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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
GAVO SAVO ATPILDĄ

Taikos Daliniams nuken-. 
tėjus nuo neteisėto jų už - 
puolimo Lebanone,remiant 
Syrijos kariniams daliniams, 
sustabdyti tokiems veiks - 
mams bombardavo Syrijos 
priešlėktuvines pozicijas,

Prez. Reagan'as taip 
pat pranešė, kad bus palai
komas tampresnis ryšys su 
Izraelio kariniais pareigu - 
nais.

Nutarimai padaryti po 
dvi dienas trukusių debatų 
Baltuose Rūmuose.

Syrijos oro gynyba pas i - 
rodė stipresnė, negu buvo 
galvota, ir daug judresnė .

NOBELIO PREMIJĄ.WALESAI 
ATSIIMS JO ŽMONA

Walesos žmona vyks j 
Norvegiją, Oslo miestą,at
siimti jos vyrui paskirtą No
belio premiją. Pats Walesa 
nutarė nevykti, nes grėstų 
pavojus, kad Lenkijos vy
riausybė jam nebeleistų su
grįžti Į savo kraštą.

Walesa neseniai pareiškė, 
kad taikytos Lenkijai sank
cijos dėl Solidarnosc užda
rymo ir karo stovio įvedimo 
savo uždavinį jau atliko. Jų 
pratęsimas tačiau būtų labai 
sunkus Lenkijai ir sukeltų 
dar didesnių ekonominių 
nuostolių. pį pareiškimą jis 
paskelbė po to, kai vyriausy
bės leidžiamas laikraštis jį 
ir kitus Solidarnosc pritarė
jus už sankcijų palaikymą 
stipriai iškritikavo ir pa
smerkė.

PAGERBĖ NUBAUSTA 
ŽURNALISTĄ

Prancūzijos žurnalistų ko
mitetas įsteigė metinę žur - 
nalizmo premiją, pagerbiant 
sąžiningą ir drąsų Maskvos 
Radijo pranešėją, kuris pa
sakė,kad Sovietų kariuome
nė okupavo Afganistaną. Jis 
išsiųstas į specialią psichi
atrinę "ligoninę".

SOVIETŲ DEZERTYRAI 
AFGANISTANE

Afganistane yra nemažas 
skaičius sovietų dezertyrų ir 
belaisvių. Paskutiniu metu 2 
dezertyrai privačios orga
nizacijos Freedom House 
dėka, atvyko į JAV.

Vienas jų pasisakė, kad 
Sovietų kareiviams buvo pa
sakyta, jog Afganistane jie 
ginsią pietinius Sovietų Są - 
jungos rūbe žius, atmušdami 
kiniečius ir JAV~ samdytą 
kariuomenę.

Po 6 mėnesių jie nematė 
jokios samdytos kariuome
nės, tik reikėjo kovoti su af
ganais ir musulmonų laisvės 
kovotojais- mujahadinais;

ARTĖJANT METŲ PABAIGAI, PRAŠOME

NEDELSTI IR ATSILYGINTI UZ PRENUMERATAS 
TAIP PAT PASKUBĖKITE PRISIŲSTI ŠVENČIŲ SVEIKINIMUS PENKIOS PREMIJOS JAUNIMUI

KLB KULTŪROS KOMISIJA skiria penkias premijas 
lietuviams jaunuoliams - lems nuo 16 iki 30 metų amžiaus, 
pasižymėjusiems 1983 metais savo veikla kurioje nors lie-
tuviškoje institucijoje,organizacijoje,tautinių šokių ar mu
zikos ansamblyje ir savo darbu bei iniciatyva padėjusiems 
išryškinti lietuvių kultūrą, pagilinti tautinį sąmoningumą 
savųjų aplinkoje ,arba / ir iškelti Lietuvos vardą bei jos 
politinę padėtį kitataučių tarpe.

KANDIDATUS PREMIJOMS gali siūlyti kiekvienas lie 
tuvis, gyvenąs KANADOJE. Kandidato pavardę su jo veik
los aprašymu siųsti KLB KULTŪROS KOMISIJAI iki 1984 
metų SAUSIO mėn.15 dienos sekančiu adresu:

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI -
/ JAUNIMO PREMIJA /
1O11 College St. , TORONTO, Ont. , M6H 1A8

KLB Kultūros Komisija

SENATAS PRIĖMĖ ŽEMĖLAPIŲ PATIKSLINIMO PRIEDUS 
REIKIA TIK BUDĖTI - IR PASISAKYTI

Iš Washingtono Jungtinis Amerikos Pabaltiečių Na
cionalinis Komitetas praneša,kad š. m. spalio 21 d. JAV 
Senatas Priėmė papildymą prie lėšų įstatymo,kuriuo pa - 
skirtos lėšos valstybės, prekybos ir teisingumo departa - 
mentams. Papildymas reikalauja,kad VISI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO ŽEMĖLAPIAI AIŠKIAI PARODYTU 
BALTIJOS VALSTYBIŲ BUVUSIAS PRIEŠ OKU
PAVIMĄ SIENAS ir aiškiai nurodytų, kad JAVnepri-

Civiliai gyventojai bėga is degančio Tripol io

Jis nenorėjęs daugiau da
lyvauti tokiame nešvariame 
kare ir, anot jo,dauguma vy
rų tą patį jaučia.

Pabėgęs, tikisi laisvame 
krašte JAV-se išmokti ang - 
liškai ir studijuoti elektros 
inžineriją.

KANADA REIKALAUS 
TVARKYTI RŪGŠČIOJO 
LIETAUS KONTROLĘ

Kanados' Aplinkos Depar
tamentas nutarė pradėti 
leisti sayaitinius praneši - 
mus apie rūgščiojo lietaus 
kritulius. Tikimasi tokiu 
būdu priversti atitinkamas 
JAV įstaigas rimčiau koope
ruoti dėl rūgščiojo lietaus 
kontrolės ir taip pat geriau 
informuoti kanadiečius apie 
daromą tokio lietaus žalą žu
vininkystei, miškininkystei 

GINKIME LIETUVIŲ TEISES

Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti " Lietuvių Teisėms 
Ginti Fondas" ( arba "American Lit huanian Right s Fund, Ine.") 
ir siųsti adresu* 5620 So. Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui .......... US $.. ...................

I’avardė, vardas ..................................................................................................................

Adresas . .................................................................... ............. ..
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:

ir tuo pačiu - turizmui.
Kanada ir JAV turi dirbti 

drauge, kad ta daugiau ne - 
atidėliotina problema būtų 
išspręsta.

Pusė rūgščiojo lietaus 
kiekio, krentančio ant Kana
dos teritorijos ateina iš in - 
dustrinių Įmonių JAV-se.

PASKELBTA APIE KUN. 
SIGITO TAMKEVIČIAUS
NUTEISIMA^

"The Gazette", Montrealio 
dienraštyje World Briefs 
skyriuje paskelbta žinia iš 
Maskvos: " Lietuvis kunigas 
Sigitas Tamkevičius,44 m. , 
vienas iš žymiausių R. Ka
talikų disidentų Sovietų Są
jungoje / kiek žinoma-okup . 
Lietuvoje. Turbūt korespon
dentai maišo tas sąvokas/, 

buvo apkaltintas "priešvals
tybine veikla". Nuteistas 7 
metams kalėjimo".

MIRTIES BAUSMĖ UŽ 
SPEKULIACIJA

Maskvoje buvo nuteistas 
mirties bausme didžiausios 
maisto krautuvės vedėjas J. 
Sokolov'as už papirkinėji - 
mus, kad gautų gerą maistą 
aukštiesiems partiečiams... 
Taip nusiplauna rankas re
žimas .

• Ann JILLIAN-NAUSĖDAI
TE per Amerikos TV stotį , 
pasveikinusi komercinėje 
programoje su artėjančio
mis šventėmis angliškai, pa
sveikino gražia lietuvių kai - 
ba / paaiškinus, kad tai jos 
gimtoji kalba/ir visus lietu
vius pasaulyje.

KULTŪRINIŲ GRUPIŲ 
MINISTERS GODIN 
APSIGALVOJA

Gera'žinia: Montrealio
miesto meras J. Drapeau ga
lų gale aiškiai prabilo dėl 
angliškų gatvių pavadinimų 
panaikinimo akcijos Montre- 
alyje. Miesto darbuotojai , 
savo iniciatyva pradėjo nai
kinti angliškuosius pavadini
mus .Drapeau sako, kad rei
kia pripažinti ypatingą Mon
realio miesto charakterį ir 
palikti pavadinimus,ypač,kad 
ženklai yra geisme stovyje .

pažįsta šių valstybių Įjungimo į Sovietų Sąjungą.
Papildymą prie minėrto įstatymo /S.1721/ pasiūlė Al

fonse D'Amato, respublikonas iš New Yarko. Papildyme 
sakoma, kad visi žemėlapiai, paruošti, pirkti ir pagamin
ti valstybės departamento lėšomis turi turėti: GEOGRA - 
FINES ESTIJOS, LATVIJOS IR LIETUVOS SIENAS, turi 
turėti tų valstybių pavadinimus: ESTIJA, LATVIJA, LIE - 
TUVA; po kiekvienu iš tų vardų turi būti skliausteliuose 
pažymėta "SOVIETŲ OKUPUOTA"; netoli Baltijos valsty
bių sričių turi būti šis pareiškimas: "JAV vyriausybė ne
pripažįsta Estijos, Latvijos ir Lietuvos inkorporavimo Į 
Sovietų Sąjungą".

Senatorius A. D'Amato pasakė po senato balsavimo : 
"Kaip Europos Saugumo ir Kooperavimo Komisijos narys 
aš pakartotinai esu kalbėjęs už tuos žmones Baltijos ša
lyse, kuriems paneigiamos pagrindinės žmogaus teisės 
ir civilinės laisvės. Mano papildymo priėmimas patvir - 
tina mūsų Įsipareigojimus tiems,kurie kovoja siekdami 
sutraukyti sovietų dominavimo grandines".

Senatoriaus D'Amato pasiūlytas "Map Amendment " 
yra visai panašus Į Atstovų Rūmų 1982 m. priedą prie gy
nybos departamento lėšų įstatymo /Public Law 97-252 /. 
Tas žemėlapio priedas buvo įneštas kongresmano Char
les Dougherty iš Pennsylvanijos.

Jungtinių Pabaltiečių Komitetas sako, jog jis paten
kintas, kad šis žemėlapių Įstatymas pridėtas prie lėšų 
Valstybės Departamentui Įstatymo, nes praeityje Valsty
bės Departamentas būdavo nerūpestingas šiuo klausimu, 
keisdavo ar ignoruodavo dažnai skelbiamas direktyvas pa
ženklinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos sienas.

LIETUVA PRANCŪZUOS SPAUDOJE
PrancūziĮ spaudą žiniomis aprūpina ELTOS biuletenių 

prancezų k. redaktorė Birutė VENSKUVIENĖ. Paryžiaus 
"Le Figaro" ir "L'Aurore" šią vasarą y atingai daug ra
šė apie Lietuvą. Spaudoje plačiai buvo paminėta ir kun.A. 
SVARINSKO bei S. TAMKEVIČIAUS suėmimas. Plačiau 
apie tai rašė "Le Meridional" ir "La France Catholiųue".

/Iš ELTOS/

Kultūrinių Grupių min. G. 
Godin, klausinėjamas libe
ralo H. Marks parlamento 
sesijoje, atsakė,kad jis ir jo 
darbuotojai stengsis rasti 
sprendimą, priimtiną abe
joms pusėms.

Min. Godin taip pat yra pa
žadėjęs sušvelninti Bill 1O1 , 
" pripažindamas angliškąją 
visuomenę" /bet nepripažin- 
damas angliškųjų gatvių pa - 
vadinimų ar parašų? Monte- 
alls juk yra ir turistų gau - 
šiai lankomas miestas. Ar 
turistai atvyksta iš Prancū - 
zijos?/.



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Layout^ au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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(' IŠ POGRINDŽIO SPAUDOS - A L M A M A T E R, Nr. I )

O kas savo kalboje nebedrįsta vartoti NEPRI - 
KLAUSOMYBĖS žodžio, kalbėdamas apie aukščiau minėtą 
Lietuvos istorijos laikotarpį, tas yra jau tapęs sovietinės 
propagandos auka. Tokiam reikia išaiškinti arba sugėdin
ti, o gal duoti jam ir tinkamą atkirtį. .

Gali kai kam atrodyti,kad tai ne taip svarbu. Neapsi
gaukime'. Mūsų kalba yra mūsų sielos, mūsų sąmonės 
veidrodis. Nevartodami minėta prasme žodžio nepri
klausomybės, mes falsifikuojame, šiuo atžvilgiu 
apvagiame savo' tautos istoriją. O vagystės įsitvirtina 
pripratimu. . .

Šiuo atžvilgiu niekuo negalima pasiteisinti: nei bai
me, nei darbu, nei kuo kitu. Okupantų tikslas aiškus -
sukelti baimę, o ją sukėlus, jei atsiranda minkštakūnių ,
tuoj juos panaudoti saviems tikslams.

Antras labai svarbus dalykas - visur ir visada gilin-
tis į savo tautos istoriją. Tik gerai ir objektyviai pažinę 
savo krašto istoriją ir kultūrą, išliksime atsparūs oku - 
pantų pragaištingai misijai Lietuvoje. Būti abejingiems 
savo tautos istorijai ir kultūrai, tai reiškia ne ką kitą.kaų: 
talkininkavimą okupantams.

Ir trečia - bukime tikrais patriotais '. Kas iš to, jei 
deklaruosime patriotizmą, o gyvensime pagal Maskvos 
peršamus receptus, neskirsime,kas mūsų,d kas rusų, jei 
girtuokliausime, būsime morališkai pakrikę,abejingi sa
vo tautinei kultūrai, savo tautos tradicijoms, jei terūpės 
tik karjera,asmeniniai reikalai, jei mūsų poreikiai išsi - 
sems tik materialiniu gerbūviu, nerūpestingu gyvenimu- 
tai būsime tik pseudopatriotai. Be abejo , mes tokiais bū
ti nenorime '. Todėl Nepriklausomybės atminimo dieną a- 
pie visus tuos dalykus giliai pamąstykime, pervertinkime 
savo mintis ir darbus. Ir svarbiausia - rimtai susimąs - 
tykime,ką galime jau dabar padaryti,kad mūsų trokš
tamas idealas- Lietuvos Nepriklausomybė vėl būtų tikro
vė.

Mirusią tautinę sąmonę parodo tie, kurie prisitaiko 
prie okupantų reikalavimo. Vieni tai daro bijodami,kiti- 
būdami indiferentais. Yra ir tokių,kurie žino,kad patai
kauja okupantams, bet jie - kinkadrebiai, pagalV. Kudir
kos žodžius. Dar kiti bijo netekti okupantų valdžios ma
lones, pakenkti karjerai ir 1.1. Jie kartais pavartoja žo
dį NEPRIKLAUSOMYBĖ, bet taip, kad "kas nors neiš - 
girstų". Šitokie žmonės yra daugiau panašūs Į infuzorijas 
Jų atžvilgiu, galima sakyti, okupantai beveik jau pasiekė 
savo tikslą. Jiems nebetoli iki to, kad taptų įrankiais o - 
kupantų propagandoje.

Tad mes nebūkime tokiais ir nesitaikstykime su to
kiais!

Askold Krushelnycky

A Chemical Reaction to the Freedom Fighters
A report on the International Afghanistan Hearings held in Oslo. 

March 13 — 16, 1983.
/keletas pavyzdžių apie sovietinę tautų meilę /

The Soviet MI 24 helicopter swooped low over the
small Afghan village,dropping two canisters which tumb
led towards the yelow, dusty earth. The canisters explo
ded and yellow - grey smoke billowed thickly towards 
the heavens.

