauskai Jurgis 
ir Marija.............$1OO.
Balsienės Sofijos

924.
925.
926. ir į Kanados Fondą nes toja?!!

A. a. E. STAŠKEVIČIENĖS 
atminimui aukojo p. p. Cipu
riai . Ačiū.

A. a Stasio Čepo atmini - 
test, palik. . . $LO43. 83. ihui aukojo: $20. • A. M. Za- 

Staškevičienės E. atm.. - • $20. leskiai;$lO. -p. Krygetienė. 
Įnašų papildyma 

23.

927.

928.

Lietuvos savanoriui-kūrė-
KLB.Ottawos Ap.yl. įui a‘ a- Antanui JAKIMAVI- 
iki..................... $5500. ČIUI iškeliavus į Amžinybę,
Sakalauskas Ju- artimieji draugai aukojo K.L.
lius.dr..............$1000. Fondui: $35. - C. B. Joniai;
KLB SaultSteMarie P° $25. -montreallŠkiai C. O. 
Apyl..........................$600. Januškevičiai ir B. Yokuby-

109. . Balsys Leopoldas$400. nas> P° $20. -dr.A. Dailydė; 
217.

51.

102.

284
289.
354.
587.

596.
644.

Poderio Kazimie- $15.-M. F. Yokubynienė; po' 
ro atm.....................$570. $10- ~ E- Čepas, O. Indreiie-
D. V..........................$900. nė, J. Valiukas, M.A. Žales-
Suima V. dr. . . . $1300, klai ir M. J. Zubrickai.
Vitkūnas Jonas. $2700. Organizacijos pašalpas 
Jakubonis Zeno- Saus dauS lengviau tos, ku- 
nas...........................$300. rl°s /ra Fondo nariai; ta
Čepo Stasio atm.. $130. Pati taisyklė ir pavieniams 
Staskevičius Jonas asmenims.

K. L. F. Valdyba

T psl

7

7



Pr.Tekutienė

MOKA UŽ:

PANPAR

m.

Dr. A. S. POPIERAITIS

878-9534

ADVOKVT AS

RENKU

8 psl

MIC

LEONAS
SALES

MAN PRIMENA MOTINOS AKIS 
ŽIBUOKLĖS PIRMOSIOS MIŠKU 
KAIP MĖLYNUERDVIU. RAMYBĘ, 
KAIP GELMES EŽERU

MAN PRIMENA MOTINOS MEILE 
RASOTU TULPIŲ ŽIEDAI, i 
KAIP BĖGANTĮ KALNU UPELĮ, 
SKAIDRUMU GAIVINANTĮ VĖSIAI,

• Dr.O. JAUGĖ LIE NĖ, pa - 
slydusi gatvėje, krito ir su
sižeidė koją.Teko sugipsuoti. 
Kurį laiką negalės priimti 
pacientų.

® KĘSGAILIENĖ Joana iš
vyko poilsio į Floridą.

144 0 
S uit c 
Tel:
Namu :

MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS CHORAS SU 
SAVO MOKYTOJA muz.SESELE TERESE

Ml RUSI E J I

VASARIO 16 d. MINĖJIMAS 
MONTREALYJE ĮVYKS VA
SARIO 15 d., Verdun Audito
rijoje, 6100 Champlain Blvd. 
Verdune, 3 v.p.p.

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokštelei ir 
kitą, lietuv i£k a. medžiagą. 

P. AI)AMONI S 
7 2 2-15 45

• VADIŠIUS Kazimieras 
mirė. Liko žmona Ona,duk
tė Nijolė Bagdžiūnienė, sū
nus Edmundas su šeima Lie
tuvoje.

• JANKUS Alfonsas, A V 
Parapijos choristas,grįžo iš 
ligoninės ir sveiksta namuo
se.

4 rJ5, 
G U RE C K AS 
MENAGER

H a-— 
s S a M

a o m 
m.
a.