The film crew, which had retreated at the sound of 
approaching helicopters entered the village of Faizabad , 
150 krn north-east of Kabul,two hours later,, Bernd de 
Bruin, the Dutch journalist leading the crew, was appalled 
at what he found. 14 women and children had been killed 
in the attack but what was different from other similar at
tacks he had witnessed was that the bodies did not have 
any bullet or shrapnel wound but the corpses all turned a 
garish blue colour. Bernd de Bruin realised he was the 
first film journalist to have recorded a Soviet chemical 
weapons attack.

This startling film was part of the evidence presen
ted at the International Afghanistan Hearings held in Oslo, 
Norway between March 13 and 16, 1983, which traced the 
course of the conflict between Afghan freedom fighters 
and the Red Army wich invaded Afghanistan on December 
27,1979, in a bid to force that mountainous country into 

the Russian empire.
The hearing was instigated on the initiative of friends 

of a Norwegian journalist, Stalle Gundhus, who was killed 
by Soviet occupation forces last year whilst covering the 
Afghan war. The hearing was supported by Norwegian 
politicians of all political shades and took place in the Fol 
kets Hus, Oslo, headquaters of the country's Labor Party.

The "witnesses" were composed of Afghans - exiles 
and freedom fighters - who had been flown in from Pakis
tan for the hearings and others such as doctors, journa - 
lists and persons interested in chemical warfare who had 
all visited Afghanistan since the conflict began.

The most poverful evidence indicated that chemical 
weapons were being used by the Red Army in Afghanistan 
in an attempt to crush the national resistance movement 
of the Mujahideen and, as in other countires occupied by 
the Russians, that torture was used routinely.

The official opening was done by Mr Knut Frydenlund 
also an M.P.and a former Norwegian Foreign Affairs Mi
nister. Hepointedout that like Afghanistan, Norway was al
so a small country adjoining the Russian empire.

He said: "In 1964 when the then foreign minister vi
sited Russia he was told that Afghanistan was a model of 
how a small country should arrange ist relationships with 
the USSR. When I myself visited Moscow nearly 20 years 
later they did not repeat this proposition".

In all 11 Afghans attended the hearing to give first
hand accounts of different aspects of the war intheir count 
ry. Some told of the heroic way in which the Afghan free
dom fighters continue to struggle with inferior weapons 
and an appalling lack of medical supplies against the 1OO. 
OOO- strong army of occupation armed with the most so
phisticated killling machines that modern technology can 
provide.

Others had been imprisoned and tortured by the KGB 
in the notorious Policharki prison in Kabul. They consi
dered themselves luckier than tousands of their fellow 
countrymen who, after the most barbarous kind of torture 
were executed by the Russians or their Afghan commu - 
nist henchmen.

One witness, Mohammad Ayyoub Assil, was former 
Kabul police colonel and gave a graphic account of the 
various methods of torture adopted by the Russians.

Nasir Ahmad Farouqi, a member of the Islamic U -
nion of Afghanistan gave an account of fighting between 
guerillas and the Red Army in Afghanistan's Logar Valley

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI :

10'76. Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje................... $ 100. -
10'77 Bertulienė Dana. . . .’ v _!?,_ ............ 100. -
10'78 Macevičiūtė Marija.*/ ?. .... .'............................ .. . 100.-
1079. Jaugelienės Aldonos atm........................   628.45
1030. Morkūaaitės Antaninos atm..................................... 200. -
1081. Milerio Juozo atm. ....................................................  100.-
1082. Petrulis, Aidas, Darius, Antanas....;..........100.-
1083. Girnius Paulius..................................   100. —

Kecoriaus Vaclovo atm............................................ 55. -
Račiūnienės A. atm................................................... 10. -
Lukausko Vinco atm.................................................... 85. -

Įnašus papildė:
23. KLB Ottawos Apylinkė................................... iki $ 7200. -
73. Kojelaičiai Aleksas ir-Teodora...........  48,389.-

12 7. Januška Mykolas........................................... 750.—
128. Januška Vincas.............................................. 650.-
153. Kantautai Adomas ir Filomena...............  20, 000.-
175. Daugelavičiaus Alekso atm..................... 9.525.-
282. Vaitkūnai Petras ir Elena....................... 1.300.-
287. Dalius Stasys.............,.................................... 500.-
326. Stankai Kazys ir Vanda............................... 750.-
380. Treigio Sergijo atm...................................... 729.-
43 1. Jokubilienė Elena..................................... .. 2, 200.-
455. Rimšų Prano ir Kamilės atm.................... 500 -
537. Staiioraičio Juozo atm.................................. 400.-
608. Latauskas Petras...................................... .. 1, 000.-
651. Grudzinskas Kostas......................................... 1,690.-
655. Tumosa Zenonas................................................. 300 -
786. Bieliauskaitės Elenos L. testamentinis

palikimas...................................................... .. 1, 200. -
790. Gaputytė Monika. . . ,....................................... 500. -
793. Lietuvių Tautodailės Institutas.................. 200.-
794. Zatorskiai Edvardas ir Sofija.................... 4,100. —

1026. Bartulio Mykolo atm. ..................................... 200.—
1040. Domeikos Juozas ir Stefanija...................... 125. -
1075. Žaliauskienės Monikos atm........................... 170. -

Sveikiname visus naujus narius ir įnašus papildžiusius 
Fondas laukia, kad daugiau mūsų išeivių įsijungtų į K. L. 
Fondo narių eiles — tuo parodžiusius savo broliams TF - 
VYNĖJE, kaip mes stengiamės, rūpinamės lietuvybės iš
laikymu ir sukrauti kiek galima daugiau kapitalo LIETUVAI 

atstatyti — o ji vistiek bus LAISVA . . .
Palyginus naujų narių įnašus su senų narių įnašais ten

ka apgailestauti, kad toks didis skirtumas. Atrodo, kad 
naujų narių, o ypač jaunesnės kartos, labai mažai beatsi
randa. Atrodo, savanaudiškumas užima svarbesnę vietą, 
negu TĖVYNĖS meilė ir pareiga JAI ... ? ? ?

Pranešame visiems nariams ir tai jau daug kartų, kad 
pakeitę gyvenamų vietų adresus, praneštumėte Fondui. — 
Grįžta labai daug laiškų, atrodo, kad.teks nebesiųsti tiems 
nariams, kurių laiškai grįžta.

K.. L. Fondo vadovybė linki visiems gražiausių artėjan - 
čių Šv. Kalėdų ir Naujų Metų.

K. L. F. Valdyba

region describing how enraged communist units gave vent 
to their frustration after being unsuccessful against the 
Afghans by pillaging villages and summarily executing ci
vilians or, as happened in at least one case,by stripping 
a man naked and leaving him outside all night so that he 
died by freezing to death. /to be continued/

/ Iš ABN KORKESPONDENCE/
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DRAUDIMAS NUO NELAIMINGU ATSITIKIMŲ

<936 m. paskelbtas "Draudimo nuo nelaimingų atsi
tikimų Įstatymas", kuris pradėtas vykdyti nuo 1937 me - 
tų sausio 1 d. Jis buvo taikomas : fabrikų Įmonėms, ki- 
tomsfabrikams prilygintoms pramonės Įmonėms, miš
ko eksploatacijos ir plukdymo darbovietėms, statybos , 
geležinkelių,, uostų, plentų, vandens kelių, telegrafo, te
lefono ir radijo , gatvių tvarkymo, vandentiekio ir kana
lizacijos darbovietėms. Nukentėjęs nuo nelaimingo atsi
tikimo, kol sugrįš jo darbingumas ar ligi bus jam paskir
ta pensija, gauna visokeriopą medicinos pagalbą ir pini - 
ginę pašalpą, lygią du trečdalius jo faktinio uždarbio. 
Netekusiam 1OO proc. darbingumo - tris ketvirčius me
tinio uždarbio, o netekusiam darbingumo mažiau kaiplOO 
proc. - proporcingai nustotam darbingumui. Nustojusiair 
70 proc. darbingumo ar daugiau, už kiekvieną vaiką mo
kamas vaikų priedas po 1O proc. jo pensijos didumo ir 
t-t- LIETUVA, 1938
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S Š e t

Dar praeitais metais 
sovietų maršalas Ustinov'as 
pareiškė, kad " Dabar jau 
mūsų ir Amerikos karinės 
jėgos yra lygios". Į tai ži
novai atsako tik su šypsena - 
niekada sovietai neprilygo ir 
neprilygs Amerikai'. Iki da - 
barAmerikaibuvo svarbiau
sia jos visuomenės nuomonė. 
Dabartiniam prezidentui pa
sisekė ją laimėti ir jis gavo 
iš Kongreso tiesiog fantas
tiškas sumas naujiems gink
lams, tokias sumas, kurių 
sovietųginklavimas niekados 
nepasieks, nors jie liktų ir 
be marškinių.

Amerika jau dabar planuo
ja pereiti į erdvių gynybą, 
kuri Įgalintų sunaikinti so
vietų atomines raketas joms 
dar nepakilus iš savo guolių. 
Ir ne tik vieną ar kelias ra
ketas , bet apie IOOO jų vie - 
nu metu'./Tai paaiškina, ko - 
ąel tų raketų 'gaminama tiek 
daug/? Neužilgo prez.Rea - 
gan'as viešai paskelbs šį 
projektą oficialiam jo vykdy
mui. Suprantama, kad neo
ficialiai šis projektas jau Į- 
vykdytas ir išbandytas. Jo 
kaina sieks iki 30 bilijonų 
dolerių, o visas galutinis 
planas eliminuoti bet kokį 
sovietinių raketų pavojų že - 
mėje, vandenynuose ar erd
vėje kainuos apie 1OO bilijo
nų dolerių.

Lawrence Livermore La - 
boratorijos Kalifornijoje lai
ko, kad pirmasis projektas 
yra visai nebrangus, Įmano- 
mas įvykdyti praktiškai 
maždaug 5 metų bėgyje. Si 
laboratorija jau yra pagami
nusi galingus vadinamus" X 
-raylaser beam" spindulius. 
Kitos mokslinės laboratori
jos yra pagaminusios dar ir 
kitokius spindulius. Daugu
mos mokslininkų nuomone , 
panaudojant dabartinę Ame
rikos technologiją, Sovietų 
raketų puolimai gali būti vi
siškai eliminuoti, o to bus 
siekiama pagreitintu tempu 
sovietams - keliant naujus 
grasinimus.

Kaip jau visiems yra ži
noma-Amerikos ginklavimo
si biudžetas neužilgo sieks 
2 trilijonus dolerių.Ateis ir 
toks laikas, labai neužilgo , 
kada Sovietai patys pamatys, 
jog jie negali nė sapnuoti 
lenktyniauti ginklavimesi 
su finansiniai ir moksliniai 
galinga Amerika. Jiems iš
eitis beliks viena;arba pri - 
pažinti savo ekonominį bank
rotą arba jau dabar pradėti 
patylomis kalbėti apie savo 
nesamą karinę galybę ir tuo 
pačiu pradėti trauktis iš ko
lonizuotų kraštų.

Bet- gili politinė dilema 
randasi dar ir kitur.

Sovietai dar vis negali at
sisakyti savo seno slapto

TŲ PASTANGOS 
k u s
plano užimti Vakarų Europą. 
Kaip jie to atsisakys, jei jų 
visas pagrindinis tikslas bu
vo "sukelti revoliuciją visa
me pasaulyje"? Kaip paimti 
tą visą pasaulį, jei dar Vaka
rų Europa tebėra neužimta?

Aišku, kad NATO šalys 
paprastam karui negali duoti 
tiek kariuomenės, kiek So
vietai ir jų satelitiniai kraš
tai. Todėl NATO šalys iš 
anksto yra pažadėjusios ap
siginti, panaudojant atomi
nius ginklus. Sukti Sovietai 
iš anksto pareiškė, kad jie 
pirmieji atominių ginklų ne
panaudos. Išeina, kad jeigu 
NATO ginsis nuo Sovietų 
masinio puolimo atominiais 
ginklais, tai tada ir sovietai 
naudotų atominius ginklus. . .

Faktas yra tas,kad Sovie
tai niekados atominių ginklų 
nepanaudos, nes juk tai 
reikštų galą visiems,bet jie 
visada blefavo ir dabar dar 
neatsisako šio sukto poli - 
tinio manevro metodo. Tuo 
jie tikisi nušauti vienu šūviu 
du kiškius: nepanaudoti ato - 
minių ginklų ir vistiek užim
ti Vakarų Europą. Reikia tik, 
kad atominių ginklų naudoji
mas būtų uždraustas susita
rimu Ženevoje arba liktų So
vietų rankose žymiai didės - 
niu kiekiu negu kad turėtų 
NATO šalys'.. ..

Tas karinis-politinis žai
dimas dabar ir vyksta pilnu 
tempu ir Sovietai čia turi 
dar galimybių šį tą laimėti , 
gali dar ilgai neatleisti savo 
įprasto politinio - karinio 
šantažo visam laisvam pa
sauliui. Kitaip dalykai atro
dytų Įgyvendinus erdvių gy - 
nybos planą,apie kurį už ke
lių savaičių jau gana aiškiai 
pasisakys prez. R. Reagan'as 
viso pasaulio dėmesiui.

Kaip ten bebūtų, bet jau 
dabar Sovietai baiminasi dėl 
savo ateities. Tik vieno pa
starojo mėnesio bėgyje So
vietai gavo du milžiniškus 
smūgius: išlaisvinta iš "jų 
galybės" Grenada, ir Vaka
rų Europa gauna didelius 
kiekius pačių naujausių ir 
galingiausių raketų, nuri - 
kiuotų tiesiai Į Maskvą ir 
kitus svarbiausius centrus! 
Raketos patikimos.. .Vokie
tijai!

Kad to bus pasiekta, dar 
niekas neseniai Europoje nė 
nesapnavo. Keikia tikėtis , 
kad dabar jau sovietai turės 
susilaikyti nuo Įprastų gra
sinimų ir gązdinimų ir turės 
skaitys su žodžiais ir 
veiksmais jei norės gerai 
naktimis miegoti. Ir svar - 
biausia - yra praėjęs laikas 
Sovietų naujiems kitų tautų 
pavergimams. Iš tikrųjų, 
prasidės laikas pavergtųjų 
išsilaisvinimui Grenados 
pavyzdžiu.

2 psi NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SALFASS IR JOS ISTORIJA
Br. Keturakis

Siaurės Amerikos Lietuviu Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
Kilmė, Darbai ir Ateities Perspektyvos

Visoje lietuvių gyvenimo raidoje fizinis auklėjimas ir 
sporto srities pasireiškimai nebuvo pilnai suprasti ir įver 
tinti. Nuolatinės pastangos sporto institucijų, jos padali - 
nių ir pavienių sportininkų šią veiklą nukreipti priderama 
linkme tautos prieaugliui lavinti, atgyvenusių pažiūrų va
dovaujantiems asmenims mažai rūpėjo. Baigiantis Nepri
klausomos Lietuvos garbingam laikotarpiui, fizinis auk
lėjimas ir sportinio veikimo samprata buvo plačiau išryš
kinta, aiškiau nustatant jo pasireiškimo formas.

Su šiomis naujomis sportinio judėjimo tendencijomis ir 
gilesniu įvertinimu, nemaža dalis sportuojančio jaunimo . 
iškiliųjų krepšininkų ir kitų sporto šakų brandesnių spor
tininkų, įskaitant keletą Kūno Kultūros Rūmų pareigūnų, 
II-jo Pasaulinio Karo pasekmėje, vengiant rusiškojo ko
munizmo, pasitraukė j egzilę.
Pirmieji Tremties Organizaciniai Žingsniai Vokietijoje

Sunkus ir dvasia slėgtantis stovyklinis gyvenimas, su
krečiančiai slopino kultūrinių ir socialinių sričių organizuo
tą veikimą. Stipriai palietė ir sportinio aKtyvumo barą , 
ypač fizinio auklėjimo palaikymą. Gyvenimo slinktis ver
tė kuo skubiau burtis, nors ir decentralizuotoje plotmė - 
je, kad palengva surastumėm realesnį kelią Įvairiems sun
kumams palengvinti. Sportininkai labai veikliai sukrunta 
suorganizuoti krepšinio, futbolo ir lengvosios atletikos k- 
das ir pradeda aktyvų pasiruošimą. Ten, kur neįmanoma 
žaidimų vienetai sudaryti, jungėsi į vokiečių atatinkamo 
lygio padalinius. Skatinantis pavyzdys buvo stovyklinio gy
venimo lietuviškų apraiškų, kaip meno būrelių, savišal - 
pos, spaudos ir kt. skubi organizacinė pradžia, kuri spor
tininkams turėjo teigiamos įtakos. Sporto vyresniųjų rū
pestis jaunimą Įtraukti į fizinį lavinimą, ir varžybinęsri
tį, ypač kai nemaža dalis neturėjo kasdieninių ir privalo
mų darbų ir pareigų, buvo teigiamas veiksnys bendrame 

auklėjime. Aišku, artimai suburtas jaunimas stipriaujau- 
tė tautinį solidarumą ir ryžtą būti arčiau vieni kitų, jaus
ti lietuviško gyvenimo aplinką, nors ir svetimoje žemėje.
Pradžia Organizacinės Struktūros

1945 m. rugsėjo mėn. 6 d. Wiurzburge pravestas "Lie
tuvių Sąjungos Sporto Sekcijos Statutas”, kuriame nuosek
liai ir aiškiai išdėstytos taisyklės stovyklų sporto sekcijų 
veikimui, linkmei, tikslams ir priklausomybei. Tais pat 
metais parengiami nuostatai (kaip pavyzdys)”Lietuvių Spor
to Klubų įstatai". Šie darbai atlikti Vlado Bakūno rūpės - 
čiu, kuriam Lietuvos sportinio gyvenimo eiga, su admi - 
nistracine ir varžybinę sritimi, buvo gerai žinomi. Jo pa
stangos krypsta ir į sporto priemonių parūpinimą. Tu tiks
lu jis kreipiasi į Lietuvos konsulą dr. P. Daudžvardį, k.- K 
J. Savickas (trumpą laiką gyven ęs Li etuvoj e ir aktyviai tal
kininkavęs krepšiniui) imtųsi iniciatyvos sušelpti lietuvius 
sportininkus, esančius Vokietijoje, sportine apranga ir Ka
muoliais krepšiniui.

Tai pradiniai paskiro asmens žygiai, dar prieš susior- 
ganizavimą tremtinių sporto vadovybės. Tuo metu VI. Ba- 
kūnas buvo Lietuvių Tremtinių B-nės (LTB) Švietimo Ta
rybos sporto atstovas anglų zonai. Bendra sportinio vei - 
kimo eiga rodė, kad neapjungtas darbas visose kuityvuoja- 
mose sporto šakose, be ryškesnio plano ir ruošos, neįma
nomas.
Blogos Pasekmės Pagreitino Vadovybės Išrinkimo

Abiejose Baltijos tautų sporto šventėse (1945 ir 1946 m. ) 
Augsburge mes vėl pasilikome paskutinėse vietose, nežiū
rint keletos gerų paskirų rungčių laimėjimų. Išnagrinė
jus priežastis, aiškiai buvo nustatyta, kad prie tinkames- 
lės mūsų organizacijos tą didžiulį skirtumą tarp kaimynų 
galėjome išlyginti, o gal net ir persverti savo naudai. Aiš
ku, kad tolesnis darbas sportiniame bare turi būti artimai 
apjungtas ir planingiau vedamas, nes kasmet matome ny
kimo žymes. Išvadoje nutarta, kad III-ją šventės dieną (46.

Z. Pulianouskos

Vėl Europoje
L Prieš porą metų,ekskursinės kelionės metu.aplan - 
kiau Olandiją,Italiją, Prancūziją ir Monako valstybes.Ke
lionės įspūdžius buvau patiekęs šio laikraščio skaityto - 
jams. Praeitais metais aplankiau Europos kitą dalį- Por
tugaliją, Ispaniją ir Siaurės Afrikos dalį- Maroką. Tad ir 
vėl panorau pasidalinti įspūdžiais tuo pačiu būdu.

Iš Toronto aerodromo Air Canada lėktuvu teko skris
ti į Montrealio Mirabel aerodromą. Po valandėlės su kau
pu, jau buvome čia. Iš Montrealio turėjome skirsti tie - 
šiai į Portugalijos Lisaboną . Tvarkaraštyje buvo nuro
dyta, kad šios ekskursijos dalyvius jos vadovas pasitiks 
tiktai Lisabonos aerodrome.

Mirabelyje, belaukiant lėktuvo arti keturių valandų , 
Tepavyko užmegsti pažinčių su tos pačios grupės daly - 
viais. Kiek pavaikščiojęs salėje,kioske nusipirkau laik
raštį ir nuėjau restoranam Pačioje salėje keleivių buvo 
nedaug, tačiau restorane gana nemažai. Čia dar tru
putį pavaikščiojau, galvodamas pamatyti kokį pažįstamą 
lietuvišką veidą, tačiau to neradęs, nusipirkau puode
lį kavos ir ją girkšnodamas, varčiau laikraščio puslapius. 
Nors vienam laikas slinko labai lėtai, tačiau išvykimo va
landa vistiek atėjo. Lėktuvan Įlipęs .Užėmiau nurodytą vie
tą prie pat lango. Netrukus šalia atsisėdo jauna moteris 
ir šalia jos- toks pat vyras; supratau,kad tai vyras su 
žmona. Portugalijos lėktuve sėdėjome tik po tris eilėje . 
Dar lėktuvui nepajudėjus, mano kaimynė užklausė manęs, 
kur aš vykstąs. Gavusi atsakymą,kad Portugalijos sosti
nėm labai nudžiugo, sakydama, kad ji ir jos vyras taip 
pat ten vykstą. Tada vieni kitiems paspaudėme rankas ir 
pasidarėme gerais draugais-visam atostogų laikui. Tuo _ 
labiau, paaiškėjus,kad esame iš tos pačios Ontario pro - 
vincijos ir netolimų miestų.

Po valandos skridimo gavome po stiklą portugališko 
vyno ir netrukus, pietus. Buvo pusė dešimtos valandos 
vakaro. Pietūs europietiško stiliaus,gana gerai pagamin- 
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IX. 25) bus renkama nauja sporto vadovybė. Sportininkai ir 
sporto darbuotojai, viso 105 žmonės, išrenka naują vyriau
sią valdžią "Lietuvių Tremtinių Organizacinį Fizinio Lavi
nimo ir Sporto Komitetą", su būstine Augsburgo — Hochfe- 
Ido vietovėse. Greitomis parengtoje susirinkimo dienotvar
kėje buvo svarstomi trys būdingesni klausimai: 1. Kodėl ir 
kaip turi būti suorganizuotas mūsų sportinis veikimas, 2. 
Tremties sporto santvarka Kūno Kultūros Rūmų Lietuvoje 
pavyzdžiu ir 3. Lietuvių Tremtinių Švietimo Tarybos atst
ovo Prano Turūtos platesnis pranešimas, kuriame pažy
mėjo, kad LTB-nės Švietimo Taryba numato įvesti sporto 
referentūrą, kas jau buvo nustatyta ir Kitoms kultūrinėms 
srities apraiškoms tvarkyti.

Išrinktos sporto vadovybės darbai turėjo bazuotis iš Aug
sburgo ir Kempteno stovyklų atstovų — L. T. D. F. L. S. ko
miteto, kaip artimai gyvenančių, nes ryšių palaikymas ir 
įvairūs pasitarimai, nedelsiant buvo galima atlikti. Vado
vybė sudaryta iš 5 asmenų (kandidatų buvo 15). Labai ap
gailėtina, kad išrinktieji nieko nenuveikė ir sporto klubus 
smarkiai apvylė. Tokia padėtis iššaukė veiklesniųjų spor
tininkų ir sporto Įdubų nepasitenkinimą. To pasėkoje, su
važiavę kelių artimesnių vietovių sporto pareigūnai,įstei - 
gia Mūncheno Sporto Apygardą, su būstine Augsburge. Tai
gi, pirmoji centrinė valdžia paliko tamsų šešėlį sporto lau
ke, nes stokojo iniciatyvos ir pareigos jausmo.

Darbo sustiprinimui apygardos v-bė parenka žinomes - 
nius ir veiklesnius asmenis sporto šakų tvarkymu; ir klubų 
registracijai pravesti. Vienok buvo dedamos pastangose 
kad 1947 m. tikrai būtų pravesti nauji rinkimai, nes visų 
zonų sportinė būklė ir kasdien Kylanti platesnė varžybinę 
apimtis reikalauja geresnės ir planingesnės darbų eigos.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas
Valdo Adamkevičiaus pastangomis ir organizacine ruoša, 

1947 m. XI. 29 Augsburge išrenkama II-ji sporto vadovybė . 
Tikslas — lietuvių tremtinių sportuojantį jaunimą sėkmin
gai ugdyti, plečiant fizinės ir dvasines galias. Pradžia i 
kartuvių buvo sunki ir nedėkinga, nes jokių planų ar prade 
tų darbų iš pirmųjų valdžios nerado. Su tvirtu įsitikinimu .. 
uoliu darbštumu prasidėjo sistematingesnio organizavimo 
žingsnius. Per spaudą kreipiasi į sportuojantį jaunimą ir jo 
padalinius, į esamas vadovaujančias organizacijas dėl nu
matytų darbų atlikimo, prašydami talkos ir paramos. Pir
muoju uždaviniu užsimojo apjungti pasklidusius sportinin 
kus ir sporto padalinius, išlyginti pasitaikiusias kliūtis vi
soje veikloje.

Sekmlngesniam darbų pravedimui ir geresnei veiklai pa 
grindus duoti, vadovybė pasiskirsto s Kančia tvarka:

1- Zenonas Puzinauskas, pirm. — tvarKo žiemos spor
tą;

2. Edmundas Vengianskas, pavaduotojas — krepšinį ir 
tinklinį;

3. V. Adamkavičius, reikalų vedėjas — lengvąją atle
tiką:

4. Aleksandras Vakselis — sekretorius;
5. Al. Osieika, iždininkas — lauko ir stalo tenisą;
6. Pr. Mickevičius, kandidatas — futbolo.
Komiteto branduolį sudarė Augsburgo ir Kempteno sto

vyklų žmonės, nes artimos vietovės laiduoja greitesnę vei
klą ir nuolatinius ryšius. Lietuvių S-ga paprašyta paskirti 
savo įgaliotinį tinkamesniam darbų koordinavimui. Naujo
ji v-bė pasivadino Vyriausiu Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetu — Vyr. FASKAS. Tokia organizacinė struktūra 
yra paprasta ir tuometinėms sąlygoms atitiko. Šalia vyr. 
v-bės veikė judri Mūncheno sporto apygarda, po to spor
to klubai ir paskirų sporto šakų k-tai ar įgaliotiniai.

1947 m XII. 13-14 d. d. Kemptene buvo suorganizuota ir 
Pabaltiečių Sporto Taryba, bet 1948 m prasidėjus emi
gracijai, aktyviau pasireikšti negalėjo Tuoj po išrinki
mo švenčių proga (Šv. Kalėdų ir 1948 N. M.) platesniame 
pranešime spaudai ir visuomenei labai teisingai apibūdi
no fiz. auklėjimo ir sporto varžybas, siejant su tautos li
kimu ir mums slalomais uždaviniais. Vyr. FASK-to veik
la tęsėsi ligi 1949 merų liepos mėnesio pabaigos, /b. d./

ti. Atrodė,kad jiems visiems patiko, ar su geru apetitu 
buvo valgomi, nes kaimyniškose ir mano lėšktėse nesi - 
matė paliktų trupinių. Norintieji, gavo dar pakartotinai 
po stiklelį vyno. Artėjant vidurnakčiui, dalis keleivių jau 
pradėjo snausti ir miegoti, nekreipdami dėmesio į pradė
tą rodyti filmą. Vienas kitas miegalis pradėjo ir knarkti, 
kas sukėlė juoko ir lengvai užmigusius prikėlė iš miego . 
Tik maža dalis keleivių naudojosi ausinėmis klausytis mu
zikos. Mano kaimynė ir jos vyras netrukus pasidėjo au - 
sines ir užmigo. Kaimyninio pavyzdžio paveiktas, užmi - 
gau ir aš. Netrukus,tačiau,visus prikėlė netikėtas gar - 
siakalbio balsas,pranešdamas, kad pirmą valandą lėktu
vas leisis Azores aerodrome išleisti dalį keleivių ir pa
imti naujų /iš anksto apie tai nebuvo žinoma/ ir kad Li - 
saboną pasieksime pavėluotu laiku. Kelioliką minučių po 
pirmos lėktuvas nusileido minėtame aerodrome. Visi ke
leiviai sugužėjo salėn ir restoranan. Nedidelio restorano 
patalpų sėdimos vietos buvo visos užimtos. Vieni užsnū
do prie stalų sėdėdami, kiti gėrė kavos puodelį ir dar ki
ti kitokius patiekalus ragavo.

Čia praleidęs virš valandos laiko, lėktuvas vėl paki
lo. Po valandos skridimo gavome vėl užkąsti ir vyno. 
Prieš 7 vai. ryto lėktuvas pagaliau nusileido Lisabonoje .

Apie šimtinė keleivių greitai paliko lėktuvą ir skubė
jo salėn. Įėjome jon ir mes trys pažįstami keleiviai. Iš 
salės keliautojai greitai išsiskirstė, likome tik mes trys , 
ir prie mūsų prisijungė dar viena pora patyrę,kad mes 
kanadiečiai. Netrukus priėjo žemo ūgio vyrukas,užklausė 
ar mes kanadiečiai ir gavęs teigiamą atsakymą pasisakė, 
kad jis būsiąs grupės vadovu, nors ši grupelė jam nepri
klausanti. Nieko neastakėm į tokį keistą pareiškimą ir jo 
nurodymu ėjome Į taksistų automobilius. Mašinos buvo 
arti, ir vykome Į paskirtą viešbutį.

Pradėjus važiuoti, mano nuotaika pablogėjo dėl ne - 
skaitlingos grupės ir neįdomios aplinkos. Pradėtas va - 
žiuoti kelias buvo siauras ir kratus. Pakelėje . stūksojo 
keli medeliai ir krūmokšniai. Po pusvalandžio, kelias ir 
gamtovaizdžiai pagerėjo. Dar po 1O minučių Įvažiavome

1984 Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBĖS
1984 m. Siaurės Amerikos Alpinistinės ir Cross - 

Country /Lygumų/ Slidinėjimo Pirmenybes numato vyk
dyti Toronto Estų Sporto Klubas KALEV, 1984 m.vasa - 
rio 4-5 d. d. .Kanadoje. Smulkesnės informacijos bus pa
skelbtos vėliau.

Pagal tradiciją, lietuvių pirmenybės turėtų būti iš - 
vestos iš pabaltiečių varžybų, bet tai bus nuspręsta vi
suotiniame ŠALFASS suvažiavime, š. m. gruodžio IO d.

ŠACHMATŲ TURNYRAS CLEVELAND’S

1984 m. SAUSIO 28/29 d. d. CLEVELAND'e rengia
mas "2-nd Lithuanian Open" šachmatų turnyras. Rengia 
Cleveland'o Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas, talkinin
kaujant Cleveland’o LSK ŽAIBO šachmatų sekcijai. Šis 
turnyras oficialiai sankcionuotas USCF ir yra atviras da
lyvauti visiems amerikiečių bei kanadiečių žaidėjams .