• VERBYLAI, Romas

NOT ARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domains, He Perrot, Qu e , H7 V 5 V6 

Res. Tel: 453-9142

DR. A 0. JAUGELIENĖ 
dantu gydytoj a

1410 Guy St.
Suite 11 — 12 Montreal P. Q.
Te 1: 932-6662

Namu.: 737 — 9681

DR. J.MAUŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS

St. C a t h a r in e W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

J. P. MILLER B.A. B. C. L.

168 Notre Dame St* E. , Suite 205 
Tel: 366—206 3 h 866-2064.

ISTORINE NUOTRAUKA
Ši nuotrauka daryta 1947 m.gegužės 24 d.,po iškilmingo 
Akto, išleidžiant PIRMUOSIUS ir VIENINTELIUS ABITU
RIENTUS, viso - 7-ius, vienintelės tuo metu Britų zonoj 
/Vokietija, Schlezwig-Hollstein srities/lietuvių SIMA NO 
DAUKANTO GIMNAZIJOS, KLEIN-WITTENSEE stovyk
loje.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi:
mokytoja M. MACEVIČIŪTĖ, abiturientas X , mokyt.SIS.KI- 
NIENĖ, gimnazijos direktorius MOCKUS/dabar miręs/, 
abiturientė KUNDROTAITĖ stovyklos komendantas ir Tė
vų Komiteto p-kas A.PAŠKEVIČIUS, mokytoja AoTAŠKE- 
VIČIENĖ, abiturientas ,ir mokytoja ŽILIENĖ.

Antroj eilėj iš kairės: mokytojas BALČYTIS, stovyk
los kapelionas kun.S.STEPONAITIS, mokyt. SISKINAS/miręstf 
pirmasis tos gimnazijos direktorius, žinomas pedagogas V 
CIŽIŪNAS /dabar miręs/, abiturientas S A BALYS, mokyt. 
PUSKEPALIS /miręs Vokietijoje/, mokyt. ŽILIUS, mokyt. 
BERNOTAS ir mokyt. BALČIUS.

Trečioje eilėje viršuj-trys abiturientai.
1946 m. rugpiūčio mėn. 15 d. buvo Įkurta speciali lie

tuviams mokyklinė stovykla visai Britų Zonai. Jau buvo 
sukeltas nemažas skaičius lietuvių šeimų,turinčių mo - 
kyklinio amžiaus vaikų... Gimnazijos branduolį sudarė 
atkelta iš Ne u muenste r’io progimnazija.

Daugeliui lietuvių Kanadoje šie veidai yra pažįstami. 
/ Nuotrauką atsiuntė A.Paškevičius iš Ottawos/

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9
Šeštadieniais: nuo 9 a.
Sekmadieniais : nuo 10
GREITAS , NEKAI NUOJANTI S PRISTATYMAS

7 6 26 Central S t « Ville LaSalle, P. 0* 
366-9742 365-0 505

B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c). 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sher brook St , W. 
Suite 2 15, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

4 Notre Dome E. Suite 504 
Montreal, Quebec, H2Y 1B7,

p] S 

fl 
a s 
s 
s 
a s 
rfl 
g ADVOKATAS

a VICTOR E. RUDINSKAS
fl B. En g ., M . En g . L. L. B. , B. C- L.
fl 4701 Bannantyne, Verdun (kampos 2—nd Ave.), Que. H4G 1E6

jj Tel • Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245
3 = 
S 
9 NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P. Q. 
Tel : ( 5 14) 87 1-1430.

MAN PRIMENA MOTINĄ
KIŪMTREHLO LIETIMU

10 p, m.

ir

B. C. L.

MAN PRIMENA MOTINOS ŠIRDĮ, 
tekanti sula iš beržu, 
KAIP KRAUJO LAŠUS KAMIENO TVIRTO 
NEBOJANČIO VĖTRŲ AUDRINGU

• NA IKE LIS/NICKLE/Vik
toras mirė. Paliko nuliūdu
sią žmoną ir sūnų Robertą 
su giminėmis.

MAN PRIMENA MOTINOS MALDĄ 
TYLUS OŠIMAS ŠILU,
KAIP VASAROS VAKARO ILGESĮ 
BE ŽINGSNIU, BE GARSU.

• BULKAI, Stasė ir Pranas 
išvyko atostogų 3 mėne
siams į Miami Beach.

iki 9:30 p. m.
iki

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd 
draudimo agentūra

4695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6 

TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 378 1

9:30 p . m. GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYYYBft 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Tel . Bus: 482^3460 
lies: 306—704 1

e K. L.K. Moterų Draugijos 
Montrealio Skyriaus susirin
kimas Įvyks vasario mėn. 1 d 
seselių patalpose po 11 vai. 
mišių.