Smulkesnės informacijos bus paskelbtos vėliau. Turny
ro reikalais galima kreiptis Į turnyro vadovą Edvardą 
KRYGERĮ, 18012 Lake Shore Blvd. , apt. 303, Cleveland , 
OH 44102,tel: /216/ - 631-0210.

Į miesto gatvę, kuri iš karto atrodė gana gerai- plati ir 
gražūs pastatai. Sustojom prie viešbučio Hotel Lutecia. 
Vestibiulyje vadovas, Įteikdamas raktus Į paskirtus kam
barius nurodė,kad 12 vai. vėl susirinktume čia į vesti - 
biulį. Vyksime autobusu miesto apžiūrai. Tai buvo pir - 
madienis, spalio 4 d. ,8 v. ryto, taip kad poilsiui turėjome 
mažiau 4 valandų laiko.

Kaip sutarta, iš II ir III aukštų nusileidome žemyn į 
vestibiulį ir radome apie 15 mums nepažįstamų asmenų. 
Jų rinkosi vis daugiau, pasirodė ir pats vadovas. Visiems 
jau sėdint autobuse,atskubėjo ir vadovas. Jis per garsia
kalbį pasisveikino ir prisistatė;, jo vardas Machado Nuno, 
gimęs ir augęs Portugalijoje, gyvenąs už 3Okm. nuo Lisa
bonos. Namuose esanti jo žmona su dviem mažamečiais 
vaikais. Mūsų buvo 35.

Autobusui pajudėjus, vadovas pranešė,kad Lisabono
je dabar esą 1 mil. gyventojų. Dabar esame naujoje mies
to dalyje. Tokia atsirado todėl,kad po gamtos nelaimės 
reikėjo atstatyti. . Jis pasakojo apie netikėtą žemės dre
bėjimą 1755 m. .lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų dieną. 1O v. 
ryto miesto gyventojai ėjo Į bažnyčią pamaldoms. Tik 
staiga pajuto pirmąjį išgąstingą momentą- žemės drėbė - 
jimą. Bažnyčios ir kitų namų stogai pradėjo lūžti, sienos 
pleišėti, skirtis ir kristi . Likę viduje maldininkai buvo 
sutriuškinti. Nuo skraidančių plytų,liepsnos ir troškinan
čių dūmų žmonės .kurie galėjo, bėgo Į visas puses.Dalis 
jų leidosi prie Tagu upės,tačiau upė staiga likosi sausa 
ir po trumpo momento vanduo vėl pradėjo rastis ir pa
kilo net iki 6 pėdų aukščio. Nespėję pasitraukti žmonės 
nuskendo. Žemės drebėjimas užsitęsė net 13 minučių ir 
kartojosi iki 20 kartų. Tada žuvę 60.000 gyventojų.

Keletą minučių pavažiavus tylomis, autobusas susto
jo netoli Edvardų VH-to j o parko. Išlipę iš jo, dūlinome 
paskui vadovą. Prie eilės medžių radome geležinę tvorą 
su atidarytais varteliais. Pro juos įėję- buvome nustebin
ti spalvotų gėlių kalnu. Pasirodo, tai buvo botanikos so - 
das dar iš karaliaus Edvardo VII laikų, šalia jo vardo 
parko. Vienu šonu pradėjome eiti taku aukštyn. Pasiekus 
kalno viršūnę ir pamažu slankiojant aplinkui, už poros 
minučių jau pasidarė šilta ir kakta pradėjo rasoti. Dar 
gerokai virš galvų kabojo ištiesti brezentai,kurie kaip tik
ri šiltnamių stogai saugojo egzotinius augalus nuo nušali
mo. Sodelis išvedžiotas tik skersiniais takeliais lankyto
jų vaikščiojimui. Sodelis pilnas įvairiausių spalvų gėlių 
krūmokšnių ir medelių. Vienas, kitas vandens baseinėlis, 
kuriuose nardo spalvotos žuvelės. Lygumoje, vienoje ne
didelėje nišoje už grotelių vaikštinėjo pora voveraičių , 
kitoje- margų paukštelių būrelis ir vienoje pora kanadiš- 
kų bebrų. Sodelis- tai pačios gamtos sukurtų spalvų gra
žus derinys. Gerai tvarkomas ir prižiūrimas. Botanikos 
sodų ar oranžerijų esu matęs kituose Europos kraštuose, 
tačiau pirmąjį teko matyti tokioje aukštumoje. Iš toliau 
pažvelgus, viename šone matėsi masyvinė, aukšta gele
žinė tvora,leidžianti manyti,kad šis kalnas specialiai su
piltas šiam reikalui. Apžiūrėję, dalis mūsų buvo įėję pro 
vartelius į gretimą Edvardo VII vardo parką,tačiau va - 
dovo buvome sugražinti atgal,kaip sakė, dėl laiko stokos. 
Kelionių programoje, tačiau, buvo nurodytas ir šio par
ko apžiūrėjimas.Išeinant pro vartelius, mus pasitiko ke
turios portugalės, įkyriai siūlydamos pirkti jų įvairius 
rankdarbius. Viena iš jų neatlaidžiai man siūlė pirkti štai 
tiesę, paprašiusi 20 dolerių. Aš ją paėmęs Į savo rankas 
pavarčiau. Ji man patiko. Pardavėja nusileido iki 12 dol. 
dar man nieko nepasiūlius, tačiau abejodamas jos dydžiu 
savo stalui namuose, nepirkau.

Iš čia vykome apžiūrėti Sv. Jeronimo vardo vienuo - 
lyno senoje miesto dalyje,kurios nebuvo palietęs žemės 
drebėjimas. Vienuolyno parkelis nedidelis,bet gana gra
žiai įrengtas. Gėlių lysvės, nedideli medeliai, pora fonta- 
nų, 8v. Jeronimo stovylėlė. Pasivaikščiojimui išvedžioti 
keli takai ir poilsiui padėti keletas suolų. Gerai prižiū
rimas ir švarus parkelis.

Atvykome prie bažnyčios ir įėję su vadovu, prisiarti
nome prie didžiojo altoriaus. Sustojome prie vieno ant - 
kapio. Vadovas paaiškino, kad čia esąs VA SCO DE GAMA 
antkapis, žymaus Portugalijos keliautojo ir naujų žemių 
atradėjo. Priėjus prie kito antkapio, buvo paaiškinta, kad 
tai esąs buv. karaliaus Manuelio l antkapis. Tiek tematę, 
išėjome lauk. Sis vienuolynas esąs iš 16 š.laikų. Bažny
čioje degė labai maža švieselė,todėl sunku buvo Įžiūrėti 
ką nors daugiau. Jos išpuošimas kuklus,pats altorius ga
na didelis, su keliais šventųjų paveikslais ir keliom figū
rom. Reikalinga mažiausiai bent dažymo darbų.

Pėsčiomis nuėjome prie Tagu /Tėjo/ upės kranto, ne
toli Bllem tvirtovės. Čia radome keturias nedideles par
duotuves. Vienoje buvo tik vaisvandenų išgėrimui,kitoje 
smulkūs rankdarbiai ir suvenyrai, o kitose dviejose Įvai
rūs audiniai lovoms ir stalams papuošti. / bus daugiau/ 
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
IGARKOS NAUJAMIESTIS

E. Juciūtė
/ Iš sovietinių deportacijų 1948 m. liudininkų gyvenimo/

Taip ir nupukšnojo šie keturi Igarkos lietuviai lai
vu "Stalinu" Krasnojarsko linkui plačiais Jenisiejaus van
denimis.

Iš to ketvertuko tik viena Tamošiūnaitė važiavo atos
togoms, nežinodama, ar galės pasilikti Lietuvoje, nes tu
rėjo "nešvarų" pasą. Visi kiti turėjo "švarius" pasus, - 
be apribojimų, ir tikėjosi sugrįžę įsikurti Lietuvoje.

Džiugu keliauti Lietuvos linkui, ypač po daugiau kaip 
dešimties metų kietos nelaisvės. Tik dabar mūsų kelei
viai pastebėjo gražius Jenisiejaus upės krantus, orąnži - 
nės spalvos uolų masyvus, žėrinčius,kaip ugnis. Atva - 
žiuodami viso to nematė. Tik ant krantų ta pati igarkiška 
skurdi augmenija netraukė dėmesio beveik iki pat Makla- 
kovo miesto,kol pasirodė didesni miškai. Čia rugpjūčio 
pabaigoje dar tebebuvo žydinti vasara. Kiek džiaugsmo , 
grįžtant vėl j normalų pasauli kuriame laiku diena,laiku 
naktis, kuriame čiulba paukščiai ir žydi margaspalvės 
gėlės '.

Maklakovo prieplaukoje "Stalinas" sustojo. Vieni ke
leiviai išėjo, kiti atėjo. Toliau keliaujantieji,kas norėjo , 
galėjo išlipti ant kranto. Daugelis norėjo ką nors nusi - 
pirkti iš pardavėjų, kurie stovėjo prie upės kranto, siūly
dami keleiviams savo prekes. Vietiniai gyventojai atneša 
l prieplauką parduoti šiokių tokių maisto produktų. Vati
nėmis apsivilkusios, baltais žiurstais apsijuosusios mo
terys pardavinėjo nevirtus kiaušinius, virtas su lupyno - 
mis bulves, gerą ruginę duoną,pamidorus, agurkus -tik 
ką nuskintus iš daržo,dar kvepiančius. Mūsų žinomo ket
vertuko keleiviai visi išlipo iš laivo, musipirko po kiauši
ni, po agurką ir duonos. Kiaušinius tuoj pat išgėrė nevir
tus. Kas ten juos kur išvirs? Tamošiūnaitė sakėsi tada 
pirmą kartą gyvenime gėrusi žalią kiaušini, ir buvęs ne
paprastai gardus. O agurkas buvęs tiek pasiilgtas,kad iš 
pradžių visi tik uostę tą kvapą, nedrįsdami valgyti, kaip 
kokią brangenybę. Ir duona buvusi šviežia, gera, grynų 
rugių, be jokių priemaišų /be pjuvenų/, nepaprastai gardi, 
ne tokia, kaip Igarkoje. . . Po vienuolikos metų - pirmą 
kartą tokia prabanga. Kas nepergyvenęs tokių vargų, tas 
nė neįsivaizduos to džiaugsmo,kuri dabar pergyveno mū
sų žinomi keleiviai.

Neilgai čia pastovėjęs "Stalinas" ir vėl nupukšėjo Je 
nisiejaus upe tolyn. Pagaliau, po šešių dienų nuo kelionės 
pradžios, pasiekė Krasnojarsko prieplauką.

Išlipę ant kranto, keleiviai čia rado panašų turgų , 
kaip ir Maklakove, tik čia daugiau ko buvo galima nusi - 
pirkti. Be visų Maklakove pasiūlytų maisto produktų, čia 
siūlė ir sviesto, ir dešrų, ir pyragaičių/rusiškai-pirož- 
ki/, prikimštų kopūstais, ryžiais ir malta mėsa. Mūsų

DOVANŲ DAVĖJAI O.Henry

/kondensuota/
Vienas doleris ir 87 centai. Tai viskas. Iš jų 60 cen

tų buvo viencenčiais. Centai sutaupyti po vieną ar po du , 
kietai besiderant su maisto pardavėju ar daržovių krau - 
tuvėje, kol veidai {rausdavo...

Dela skaičiavo tris kartus. Vienas doleris ir 87 cen
tai. O rytoj-Kalėdos. Aišku,kad nieko negali daugiau pa
daryti, tik kristi ant apšepusios sofelės ir žliumbti. Dela 
taip ir padarė. Kas tuojau pat mums primena, jog gyve - 
nimas susideda iš verksmo, nosies šnypštimo ir šypsenų; 
daugiausia iš nosies šnypštimo.

Dela baigė verkti, nusišluostė veidus ir įbedė žvilgs
ni l langą,pro kuri matėsi pilka katė, keliaujanti pilka tvo
ra papilkusioje užkiemio gatvelėje. Rytoj- Kalėdos,o ji 
turėjo tik tą vieną dolerj ir 8? centus nupirkti dovaną Dži- 
miui. Keturis mėnesius ji taupė kiekvieną centą ir tiktiek 
tegalėjo sutaupyti. Dvidešimt dolerių savaitinių pajamų 
vos užtenka. Išlaidos buvo didesnės, negu kad ji apskai - 
čiavo. Visada taip būna. Tik vienas doleris ir 87 centai 
dovanai nupirkti. Daug mielų valandų ji praleido planuo - 
dama pirkti ką nors gero, reto,sidabrinio - ką nors, kas 
būtų verta D žirnio.

Staiga ji atšoko nuo lango ir sustojo prie veidrodžio . 
Jos akys sužibo, bet veidas pabalo. Greitai ji nuleido sa
vo plaukus,kurie išsitiesė visu ilgiu .

Džimis Dillington'as Young turėjo savo žinioje du da
lykus, kuriais jie abu labai didžiavosi. Vienas- Džimio 
auksinis laikrodis, kadaise priklausęs jo tėvui ir tėvo tė
vui. Kitas - Delos plaukai. Jeigu karalienė Seba būtų gy
venusi kitoje gatvės pusėje,Dela būtų nuleidinėjusi savo 
plaukus džiovinti pro langą,kad numenkintų Sebos brange
nybių vertę. Jeigu ir karalius Saliamonas būtų namų sar
gas čia pat, namo rūsyje, Džimis kiekvieną kartą pro ji 
praeidamas, būtų išsitraukęs tą laikrodi ir tikrinęs laiką, 
tik kad pasižiūrėtų,kaip anas iš pavydo pešiotų sau barzdą

Taigi, dabar Delos gražūs plaukai krito iš abiejų šo
nų blizgančiomis bangomis. Jie siekė žemiau kelių ir 
gaubė ją kaip koks apsiaustas. Greitai ir nervingai ji vėl 
juos susuko aplink galvą. Dar minutę stovėjo nesiryžda
ma,kai viena kita ašara nukrito ant nutrinto raudono ki - 
limo.

Apsivilko senu, rudu švarku, užsimaukšlino savo seną, 
rudą kepurę. Dar vis žibančiomis akimis ji nulėkė laip - 
tais žemyn ir pasileido } gatvę.

Sustojo ties užrašu:" Mme Safronie - Įvairių rūšių 
plaukų išdirbiniai". Dela užlėkė uždusus l antrą aukštą ir 
susikaupusi paklausė: "Ar Jūs nupirktumėte mano plau
kus ? "

-Aš superku plaukaus, - atsakė ponia. - Nuimkite sa
vo kepurę ir pasižiūrėsim, kaip jie atrodo.
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keleiviai pirko, valgė ir gardžiavosi. Pirko ir duonos,ir 
dešros ir pyragaičių. Už mažą duonos kepaliuką mokėjo 
po dešimti rublių. Dešra - virš dvidešimties rublių kilo
gramas. Pasistiprinę paėmė taksi ir nuvažiavo į geležin
kelio stoti. Cia mūsų keleiviai nenoromis prisiminė trau
kinius, kuriais buvo atvykę prieš vienuoliką metų. Jau bu
vo ir primiršę tuos užkaltus kiaulinius vagonus, kuriais 
važiavo visą mėnesi išvargę, nuliūdę, visokio gyvio grau
žiami, daugelis - vos gyvi. Kiek pergyventa per tuos vie
nuolika metų,kiek išvargta, kiek iškentėta,kiek iš drauge 
atvykusių palaidota toje ledinėje žemėje.. . Dabartis vėl 
prikėlė praeiti. • • Ir štai dabar jie vadinasi laisvais pi - 
liečiais, jų nebesekioja komendantas, nei kareiviai su 
šautuvais, kaip atvažiuojant. . . Bet ar tikrai laisvi? Ne , 
SovietiĮ Sąjungoje tokių iš viso nėra. Dabar jie tik laisviau 
supančioti. Onos pase - apribojimai. Nežinia, kaip bus 
valdžios traktuojami ir kiti savame krašte, nors ir netu - 
ri pase įrašytų apribojimų. Rusai nenori, kad lietuviai 
Lietuvoje gyventų. . . O lietuviai ir iš "plačiosios" galin
gosios tėvynės veržiasi Į savo mažą kraštą.

"Na zlo vragam" /ant keršto priešams/, kaip rusai 
mėgsta sakyti, Igarkos "aristokratai" nusiperka pirmos 
klasės bilietus ir sėda į liuksusinj vagoną su veidro - 
džiais ir kilmais, ir su puodeliu "čajaus" /arbatos/ ry - 
tais, pietų metu ir vakare. Žinojo mūsų "aristokratai" , 
kad reikia iš-namų pasiimti puodelius "čajui" įpilti; netu
rėsi puodelio, nejpils "čajaus”, nors ir pirmos klasės bi
lietą turėsi, nors ir pinigų nesigailėsi. . .

Mūsų keleiviai - sunkią gyvenimo mokyklą praėję , 
žino, kada ko reikia. Tarno šiūnąitė nepamiršo pasiimti 
ir "vašabeiką" - tankias šukas,kuriomis iššukuojami iš 
galvos plaukų "liaudies priešai". Iš Lietuvos vežami , 
niekas tada "vašabeikų" neturėjo, o kelionėje jų labai pa
sigedo. Atsarga gėdos nedaro. Nežinia,kada ir kur gali 
užklupti "baltoji armija”,ypač ilgoje kelionėje. Igarkoje 
galima buvo nusipirkti "vašabeikų"- juk tai pirmo reika - 
lingumo prekė arktiniuose tyruose, Valdžia pasirūpino , 
kad ir Igarkoje jų būtų. Gera valdžiukė, žino,ko jos garbi
namai liaudžiai reikia.. . Tiesa,Igarkoje daugeliui greit 
nebereikėjo, nes netrukus nupliko.Kasų merginos neau - 
gino, ir nebūtų užsiauginusios, nes visoms nuslinko, nu - 
triušėjo plaukai vien dėl to žiauraus klimato. Ne be rei
kalo Jankauskienė merginoms sakė:Žinokit,kad čia netu
rėsite kasų"...

Traukinys buvo labai ilgas, žmonių spūstis - didelė. 
Didesnių miestų stotyse pastovėdavo ilgiau. Keleiviai tu
rėjo progų nusipirkti maisto. Visur stotyse ir prie stočių 
būdavo pardavėjų, siūlančių pyragaičių, duonos, kiauši - 
nių, dešros ir kt. maisto produktų. "Ciajaus" vagone nie
kada nepritrūko. Viršininkas vagono, kuriame važiavo

Plaukai nusileido rausvomis kaskadomis.
- Dvidešimt dolerių, - pasakė ponia,pakėlusi šūsnį 

plaukų prityrusia ranka.
- Negaiškite - atsakė Dela.
Prabėgo dar pora valandų Delai apžūrinėjant krau

tuves ir beieškant Džimiui donanos. Galų gale ji surado- 
platinos spalvos grandinėlę,paprastą, bet gero piešinio. 
Vos tik ją pastebėjo, žinojo,kad tai ši tinkamiausia Dži
miui. Ji atatiko ji- rami ir vertinga,kaip ir jis pats.

Kainavo 21 doleris, ir ji parbėgo namo su 87 centais. 
Su ta grandinėle Džimis galės tarp bet kokių žmonių tin
kamai pasitikrinti laiką. Koks puikus tas laikrodis bebu
vo, jis pasižiūrėdavo j ji kitiems nematant, nes buvo pri
kabintas vietoj grandinėlės, ant senos odos šniūro.

Dela, parbėgus i namo, išsiėmė savo plaukams raity
ti žnyples ir pakaitinus, pradėjo tvarkyti nuostoli,kurĮ pa
darė jos dosnumas sujungtas su meile. Kas visuomet y- 
ra didelė užduotis, mieli bičiuliai, sakyčiau drambliško 
didumo.

Po kelių minučių jos galva apsidengė trumpomis gar
banėlėmis, suteikdamos jai žavią,lyg aptingusio mokinu
ko išvaizdą. Ji ilgai ir kritiškai žiūrėjo } save veidrody-1 
je.

- Jeigu Džimis manęs neužmuš,-pasakė sau,tai pa
sakys, kad aš atrodau kaip Coney Island kabareto dalyvė. 
Bet ką aš galėjau padaryti? Ką- su vienu doleriu ir Se
niais centais?

Seprintą valandą kava buvo gatava ir keptuvė padėta 
ant krosnies, paruošta vakarienei.

Džimis niekada nevėluodavo. Dela suėmė l rankas 
grandinėlę ir atsisėdo už stalo kampo,arčiausiai durų . 
Užgirdusi žingsnius ant laiptų, išblyško. Buvo įpratusi 
pasakyti mažą maldelę dėl mažų kasdieninių reikalų, ir 
dabar sušnibždėjo:"Duok Dieve, kad jis galvotų, jog aš vis- 
tiek dar graži".

Durys atsivėrė, įėjo Džimis ir uždarė duris. Jis at
rodė labai rimtas,sulysęs. Vargšas vyrukas,tik 22- jų 
metų- ir jau apgultas šeimos rūpesčių'. Jam reikėjo nau
jo ploščiaus.ir jis neturėjo pirštinių.

Džimis sustojo prie durų ir nejudėjo. Jo akys įsmi
go l Delą su neišskaitoma išraiška ir tai ją gązdino. Tai 
nebuvo pyktis, nei siurprizas, nei apkaltinimas, nei pasi
baisėjimas, nei joks kitas jausmas, kuria m ji buvo pasi - 
ruošusi. Jis tik žiūrėjo Į ją.

- Džimi, mielasai, - sušuko Dela, - nežiūrėk l 
mane taip. Aš nukirpau plaukus ir juos pardaviau, nes ne
galėjau pagalvoti, kad bus Kalėdos ir aš tau neturėsiu jo
kios dovanos. Jie vėl ataugs:- juk nieko tokio, ar ne? Pa
sakyk tik "Linksmų Kalėdų'." Džimi, ir būkim laimingi. 
Nežinai, ką aš tau nupirkau.

- Tu nukirpai plaukus? - pasakė~Džirnis.
- Nukirpau ir pardaviau, -pakartojo Dela. - Ar tau 

mūsų igarkiškiai keleiviai, buvo labai madagus, lipšnus, 
draugiškas ir plepus ruselis. Visiems jis mandagiai pa
tarnaudavo, ypatingai moterims. Tarp kitko jis sakydavo: 
"Mašina liubit maslo, a ženščina - lasku" /Mašina mėgs
ta tepalą, o moteris švelnumą/.

Traukinys greitai lėkė. Naktį keleiviai galėjo atsigul
ti ir gerai išmiegoti. Gal tik pirmos klasės vagonuose ke
leiviai turėjo tokias geras sąlygas. Reikia manyti, kad 
pigesnių bilietų savininkams nebuvo lengva rasti patogų 
miegui kampeli, tik "aristokratų " vagonai nebuvo taip 
perpildyti. Greit prabėgo tos šešios dienos, kurias reikė
jo prasėdėti iki Maskvos. O nuo Maskvos lietuviškoji gru
pė per pusę sumažėjo. Kaip buvo suplanavusios, Motiejai- 
tienė su savo motina pasuko j kurortą Soči. Žadėjo ten 
pabūti porą savaičių. Dabar joms atrodė vienintelė proga 
pailsėti garsiame kurorte, pamatyti tropikų gamtą ir vi - 
sa, kuo žmonės žavisi. Gal daugiau nebus tokios progos?

Likusieji - Ona ir Albinas - keletą valandų turėjo 
laukti traukinio { Vilnių. Buvo proga pavažinėti ir Mask
vos požeminiu traukiniu, vadinamu "metro", kuriuo ru - 
sai labai didžiuojasi. Reikia pripažinti, kad tas jų "met
ro" gerai atrodo, švariai, gražiai užlaikomas, ne gėda 
ir užsieniečiams parodyti. Tik toji keliaujanti, išvargusi 
snaudžianti , klumšiais apsikrovusi publika išduoda žmo
nių skurdą, vargingą gyvenimą, nepanašūs jie J rojaus 
gyventojus.

Duona Maskvoje irgi buvo gardi, abu suvalgė po visą 
kepaliuką su nepaprsatai gardžia arbatine dešra.

Abu pasiuntė telegramas savo artimiesiems, praneš
dami, kad atvažiuoja, kad ateitų j stotj pasitikti. Ona va
žiuoja tik iki Vilniaus, o Albinas - dar toliau.. .

Grįždami J tėvynę, sibiriokai beveik visi vienodai 
pergyvena tą įžengimo J gimtąjį kraštą momentą. Iki 
Lietuvos ribos būna ramūs, nesijaudina, bet kai prava - 
žiuoja ribą, kai pajunta po savo kojom Lietuvos žemę, 
apie Naująją Vilnią, dažniausiai netenka žado - susikau
pę tyli. . . Ir šie du keleiviai ilgai tylėję.. . Kodėl? Kas 
pats to nepergyveno, veltui tam aiškintum - nesupras....

"Graži tu, mano brangi Tėvyne... brangi, nes dau
gel vargų patyrei"... - teisingi poeto Maironio žodžiai . 
Sibiriokai visi juos žino. Per savo vargą jie išmoko bran
gi nti Tėvynę, kuri kadaise , prieš keliolika metų ar dar 
daugiau, davė jiems vaikystę be baimės, be rūpesčių 
gražioj gamtoj, tyrame ore, davė linksmą jaunystę su 
ateities viltimis. . . Neįmanoma išskaičiuoti, ką mums 
davė Tėvynė, kai buvo laisva, nepriklausoma; taip pat 
neįmanoma išskaičiuoti, kas dabar iš mūsų atimta .... 
Visa tai labiausiai jaučia, skaudžiausiai pajunta grjžtan - 
tieji iš Sibiro luoši, nukamuoti, daugelis ne laiku pasenę 
buvę kaliniai ir tremtiniai.

soooooooooooocoooooooooooooooooooooooooood
PASIRODĖ NAUJAS ŽURNALAS

"Tautos Gyvybė",politinis, literatūrinis, tautinio sąmo
ningumo žurnals. Bepartyvinis. Leidėja ir redaktorė Bi - 
rutė KEMEŽAITĖ. Atskiro numerio kaina 3 dol. Metinė 
prenumerata 12 dpi. Užsakymus siųsti US doleriais šiuo 
adresu:'TAUTOS GYYYBĖ . c/o Birutė Kemežaitė

7124 So. M.ęzart; St. , Chicago, Hl. 60629, USA 
**
ašnebepatinku? Aš juk ta pati ir be tų plaukų,ar ne?

- Nebėra plaukų, - Džimis pakartojo, žvalgydamasis 
po kambarį, nieko nesuprantančia išraiškai

- Nežiūrėk, jų nėra,aš tau sakau- pardaviau. Dabar 
Kūčios. Būk geras, juk dėl tavęs aš jų netekau. Gal ga - 
Įima suskaičiuoti tuos plaukus, bet niekas negalėtų su 
skaičiuoti mano meilės tau, - pasakė ji rimtai ir švelniai. 
- A-r pradėti vakarienę, Džimi?

Džimis pradėjo atsipeikėti. Jis apkabino savo Delą . 
Tada išsiėmė iš savo ploščiaus pakietėll ir numetė ji ant 
stalo.

- Negalvok Dela apie mane klaidingai. 'Temanau,kad 
nukirptais plaukais tu man būtum mažiau brangi. Bet - 
jei išvyniosi šj pakietėll,suprasi,kodėl aš buvau taip pri
trenktas iš pradžių.

Balti .miklūs pirštai nurišo virvelę ir nuplėšė po - 
pierių. Pasigirdo džiaugsmingas riktelėjimas ir- isteriš
kos ašaros ir ūkčiojimas.

Prieš akis - '-UKOS, serija jų .prilaikyti plaukams 
iš šonų ir pakaušyje, šukos, kuriomis Dela taip ilgai gė
rėjosi, žiūrėdama l jas krautuvės vitrinoje. Puikios šu - 
kos iš vėžlio kaulo, su žibučiais krašteliuose- kaip tik 
tokio atspalvio nešioti J dingusius plaukus. Ji žinojo, kad 
jos buvo labai brangios ir tiesiog trokšte troško jų, be jo
kios vilties kada nors jas įsigyti. Ir štai dabar- jos buvo 
čia, bet nebebuvo tų puošmenų- kasų.

Ji prispaudė šukas prie savo krūtinės ir galų gale pa
kėlė akis.. Su šypsenėle pratarė: Džimi, mano plaukai juk 
gretiai auga".

Tada Dela pašoko,kaip įgelta,prisiminusi,kad nepa
rodė Džimiui jo dovanos. Sugriebė grandinėlę ir ištiesusi 
ją ant savo delnų pasisuko j Džiml:"Ar ne puiki,Džimi?" 
Aš išbėgiojau po visas krautuves,kol radau tinkamą. Da
bar galėsi žiūrėti šimtą kartų kasdien l savo laikrodi. 
Duok man ji, aš užversiu grandinėlę.Pažiūrėsim,kaip at
rodo".

Džimis nusileido ant sofos, užnėrė rankas už galvos 
ir šypsojosi.

- Dela, atidėkim J šalį savo kalėdines dovanas .tegul 
jos paguli. Jos perdaug puikios,kad tuojau pat naudotu - 
mėme. Aš- pardaviau laikrodi,kad galėčiau tau nupirkti 
šukas.

O dabar - gal valgysim?

Kaip žinote, Trys Karaliai buvo išmintingieji vyrai , 
nešę dovanas Kūdikiui tvartelyje gimusiam. Jie išrado ka
lėdines dovanas. Aš tik bandžiau užrašyti įvykius dviejų 
jaunų žmonių gyvenime,kurie visai negudriai paaukojo vie
nas kitam didžiausius savo šeimos turtus. Tačiau , gerai 
pagalvojus,galima sakyti,kad iš visų,kurie duoda ir gauna 
dovanas, tiedu buvo išmintingiausi. Jiedu irgi buvo kaip tie 
Karaliai.
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IŠ PADANGĖS MIELOS
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

APAČIOJE - KALNIEČIAI, 
NAUJAS KAUNO GYVENAMASIS RAJONAS PROJEKTAS IR JO 
VYKDYTOJAI BUVO /VERTINTI PREMIJA KReM 

ve/dRod#ai

LANKĖSI AUSTRIJOS ja viduje, kaip veikia šildy- specialistą, kuris per 2 savai
ARCHITEKTAI mas, vantentiekis, kanaliza- tes kasdien po 10 minučių

Grupė Austrijos architek- cija. Taip pat jų vertė pri- "kaitino" Rentgeno spindu - 
tų lankėsi Austrijos ir SSSR ' klausytų nuo to, kas gauna liais tą guzą. Guzas tuojau ; 
miestų statybos ir projektą- juose leidimą apsigyventi.To- neišnyko, bet, praėjus ke- 
vimų reikalų aptarimuose kio klausimo tikriausiai ne- Roms savaitėms, kas’ kart
Sov. Sąjungoje. Atvyko ir i 
okup. Lietuvą, lankydamiesi 
Vilniuje ir Kaune. Vienas iš 
tų trijų atstovų buvo sena
miesčių atstatymo specialis
tas, kuris ypatingai užgyrė 
lietuvių architektų darbą, 
restauruojant Vilniaus sena
miestį ir apgalvotai bei sko
ningai pritaikant naujuosius 
pastatus, negadinant sena
miesčio vaizdo.