Bus skaitomas a. a. Gra
žinos Daukšienės referatas 
ir aptartas veiklos planas. 
Kviečiame nares ir svečius 
gausiai dalyvauti

RŪTOS KLUBAS PRADEDA 
NAUJĄ VEIKLOS SEZONĄ

RŪTOS Klubo metai bai - 
gėsi gruodžio 31 d. Visi no
rintieji likti Klubo nariais- 
naudotis patalpomis ir kito
kiomis privilegijomis, ragi
nami susimokėti iki sausio 
mėn. 31 d. nario mokestį.

Valdyba

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
TĘSIA MOKSLĄ

Praėjus šventėms, ir, rei
kia tikėtis, didiesiems šal - 
čiams, Montrealio Lituanis
tinė Mokykla vėl tęsia savo 
gražų darbą.

d DAINA KERBELYTĖ- 
VASILIAUSKIENĖ jau šeš
ti metai mokytojauja, dės
tydama anglų kalbą ir lite
ratūrą Lake of Two Moun
tains Gimnazijoje. Joje mo
kosi apie 700 mokinių.

KLB Montrealio A-kės 
naujai išrinktoje Valdyboje 
yra vicep.informacijos rei
kalais.

Reikia pasidžiaugti, kad 
susidarė ir nemaža nemo
kančių lietuviškai kalbėti 
vaikų klasė. Visi jie randa 
rūpestingą mokytojų globą, 
gerų draugų ir įdomių užsi
ėmimų. Reikia pasidžiaugti, 
kad tėvai sąžiningai stengia
si visus mokinius atvežti į 
Mokyklą. Didiesiems šal
čiams praėjus ir slogoms 
aprimus,tai bus lengviau pa
daryti ir tėvams,ir vaikams.

Mokykla ruošiasi Vasario 
16 d.programai. Minėjimas 
įvyks vasario 14 d., Mokyk - 
loję, 11 vai. ryto. Prelegen- 
tas-Arūnas STAŠKEVIČIUS, 
pats baigęs Montrealio Litu
anistinę Mokyklą.

Mokykla randasi lengvai 
paste Ida mo je viet o je. Nuvyk- 
ti galima metro iki St. Henri 
stoties ir atsirandi tiesiai 
prie Mokyklos, gimnazijos 
patalpose 4115 St. Jacques W.

Mylė grįžo iš puikiai pra- ’ Visi kviečiami Vasario 16 
leistų atostogų Jamaica sa - 
loję, nudegę saule ir pasi - 
grožėję vaizdais.

Tuo tarpu Floridoje žie - 
motojai skundžiasi, kad buvo 
gana vėsu.

minėjime dalyvauti. Taip 
pat, Mokykla primena, kad 
tie vaikai, kurie neatėjo į 
Mokyklą rudens semestrui , 
gali į ją užsirašyti dabar ir 
lankyti II-ąjį semestrą.

• VAIVORYKŠTĖ, Monre
alyje gražiai veikianti tauto
dailės grupėjpo švenčių per- 
traukos vėl renkasi regulia
riai A V parapijos patalpose 
kilimų audimui ir kt.dar
bams pirmadieniais nuo 7 v. v

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. M4E 2A8. Telefonai: 766-5827'

einamąsias s-tas ................................6%
Taupomąsias s-tos ........... 12%
Pensiją plonos ............................ 10.5%
Term. ind. 1 m. ......................... 13%

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

DUODA PASKOLAS:

Asmenines nuo
Nekiln. turto nuo 
Čekių kredito 
Investacines nuo

Nemokama gyvybė* drauda iki 
$10,000 už paskolos sumą.

16.5%
15.75%

18% 
16.5%

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

Ji

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.
ALIUMI.NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI.
APKALIMAI ALIUMINI JUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUQTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

Kailių siuvėjas-

elis pasirinkimos gatavų, pultą 
saros laiku saugoj i mo s (Storage) 
sau ir remodel! uo j u 
vu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE SODA H3A 2G6 TĖL.’ 288-9646

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

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409

MONTREAL, P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIECAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS *

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

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agent ura veikia nuo 1 945 £n.

treat west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU. 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Men ag erių Leo GURECKAS

GM

muu
11 WESTMINSTER SOUTH 

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

8
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