Svečiai susitiko su lietu
viais architektais, davė kele
tą pranešimų, žiūrėjo austrų 
architektų skaidrių.

Austrai taip pat teigiamai 
įvertino naująjį Kalniečių 
rajoną Kaune ir Lazdynų ra
joną, kuris gerai pritaikintas 
prie gamtovaizdžio.

Tokiais nuopelnais yra pa- 
s įžymėję tie patys austrai ir 
Vokietijos architektai, kurte 
iš po karo griuvėsių atstatė 
ištisus miestus, išlaikydami 
jų stilių. Nors greitoji ir pi
gioji bei funkcionali naujųjų 
didnamių statyba dažnai ga
li suteikti slegiančių ketur - 
kampainių kalėjimišką at - 
mosferą, reikia džiaugtis,kad 
Lietuvoje netrūksta gero 
skonio, kad ir nedidelių prie
monių ar galimybių architek
tų. Ir kad jie kovoja už sko
ningų pastatų statybą.

kėlė svečiai.

JAU RUOŠIASI MINĖTI 
NAUJAU IR GRUODĮ

1984 m. sueis 115 m. nuo 
muz. J. Naujalio gimimo ir 
50 m. nuo jo mirties.

Tais pačiais metais sueis 
ir 1OO m. nuo muz.J.Gruo - 
džio gimimo.

Šių abiejų muzikų ir kom
pozitorių sukaktims Kauno 
miestas jau dabar pradeda 
ruoštis. Kaunas - antrasis 
savo didumu Lietuvos mies
tas, pasižymėjęs muzikinės 
veiklos istorija. Jame susi - 
kūrė kvarteto žanras, abu 
minėti muzikai intensyviai 
reiškėsi Kaune; čia įvyko 
ir PIRMOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
1924 m.

Kiti du žymūs muzikai - 
J.Švedas ir J. Banaitis- 
vystė savo veiklą muzikinio 
švietimo ir kompozicijos 
srityse.

Kaune veikia Valstybinės 
Filharmonijos Skyrius.

TOKIA TIESA
Pirmuose puslapiuose vie

tinėje spaudoje rašoma
puikiai dirba Verkių popie - 
riaus fabrikas, net išstisą pa
rą. Pas įžymėję darbštuoliai -

,kaip Jau

vis mažėjo, kol visai dingo. 
Ir dabar, štai jau praėjo 30 
metų ir tas vėžys nepasikar
toja.

Kitas atvejis su viena pa
žįstama pensininke. Ji jautė 
skaudėjimą krūtyje ir pety
je, bet buvo labai nusistačiu
si prieš lankymąsi pas gydy
tojus. •SaKydavo, esą tai tik 
bereikalingos išlaidos, nes 
jis tik "pinigus lupa”. Paga
liau padidėjus skaudėjimui , 
ji buvo priversta kreiptis pas 
gydytoją, kuris pripažino pa
vėluotą vėžį. TeKo operuoti 
ir dabar mėginama gydyti 
chemoterapija. Perspekty
vos pagyti daoar yra mažes
nės, negu kad būtų prieš pus
metį kreiptasi pas gydytoją.

Dar Kitas atvejis: mano 
pusamžis giminaitis, paju
tęs prieš 3 metus auglį ant 
kaKlo, tučtuojau kreipėsi gy
dytojo pagelbos. Buvo išti
sus metus panaudota chemo
terapija, ir dabar, štai jau 
2 metai jis jaučiasi pašali
nęs vėžio ligos pavojų.

Ne laikas lakinti šunis, kai 
vykstama medžioti. Taip

ir su sveikatingumu Pagrin
dinė taisyklė--tai vengti su
sirgimų, taikant racionalų gy
venimo bei maitinimosi būdą 
Yra toks mėnesinis žarna - 
las ("Prevention"— 33 East 
St. , Emmaus, Pa. 18049), ku
riame randame daug įvairių

Vasiljeva, Denisovas, Pavliu- 
,T ,. ... čionokienė, Mechovičius..........

Nežinoma tik, kaip tie čalia jų paminėtos dvi Ne
naujieji pastatai f unkcionuo- tuviškos pavardės.

SVEIKATA VELTUI NETEIKIAMA
J. Valiūnas

Kas iš mūsų nenori būti 
sveikas, ypač jei esame vy
resnio amžiaus. Jei buvome " 
pratę nekreipti dėmesio į 
sveikatingumo dėsnius jau
nystėje, tai-gai ir pateisina
ma. Ne vien dėlto, kad sako
ma, jog jaunystė tai kvailys
tė, bet daugiau dėlto, kad jau
ną, na ir subrendusio am
žiaus asmenį įvairūs negala
vimai ne taip apima, kaip pa
siekusį pensininko amžiaus. 
Niekuomet nėra vėlu susirū
pinti sveikata, kuri labai pra
skaidrina ir prailgina gyve
nimo rudenėlį.

Vienas mano pažįstamas, 
jau gerokai virš 70 metų, 
tvirtina, kad esą geriausias

būdas išvengti didesnio nega
lavimo, tai tučtuojau kreip - 
tis pas gydytoją, pajutus ko
kią, kad ir mažą negerovę. 
Gal toks tvirtinimas dalinai 
ir teisingas, nes pačioje pra
džioje pasireiškusią negero
vę daktarui kur kas lengviau 
pašalinti, negu kreipiantis pa
vėluotai, negerovei įsigalė
jus.

Man ant kaklo(pagurklyje) 
1953 m buvo atsiradęs guzas, 
nedidelis, kaip žirnis. Bet 
jis greit augo ir po kelių sa
vaičių jau buvo lauko obuo - 
liuko dydžio. Gydytojas nu
statė vėžį ir pasakė, kad man 
beliko gyventi nedaugiau kaip 
5 metai. Buvau nusiųstas pas

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

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

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

K

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

8 vai. vakaro.
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patarimų, kaip apsisaugoti 
nuo susirgimų

Pirmas dalykas — tai mais
tas. Yra tokia koncentruotai 
parašyta knyga "Nutrition for 
a beter life" — 1980 (Capra 
Press, Post Office Box 2068, 
Santa Barbara, Ca. 93120), ku
rioje rasime populiaria for
ma motyvuotus patarimus, ką 
ir kaip valgyti (žiūr "NL" nr. 
16-4. 17. 81) "Sveikatingumo te
momis" ir nr. 36 — 9. 2. 81) — 
"Vienos dienos maisto ir gy
venimo detalės"). Neoereika- 
lo saKoma, kad iš maisto lai
kui bėgant, susidaro kūno sąs
tatas. Kūno ląstelės nesusto- 
jamai keičiasi ir medžiaga , 
joms pasikeitus ar naujai ląs
telei susidaryti, pateikia mū
sų valgomas maistas. Reika
linga išvystyti tvirtą valią 
bei pasiryžimą tinkamai pa
keisti mūsų vartojamą mais
tą racionalumo linkme.

Antras svarbus faktorius - 
tai mankšta. Jei kuris pasa
ko, kad išėjęs pensijon, jis 
pailsėsiąs, tai lyg ir nieko 
neveiksiąs, — tai būtų visai 
klaidinga pažiūra į pensinin
ko gyvenimo būdą. Laikas, 
nors ir nenuolatiniu darbu,

turi būti užimtas, kad jis ne
prailgtų. Antrą vertus, jei 
mūsų raumenys ir sausgys - 
lės nebus naudojamos bet ku
ria mankšta (greitas vaikš
čiojimas, bėgiojimas —'jog - 
ging” ar kuris kitas sportas 
bei fizinis darbas, ypač dar
že, arba ir Kasdieninė mankš
ta —"yoga'') tai jie gali išsi - 
gimti ir net visai atrofuotis, 
ir toks žmogus sensta. Kai 
mano vienas pažįstamas pen
sininkas pasakė, kad jis dir
bąs raštinės darbą po 10 va
landų į dieną, tai išreiškiau 
abejonių dėl jo s veikatos juo 
labiau, kad jis nebando suma
žinti savo perdidelį svorį. 
Yra galimybė sumažinti savo 
svorį, jei griežtai reguliuoja
mas maistas ir nepamiršta
mas fizinis darbas aroa bent 
intensyvi mankšta.

Pagaliau greta racionalaus 
ma sto ir mankštos yra būti
na reguliuoti savijautą. Kitaip 
tari ant, reikia įsigyti opti
mistinę į gyvenimą pažiūrą.. 
Pyktis, nepaKanta, melas, pa
vydas, kerštas — tai vis ar
dantieji jausminiai pasireiš - 
kimai. Tokių neigiamų jaus
mų paveikti kūno cheminiai 
procesai destabilizuoja nor
malią organizmo veiklą, o tai 
vėl sumažina kūno atsparu - 
mą ardomiems pataloginiams 
veiksmams (ligoms). Tų fizi
ologinių apraiškų nepamatysi 
nes jos tyliai ir palaipsniu, 
silpnina organizmo ligoms 
atsparumą. PaKartoju, bet 
kurie neigiami jausminiai as
mens pasireiškimai ardo fi
ziniai žmogaus sveikatą, ne-

NURAMINO —

Nesirūpink, brangusai, Narai man užtikrino, kad mašinoje 
nėra nė mažiausio įlinkimo !

IRGI YRA
Sovietų architektas atvyko į užsienį. Vietinis archi

tektas jį pasikvietė pas save. Vedžiodamas svečią po sa
vo namus,aprodė butą: "ctai -salionas, čia- mano darbo 
kambarys, šie du yra vaikų miegamieji, čia mūsų mie
gamasis, o šitas kambarys - svečiams. Ten, toliau - 
virtuvė, valgomasis, tualetai,vieta skalbyklai".

- Labai gerai išplanuota, - atsakė svečias.
- Kaip pas jus suplanuoti butai ?
- Beveik taip pat, kaip jūsų, tik be padalinimų.

SUPRATO ŠKOTIŠKAI
Įkaušęs škotas pasakojo savo draugui,kaip jis pralei

do naktį kotelyje: "Buvo labai blogai. Apie 2 vai. naktį 
kažkas pradėjo daužyti į mano lubas, belstis Į duris, šauk
damas keiksmažodžius'."

- Tai ką tu darei? Pašaukei menažerį?
- Nieko nedariau ir neatsakiau. Aš tik sau toliau gro

jau ant škotiškų dūdų /bagpipes/.

PAMOKA BE ŽODŽIŲ
Moteris pasakojo savo draugėms,kaip ji stebėjo sa

vo neseniai išėjusį Į pensiją vyrą,kuris pertvarkė virtu
vėje visa, kas buvo spintelių lentynose.

- Ir tu net nebandei jį sulaikyti? Ir visai nieko nesa
kei?- stebėjosi draugės.

-Ne, - atsakė ji ramiausiai. - Aš tik palaukiau,kol 
jis užbaigė visą tą darbą. Tada nuėjau Į rūsį ir perdėlio
jau kitaip visus jo Įrankius.

PATRIGUBĖJO
- Atsiprašau ponia,kad mes kiek perdaug išgėrėme 

ir visi trys atėjome Jus varginti. Bet- svarbus reikalas
- Koks tas reikalas?
- Kad pasakytumėte,kuris iš mūsų yra Jūsų vyras.

• Vaikai pradeda subręsti,kai duktė ima dažytis lūpas,o 
sūnus - šluostyti dažus.

1983. XII.8

lyginant kaip medieną naiki - g, 
nančios skruzdės (termitai)ir JĮ 
laikui bėgant jos gaii sugriau- Jį 
ti visą namą. Kaip romėnų Jį 
patarlė sako, kad lašas nuo-JĮ 
lai krisdamas, net akmenį 
pratašo (gutta cavat lapidem 
non vi, sėd saepe cadendo) 
taip lygiai yra ir su neigia
mu nusiteikimu asmeniui . 
Paniuręs, piktas, visus ir 
viską kritikuojąs asmuo yra 
dvasinis ligonis, kuris laikui 
bėgant, susargdina savoorga- 
nizmą. Gi pozityvių pažiūrų 
į gyvenimą asmuo, patenkin
tas savo kad ir kukliu gyve - 
nimu, atlaidus, mokąs labiau 
pateisinti, negu kaltinti ar 
kritikuoti, giedrios nuotaikos 
ir visas gyvenimo apraiškas 
optimistiniai vertinąs, nea
bejotinai yra fiziniai sveikes
nis. Toks asmuo negreit sen
sta ir gali tikėtis skaistaus 
gyvenimo rudenėlio ir 
sulaukti šimtmečio.

Priešingu atveju, žmogus f 
nepaisydamas racionalaus gy- JĮ 
venimo būdo, dažnu atveju X 
įpuola J desperaciją, kuri ga- X 
Ii pasireikšti besaikiu alkoho-X 
lio vartojimu ar net savižu - X 
dyste. X

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

SIUNTINYS Nr.3-1983

X 
X 
X 
X

X 
X
X 
X

X 
X

net g

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

JONUI R.: 337—8637

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjos : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

LIETUVI SKA RADIO 

PRO GRAMA X 
X

3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu "All wool 
made in England.”, 3 metrai geriausio šilkinio aksonu suknelei, 
1 svaras geriausių vilnoniųMohair siūlų, 2 metrai crimplene me
džiagos suknelei, 1 pora ’’Wrangler'' geriausių denim jeans,1 pora 
’’Levi" velveto jeans, vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............ S 440.00
I šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus [variųprekių, pavz.. 

medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio kailio 3 metrus.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 

Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušas, gražus kalnierius, sveria 5 sv.................$ 242.00
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pamušas, sveria 6 sv........ 440.00
Dirbtinio minko kailis paltui, De Lux, 3 metrai, 5 sv.......110.00
Jeans, rumbuoto velveto ..........  ... .................. .............. 46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis.......................  48.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė.................  13.00
Telescopic lietsargis............ ■■................................................13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ............. 48.00
Puiki medžiaga suknelei ....................  44.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei , 3 metrai ............  73.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 metrai 88.00 
Anališka vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .................. 73.00

” .....................88.00
” ” ” ” •’ ................110.00
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos 

$9.00 , d sv. Nescaffees —$ 13.00, 2 sv. pupelių kavos—$ 15,00 
1 sv. šokolado —$7.50 , 40 cigarečių —$5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $57.00 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus Į Lietuva^ 
prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592
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LIETUVOS KARIUOMENĖS PAGERBIMAS

Pirmutiniame ir didžiausiame vfe JB B ■ « ■ 
TORONTO LIETUVIŲ fAKZl/vl>1
KREDITO KOOPERATYVE ------------------- --

M 0 K A:
8% % už 90 dienu term, indei. 
8% % už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 metų term, indėlius 
9)4% už 2 metų term, indei.

10 “
9 
9
8
T/i% 
6 %

% 
% 

%
%

I M A : 
už asm. paskolas nuo 12% 
už nekilnojamo turto paskol. 

(mortgages) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu.................. 10%%
2 metų 1 V/i%
3 metų .....:;.;....12% % 
( fixed rate)

už 3 metų term, indėlius 
už pensijų plona 
už namų plano 
už specialia taup. s—ta 
už taupymo s—tas 
už čekių s—tas (dep.)

AKTYVVjRŠ_ 37_ MILI JONU DO L E R UJ

su keičiamu nuošimčiu
1 , 2 at 3 metų... 10% % 
I variable rate)

Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmenines paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgičia:.

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

ir 532-1149 M6P 1A6

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

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

AKTYVAI - VIRS 22 MILIJONU
MOKA UŽ:

90 dienu term, indėlius ... 8)4% 
180—185 d. term, i nd.........8% %
i erm. i nd. 1 metų.............. 9)4%
Term. ind. 2 metų............. 9%%
Term. ind. 3 metų ....... 10 % 
Pensijų s—ta,................... .JO %
Spec. taup. s—ta<.......
Taupomąja s—ta,......
Depozitų-čekių s—ta 

............ 12* % 

10'/z%— 13%

10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

St. V a r a n k a

Vlado Pūtvio Šaulių Kuopa 
vadovaujama energingo pirm. 
Stasio Jokūbaičio, kvie - 
čiama KLB Toronto Apylin - 
kės Valdybos, surengė To - 
route,Lietuvių Namuose .LIE
TUVOS KARIUOMENĖS AT - 
KŪRIMO iškilmingą Minėji - 
mą — Koncertą, kuris įvyko 
1983 m. lapkričio 27 d.

— "Tas nevertas lais
vės, kas negina jos".

Nesant Kanadoje lietuvių, 
buvusių kariškių organiza
cijai, ją dažniausiai atsto — 
vauja ir pavaduoja LIETU - 
VOS ŠAULIU SĄJUNGA 
TREMTYJE.

i Okupuotoje Lietuvoje Šau
lių Sąjunga nuo 1940 metųyra 
uždaryta. Organizacijos na
riai buvo likviduojami įvai
riais būdais. Dalelė buvusių 
šaulių spėjo pasitraukti į va
karus nuo baisaus bolševiki
nio teroro. Po praūžusio bai
saus karo metų, atsidūrė lais
vame pasaulyje, Lietuvos pa
sišventę šauliai 1945 metais 
organizaciją atkūrė. Lietu - 
vos Šaulių Sąjunga išeivi joje 
yra tautinė, kultūrinė, nepo
litinė organizacija. Ji yra 
tęsinys buvusios nepriklau 
somoje Lietuvoje. Organiza
cija visapusiškai remia kiek
vieną Lietuvai ir lietuvybei 
naudingą darbą. Ji rūpinasi 
lietuvybės išlaikymu jauni
mo tarpe. Gaila tik, kad į Šau
lių Sąjungą išeivijoje nesibu- 
buvę Lietuvos kariuomenės 
kariškiai.

Iškilmingas minėjimas pra
sidėjo pamaldomis 11:30 vai. r. n. je sostinėje, paskelbė raštu 
Prisikėlimo Parapijos švento
vėje. Mišios buvo atlaikytos 
už mirusius kūrėjus-savano- 
rius, kurias atnašavo klebonas 
T ė v. Augustinas Simanavičius, 
OFM, asistuojant kunigams B 
Pacevičiui ir svečiui F. Juce
vičių.. Iškilm;ų proga pritai
kytą pamoksią pasakė svečias 
A. Rubšys.

Pamaldų metu parapijos cho
ras, vad. muz. V. Ve r įkai
čio, atliko keletą religinių 
giesmių, kurios priminė anuos

laikus. Pats choro vadovas 
solo atliko "Garbė Tau" gies
mę, sukurtą dabartinėje pa
vargtoje Lietuvoje nežinomo 
autoriaus. Tai labai jautri, 
širdį griebianti, pavergto žmo
gaus rauda.

Pamaldose dalyvavo mūsų 
savanorių-kūrėjų likučiai su 
vėliava:Stasys Banelis, Vladas 
Kazlauskas, Stasys Pociūnas 
Alfonsas Zubrys, Liudas Vaš- 
tokas ir Antanas Poškus. Taip 
pat pamaldose dalyvavo Balti
jos Jūros Šaulių Kuopos atsto
vai su vėliava: Albinas Melvy- 
das, Juozas Z avys ir Kazimie
ras Daunys■

MIRĖ PATRIOTAS LIETUVIS KAZYS STUNDŽIA

Š.m. lapkričio 3 d. K. Stun
džia su draugais išvažiavo žu
vauti, bet nebegrįžo gyvas. Va
žiuodamas buvo geroje nuotai
koje ir šnekus. Velionio mė
giamas sportas buvo—žuvavi— 
mas ir išėjęs į pensiją dažnai 
savo malonumui su draugais 
važiuodavo į žūklę. Šį kartą 
grupė važiavo į Grant upę žve
joti lydekų prie Guelph mies
to. Tą dieną K- Stundžią išti
ko širdies priepuolis. Greitai 
atvyko greitoji pagalba ir nu
vežė į Guelph ligoninę, bet ne
pasisekė išgelbėti, ir širdis 
nustojo plakusi.

Velionis buvo parvežtas į 
St. Catharines ir pašarvotas 
Patrick J. Darte koplyčioje. 
Koplyčioje buvo gausiai lan
komas lietuvių iš Niagaros pu
siasalio. Lapkričio 7 d. velio-

džiai. Velionis, artinantis 2- 
rą Kartą Raudonajai Armijai, 
pasitraukė J Vakarus.

Pasibaigus II-jam Pasauli
niam Karui, atvyko i Kanada 
ir progai pasitaikius, -pasisek 
kė gauti darbą Genaral Motors 
automobilių fabrike St. Catha
rines mieste. Čia išdirbo iki 
pensijos amžiaus. Išėjęs į pen 
siją ir tvarkingai gyvenda - 
mas.buvo susitaupęs "juodai 
dienai" ir galėjo su žmonele 
Jadvyga gerai gyventi ilgus 
metus. Bet — nelauktas sve
čias — mirtis aplankė anks - 
čiau ir nutraukė gyvybės siū
lą.

Velionis buvo vienas iš tų 
žymiųjų ir nuoširdžiųjų lie
tuviškos veiklos stambiomis 
aukomis rėmėjas. Jo namų 
durys lietuvišką darbą dirban
tiems buvo atidaros. Su nuo
širdumu paremdavo aukomis 
lietuvišką veiklą, tęs jautė ,

Žvilgsnis į praeitį.
Istorija mums saito, kad Vy-nįs laidojimo koplyčios bu- 

tauto laikais Lietuvos kariuo - vo atvežtas į St. Catharines 
menė sieKe net Maskvos vartus vienuolyno koplyčią. Čia mi— 
Geros kariuomenės svarbą pa-§jas atnašavo kun.K.Butkus kad mažai lietuvių kolonijai 
rodo Ir 'Žalgirio" mūšis. " 
nų laikų Lietuva be kariuome- SKįrtą pamokslą. Vargonais 
nės nebūtų atsispyrusi prie - grojo ;r so;o giedojo Juozas 
šams. Kažkodėl priešų Lietu - v y § n i a u s kas 
vai niekada netrūko ir netrūks- Po mišių veUonis iš_ 
ta. Deja, praeities istorija pa- vežtas Į amžino poilsio vietą 
rodė, kad tų laikų kai kurie šv. Jono LietuviųKapines Mis- 
valdovai ir politikai nesugebė
jo pramatyti liūdnų pasekmių, 
kurios privedė dvilypinę Lietu
vos-Lenkijos valstybe prie žiu 
gimo ir vergijos pančių. . .

Po ilgos vergijos ir tamsios 
priespaudos, prieš atstatant ne
priklausomybę, Lietuva buvo 
karo naikinama arena. Auš
tant tautų laisvės pavasariui , 
keliolika drąsuolių, įgalioti 
pavergtos tautos acstovų!9i8. 
2.16 d. Vilniuje, Lietuvos se-

Se-OFM ir pasakė gedulo dienai be geraširdžių lietuvių para
mos neįmanoma suruošti di
desnio masto tautinių švenčių 
bei minėjimų.

Velionis prenumeravo daug 
lietuviškos spaudos ir jaus - 
damas sunkią spaudos egzis
tenciją, paremdavo ir auko-

DUODA PASKOLAS: =
Asmenines nuo .
Mortgičius nuo .

ANAPILY IE SKYRIUS VEIKIA SEKMADIENIAIS 9:30 r.-

7'4%
6 %

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 100,000 
(75% jk ainotc turto vertės). Draudžiame nari ų gyvybes p aga! 
santaupų dydi iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler s cheques). Neimame mokesčio užjšrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SA.ŽININGAS PATARNAVIMAS

kad Lietuva atstato savo ne
priklausomybę. . .

Tai buvo ant popierio džiaugs 
mo spindulėlis i kurį nevisi 
tikėjo. Dauguma manė, kad 
mažos taikingos Lietuvos vals
tybės kaimynai nekariaus ir 
leis jai savarankiškai gyventi 
ir tvarkytis. Buvo manoma 
kad kariuomenė mažai jaunu
tei Lietuvai bus nereikalinga. 
UžteKs tik policijos tvarkai 
palaikyti ir valstybės sienoms 
prižiūrėti. / bus daugiau/

toronto

sissauga, Ont. I Nežiūrint 60 
mylių nuotolio,bet esant gra- mis. Taip pat pirko lietuviš- 
žiam orui, gausus būrys lietu-kas knygas ir apsilankius į jo 
vių velionį palydėjo i kapines, namą, platinant knygas, vi- 
tuo pasakydami paskutinį su-suomet jų nupirkdavo 
diev. Bendruomenės vardu at- Velionis jautriai pergyveno 
sisveikinimo žodį tarė Virgi -žiaurią dabartinę rusų sovie- 
nija Žemaitienė. tų gimto krašto—Lietuvos ok>r

Visas laidojimo apeigas at- paciją ir gyvendamas šiame 
liko kun.K. Butkus,OFM. Pękrašte, stengėsi kaipo patrio 
jų visi dalyviai buvo pakviesti *-as lietuvis ne žodžiais, bet 
pietums į Anapilio salę darbais bei automis prisidė—

Velionis K. Stundžia buvo u prie Lietuvos laisvės kovos, 
gimęs 1914 m spalio 23 d. Lab- J*s gyveno su viltim; . kad anks- 
anoros valsčiuje, Utenos aps
krityje. Vokiečių okupacijos 
meru tarnavo policijoje nuo
vados viršininko padėjėjo pa
reigose.Būdamas geras lietu
vis, yra daugeliu, lietuviųpa- 
gelbėjęs įvairiuose reikaluo
se, išgelbėjęs nuo vokiečių 
arešto. Rašančiam šiam ei - 
lutes teko apie tai patirti, iš
sikalbėjus su kitų miestų lie
tuviais gyvenančiais Kanado- 
je ir už suteiktą esant bėdoje 
paramą, prašė kad perduo— 
čiau nuoširdžius linkėjimus 
tada dar gyvam esant K Stun-

čiau ar vėliau Lietuva bus lais
va ir gerbė tuos lietuvius, ku
rie ok. Lietuvoje Kovoja prieš 
okupantą, reikalaudami žmo
niškų teisių, pasiremdami kon
stitucijos nuostatais.

Velionis su nuoširdumu pa
remdavo duosniomis aukomis 
ir Hamiltono SLA 72-ros kuo
pos veiklą, kuri per keliolika 
metų, kas metai Įamžina vie
ną iš okup. Lietuvos žymesni 
politinį kalini lietuvį, Kana
dos Lietuvių Fonde.

Velionis iškeliavo j amžino 
poilsio vietą, palikdamas žy
mius pėdsakus tautinės ir po -LIETUVOS KARIUOMENĖS ATK ŪR IMO - MIN Ė JIMO - KONCERTO DALYVI A

Iš kairės: p a sk ai tin ink as — C. Senkevičius, akordeon i stė — Dan a P argausk aite, muz, sol i stė — L. Mare ink u tė , solistė — J.
Sriubi škienė, muz. ,sol.~ V. Verikaitis, deklamatorė — 
E. Brięiolas, Toronto VI. Putvio Saulių Kuopos pirm.

Daina Gurklytė, KLB Toronto Apyi. Valdybos pirm. dr.
— St. Jokūbaiti s. Nuotr. — Stepo Varankos

litinės veiklos. Jo vardas bus 
prisimintas tų lietuvių orga - 
nizacijų, nes jis daug kam yra 
padėjęs. Jo vardas minimas 
šioje spaudoje tegul būna pa
skatinimas ir kitiems, kaip F 
lietuvis privalo įsipareigoti ir 
atlikti tautinę pareigą, pasi
traukęs iš okupuoto gimtojo 
krašto.

K. Stundžia paliko didelia- 
me liūdesyje žmoną Jadvygą, 
brolį Juozą ir sesutes oku - 
puotoje Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje, 
Kazimierai ?

J. Šarapnickas

•IŠKILMINGAI PAMINĖTA

rių Veteranų Sąjunga "Ra - 
movė".

• FILMĄ APIE PREZ.AN -
nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenė. Pamaldose da
lyvavo daug lietuvių. Aukšto 
lygio meninę programą atli - 
ko Rochester'io menininkai . 
Iš ten atvyko ir paskaitinin
kas. Po minėjimo Įvyko vi
siems dalyviams nedidelės 
vaišės. Minėjimą ruošė Ka-

TANĄ SMETONĄ, buvo pa
rodyta Parapijos salėje. Ne- 
mačiusiems Lietuvos bei jos 
nepriklausomo gyvenimo-tai 
neįkainuojamos vertės do
kumentas. Filmą Įrodo, kaip 
gražiai ir ekonomiškai gerai 
Lietuva buvo susitvarkiusil 
Sovietų Rusijos nenumaldo-

6 psl.

mo imperializmo pasėkoje 
Lietuva neteko laisvės.Pre
zidentas A. Smetona buvo vi
są savo gyvenimą paskyręs 
Lietuvos nepriklausomybei , 
kurios netekus, žuvo ir jis 
pats svetimoje šalyje. Kada 
nors turės būti pastatyta iš 
jo gyvenimo tikra, pilna fil
mą, nes jis atstovavo visą 
epochą mūsų tautos kovos už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

• MIRTIS PALIETĖ VĖL 
MŪSįJ PADANGĄ- mirė Ka
zys Stundžia ir Sofija Ulbi - 
nienė. Vienas palaidotas A - 
napilio kapinėse, o pastaroji 
Niagara Falls mieste, kur 
nuolat ir gyveno. Abu buvo 
dideli lietuviškojo gyvenimo 
bei veiklos ugdytojai, palai
kytojai. S. Ulbinienė kadaise 
vadovavo mūsų jaunimo me

niniam rateliui "Gintaras".

» BENDROS KŪČIOS NIA - 
GAROS PUSIASALIO LIETU
VIAMS Įvyks gruodžio 18 d. , 
4 vai. p. p., Parapijos salėje. 
Kaip kas met,taip ir šiemet 
laukiama didžiausio dalyvių 
skaičiaus.

• IR ŠIAIS METAIS Kalėdų 
šve nčių proga Įvyks Paverg
tų Tautų debatai-bendri pie - 
tūs, dalyvaujant keliams Ka - 
nados parlamentarams. Lie - 
tuvių dalyvavimas irgi labai 
svarbus. Smulkiau bus pra
nešta vėliau. Kor .

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIUKU LIAUDIES PASAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO.JUMORO. IR IŠMINTIES!-.

h D F C U C jj insurance &lt C O 11 El It real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DRE^ERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , šeštadieniais 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Better Business" Būro

■ * Namu— Gyvybės
^3 * Automcbilių, 

* 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, Ont.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

M6P IA5 Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I



gavo kleb. J. Kubilius, pa vėl-
Lėkit, dėjęs jį iš negalėjusios at

vykti sol. G. Capkauskienės , 
"Pavasario" vadovės.

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje 
Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

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

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
deposltus (P.C A.)..............6% neklln. turto peek._____ H %
santaupas................ lYi % asmenines paskolas...... izįį y
kasdienines palūkanas 
už santaupas .................. 7 %
te rm.de po z. 3 m. ” U) % Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų, drauda 

reg. pensi|ų fondo.......... 9*4 % Nemokanas pilnas čekiu aptarnavimas
90 dienų depozitus   9%
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniai* 
r.uo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P*P- penktadien • 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

žios mūs dienelės"-V. Vilte- 
nio, žodž. D. Augienės," 
mintys" - muz. Verdi,"Tyli 
naktis"-J. Stankūno, žodž. 
Jonaičio - Žilvyčio ir bisui- 
savo tradicinę "Pavasaris" .

Dainavo gražiai, parodyda
mos gerą pažangą. Po korsa
žą gavo Mme Roch ir J. Bal- 
tuonienė,"Pavasario" admi
nistratorė ir trečią korsažą

KUR SUTIKSIME 
NAUJUOSIUS METUS

MES ŽENGIAM SU SAULE,SU DAINA.../pabaiga/
Šioje parapijoje yra paprotys- tuojau po pamaldų nu

sileisti J parapijos salę, kur maldininkų laukia kavutė su 
priedeliais, čia žmonės turi progos pasikalbėti su pažįs 
tarnais ir nepažįstamais. A išku, kad ir Oktetas turėio pro
gos naudotis tais malonumais. Kadangi salėje minėjimo 
pradžia buvo paskirta 3 vai. p. p. ,tai ir neskubant kavos 
gerti,laisvo laiko mums teko virš 2 valandas.

D. St a š k e v i č i e n ė ati
darė minėjimą, duodama ir 
kondensuotą veiklos apžval
gą. Draugija {sisteigė dar ca- 
ristinės okupacijos metu, 
1908 m. kovo 21 d. Kaune { - 
vyko pirmasis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 200 
moterų. Dėl savo gyvos vei
klos susilaukė rusų valdžios 
represijos ir buvo uždaryta 
1912 m. Bet moterų delegaci
ja, nuvykusi { Petrapilį, atga
vo konfiskuotą turtą ir išsl - 
derėjo naują leidimą. Iš pre
legentės rūpestingai paruoš
to pranešimo sužinojome ir 
kad I-ojo Pas. Karo metu vo
kiečiai griežtai kontroliavo 
D-jos veikimą, atsiųsdami 
karinius atstovus { posėdžius.

Draugijos įnašas į kultūri
nį ir socialinį nepriklauso - 
mos Lietuvos gyvenimą buvo 
didelis.Dabar, išeivijoje, na
rės atlieka eilę reikšmingų 
darbų, pasižymėdamos ypa
tingai kultūriniais parengi
mais , atstovivimu tarptauti
nėje plotmėje šalpoje.

1940 m. nepriklausomoje 
Lietuvoje Buvo 410 Draugijos 
skyrių su 42.000 narių. Bu
vo surengti trys jubiliejiniai 
kongresai: 1928 m. , 1933 m . 
ir 1938 m. Leido 3 žurnalus , 
kurių vienas "Moteris" at
gaivintas 1955 m. Kanadoje , 
tebeina ir dabar.

Prelegentė D. Staškevičie- 
nė pateikė imponuojančią 
statistiką: D-ja turėjo 32 
knygynus, išleido eilę knygų 
šeiminikavimo, vaikų auklė
jimo ir kt. klausimais. Gynė 
moterų teises, teikdama ne
mokamai teisinius patarimus. 
Ypatingai rūpinosi gimdyvė
mis ir nėščiomis moterimis , 
vaikų globa. Rūpinosi at - 
vykstančiomis iš kaimo į 
miestą dirbti mergaitėmis , 
leisdavo pasinaudoti Globos 
Namais. Kasmet į juos at - 
vykdavo apie 10.000 svečių.

Baigus apžvalgą, scenoje 
pasirodė mūsų jaunasis cho
ras PAVASARIS,kuriam di - 
rigavo ir akomponavo muz . 
Mme M. Roch. Merginos pa
dainavo "Laiškai" -muz. A . 
Stankevičiaus, žodž. Mairo - 
nio; " Dainavos Tango" - St. 
Sližio muz. ir žodž.,"Oi gra-

Visas Oktetas buvo pakviestas jauno bostoniškio Gin
taro Karoso pasižiūrėti ištraukų iš jo gausybės susuk 
tų filmų. Visas jo filmas pamatyti tektų užtrukti ištisai 
keletą dienų, žiūrint be pertraukos. Tad jis rodė tik ga - 
balėlius iš tų filmų,kurios jo nuomone būtų įdomiausios . 
Man teko pavėluotai pas Karosą ateiti, nes buvau sutruk - 
dytas vieno asmens svarbiais reikalais.Mačiau ištraukas 
iš Vilniaus Universiteto Studentų A nsamblio šokių ir dai
nų. Ansamblis tikrai puikus. Visus prajuokino Karoso 
nufilmuotas susitikimas su estradiniu dainininku Pabū
ni a u s k u. Senesniems netenka aiškinti, kas jis buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje, nors ir dabar dar galima su
rasti plokštelių su jo Įdainuotom lengvojo žanro dainom .

Nors dabar jau gana senas, bet jis Karosui padaina
vo visai neblogai. Pabaniauskas pasakė jam,kad jis, nors 
ir senis, ir praleidęs jau 4 žmonas, dar vis myli jaunas 
moteris. Dabartinė žmona, užklausta kaip ji reaguoja į 
tokį jos vyro elgesį, atsakė, kad visai nepavydi vyrui ir net 
didžiuojasi,kad jos vyras turįs tokį pasisekimą tarp jau
nų moterų.

Taip besigėrint Gintaro Karoso filmų ištraukomis,a- 
teina laikas keliauti Į minėjimo salę. Tenka susipažinti 
su labai mažais persirengimo kambariais,esančiais už 
scenos, įsivilkti į uniformas ir laukti ženklo,kada reikės 
įžygiuoti į sceną dainavimui. Kaip visi minėjimai, Bosto
ne taip pat, pradėta Amerikos ir Lietuvos himnais. Ka - 
riuomenės atkūrimo minėjimui pritaikintą kalbą perskai
tė dr. Valiuškis . Po paskaitos sekė meninė dalis .

Pirmiausia Į sceną išėjo muz. J. K a č i n s k o va
dovaujamas trio: fleististas, violenčelistas ir prie piano- 
pats vadovas, J. Kačinskas. Pie instrumentalistai yra tos 
pačios muzikos mokyklos profesoriai. Netenka stebėtis , 
kad jie vieną Beethoveno kūrinį išpildė pasigėrėtinai. Da- 
ber ateina mūsų eilė įžygiuoti į sceną. Žygiuodami dai - 
.mojam Okteto tradicinę "Mes žengiam su saule, su daina!' 
-muz. J. Gaidelio. Iš eilės dainuojame kitas dainas,kurių 
žodžiai ir melodijos daugiausiai vaizduoja karių žygius, 
kautynes , partizanų kovų vaizdelius ir Lietuvos vietoves, “ 
nepriklausomos Lietuvos laikais ir šiuo metu. Užbaigai, 
savo 12 dainų pynės , sudainuojame Weber'io'Sugrįžimą". 
/"Jau sugrįžtu brangion tėvynėn..."/. Publika mūsų 
dainavimą priėmė labai šiltai ir privertė dar padainuoti 
porą dainų.

Kaip anksčiau esu minėjęs, bemaž po kiekvienos dai
nos Oktetas keitė savo rikiuotės formas,kurios panešėjo 
į žygį, artėjimą į kautynes, ir 1.1. , ir 1.1.

Pabaigę programą rengėjų buvome apdovanoti ne tik 
gražiais padėkos žodžiais, pasakytais jų pirmininko S ta
i' i n s k o, bet ir papuošti gėlėmis jų mergaičių.

Šiame renginyje dainavo:Alfonsas GUDAS, Rytis BU
LOTA .Albinas URBONAS, Albertas RUSINAS, ’ Vytautas 
MURAUSKAS, Haroldas CELTORIUS,Vincas KAČERGIUS 
ir Danielius MALIŠKA. Muzikiniai Oktetui vadovavo muz. 
Aleksandras STANKEVIČIUS.

Po minėjimo, su visa publika,kurios buvo pilna salė, 
vaišinomės skaniais valgiais, dalinomės įspūdžiais iki pa
jutom, kad laikas jau važiuoti namo. Sunku buvo skirtis su 
bostoniškiais.

Daugiausiai Oktetas reiškia padėką V a i č j u r g i ų , 
Starinskų ir Karosų šeimoms,kurie mus 9,pasi- 
dalinę po3,priėmė nakvoti ir pavaišinti. Kelias atgal at
rodė daug trumpes nis, nes naktipiečiams numatytą ■ vietą 
pasiekti visai neprailgo. Naktipiečius valgėme Burling - 
tone,o po jų susilaukėme lietaus ir visą likusį kelią suko
rėme lyjant.

Rytis'mane pristatė Į namus 2 vai. 30 min. Aišku,kad 
kiti Okteto nariai savo šeimas pasiekė šiek tiek vėliau.At
rodo, kad visi išvyka buvo labai patenkinti ir dirbantiems 
Okteto nariams darbas nebuvo sunkus, nors miegoti mažai 
teko. V. K.

Dabar jau galvojame,kur 
kada ir kaip užbaigsime 1983 
ir sutiksime NAUJUS 1984 
METUS.

Siems sudėtingiems klau
simams išspręsti Jums į 
talką ateina L.K. Mindaugu 
Šaulių Kuopos rengiamas 
Naujų Metų sutikimas gruo - 
džio 31 d./šeštadienį/, 8 vai. 
Aušros Vartų Parapijos Sa - 
Įėję.

Gerbiamus s vėčius, atvy 7 
kusius j specialiai dekoruo
tą salę, maloniai sutiksime 
ir pagal vietos pageidavimą , 
stengsimės pasodinti.

Prie p. p.RIMEIKnj ir tal
kininkių ruošiamo vakarie
nės stalo Jūs rasite karštų, 
šiltų, šaltų {vairaus maisto 
gaminių, priede-rūkyto sal- 
mono, kavos, pyragaičių.

Šokiams gros smagus ir 
ištvermingas J. RIMEIKIO 
ORKESTRAS. Numatoma ir 
trumpa meninė dalis. Savo 
laimę galėsite išbandyti tur
tingoje staliukų loterijoje . 
Veiks gaivinančių ir stip
resnių gėrimų baras. Ne
draudžiama atsinešti ir sa - 
vo.

Naujus Metus galime su
tikti Įvairiais būdais, {vai
riomis sąlygomis, įvairiose 
vietose, bet mano nuomone , 
geriausiai atsisveikinsime 
su senais ir sutiksime Nau
jus, priimdami pakvietimą 
dalyvauti Mindaugo Kuopos 
rengiamame Naujų Metų su
tikime .

Stalus galima užsisakyti 
paskambinus A. Mylei 365- 
0353 arba B.Kasperavičiui 
768-0585.

Manau,kad Naujų Metų su
tikimo klausimas išspręstas'. 
Tad- iki pasimatymo. A. M

KLK MOERŲ DRAUGIJOS 
METINIS PARENGIMAS

Gruodžio 4 d. , Aušros 
Vartų Parapijos salėje KLK 
Moterų Draugijos Montrea- 
lio skyrius savo metinės 
šventės parengime paminėjo 
organizuotos veiklos 75-met^

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, Icuris jau seniai I ietuvi ams patarnauj a. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamorpi s kainomis.
Stogo* dengimui ”ar tai symui skambinkite: 364-1470

1983.XII.8

Karšta ,gera vakarienė ra
mino svečių alkį ir prie ga - 
ruojančios kavos ir skanių 
pyragų tautiečiai, kurių pri - 
sirinko pilna salė, maloniai 
leido laiką.

50000000000000000

Laukų Dobilas
B A Z A R A Š

/tęsinys /
V ■

Prie pat pyragų ir kavos stovėjo milžiniškas krep - 
šis su įvairiausiais vaisiais. Tai speciali loterijai dova
na aukštos blondinės ponios, vardu Genė. Pavardės ir ne
reikia sakyti, juk jau visi žinote, nagi ta pati,kuri kiek - 
vienais metais bazarui tokį krepšį paaukoja..

Toliau už to krepšio, paraitytomis rankovėmis pjaus
tė visokiausius tortus ir pyragus bei kitus kulinarinius 
skanėsius abi tos pačios pavardės moterys Emilija ir 
Malvina,padedant G.Petrulienei . Kava skleidė savo ma-> 
lonų kvapą, nuotaika visų ko geriausia, - kaip gi kitaip ir 
bus. Dar tikro atidarymo nėra,o jau žmonės vieni su ki
tais lenktyniuodami, skubinasi apžiūrėti, loterijai bilie
tą nusipirkti, ir panašiai. Mūsų Klubo pirmininkas nėra 
jau iš tų plonųjų, ale kad matytumei, laksto tarp žmonių 
kaip iš aršinos paleistas vijurkas su visokiais patarna
vimais. Kiekvieną sutikęs, ką nors geresnio pasako,tar
nybai nurodymus davinėja. Čia prie vieno,kiek nusimi - 
nusio stovinčio prišokęs, jam primena: girdi nuo kavos 
gomurys dažnai išdžiūna, jei jos daugiau išgeri,tai va , 
jei jau taip, dėl visa ko ten choristų kambaryje ką nors 
rasi, keletą dėžučių ten įmetęs ir ten Juozas maloniai at - 
kimšiąs. Ir vėl bėga kurio nors šaukdamas, ar su pasiū
lomis. Noras dirbti ir patarnauti atsiranda ,kai matai , 
kad Įdėtas darbas neveltui, ir nuvargus jėgų atsiranda, 
ir vėl lengva lakstyti.

Salėje prie pat scenos išsirikiavę keletas didžiosios 
loterijos laimikių. Dvi energingos,dar pirmos jaunystės 
moterys Nijolė ir Elvyra,suprakaitavusios siūlo tai di - 
džiąjai loterijai bilietus. Pasisekimas didelis, tai negai
la ir vargo.

Salės gale,kairėje,broliuk tu mano mielas,ko ten ir 
nerasi’. Specialios subūdavotos platformos, net kelių auk
štų ir pilnai pristatytos darbščiųjų bitelių visokiausių 
rankdarbių ir šiaip žmonių suneštų daiktelių. Pačiame 
priekyje - milžiniškas stalas, apkrautas šimtais bohkų ir 
bonkelių. Iš kur tiek daug to skaidriojo vynelio ir susira
do? Pradedant Italija ir Prancūzija, ir nusitraukia ligi 
Niagaros,dar vėliau, lyg susigėdusios ir Quebec'© iš 
Rougemont'o naujas savo etiketes rodo ir verda visokiau
siomis spalvomis. Ir nenoromis, Į jas pažiūrėjus, per 
kraštus lūpų tos nelemtos seilės išsitiesdamos varva . 
"Tai gėrimėlių, - gali visas išsimaudyti", - kažkuris, ry
damas seilę garsiai išsitaręs, skubina prie bilietų parda
vimo. Ir tai va, čia, bus ta garsioji tūkstantinė bazaro 
loterija, kuriai ir vadovauja jau mums iš anksčiau žino - 
ma, su akulioriais ant krūrinės, Genutė. Jai talkininkau
ja Stasė, nagi Albino žmonelė, Genė,kurios milžiniškas 
vaisių krepšis maloniai vilioja, Irena ir kitos. Manau, pri
simenate, buvo sunku Lietuvoje per rugiapjūtę, jei užsi - 
ušiję vyrai rugius kirto, o tau reikėjo juos suimti ir Į gu
bas sustatyti. Čia buvo dar sunkiau šioms, kurios padavi
nėjo laimikius. Čia žiūrėk, tas pats asmuo ištraukė lai
mikius esančius viename ir kitame gale esančius ant taip 
ilgų ir apkrautų stalų. Neapsirik, sutaikink ir paduok, o 
eilė milžiniška laukia padavimo. Plušo moterėlės, kaip 
per linaminį.

Tik gerai pagalvok: čia tau Domininkas, išsijuosęs 
pardavinėja bilietus. Vieną jų gavęs, turi tris traukimus, 
dažniausiai ir pilnų būna. Juos gi reikia kiekvienam pa - 
duoti- tai jau tikrai ne juokas.

Gal kiek žmoniškesnis darbas papuolė Linui, mums 
jau žinomos Genutės tikram broliui. Jis sau tik paėmęs 
pirktą bilietėlį, atkiša dėžę su laimikiais ir maišyk tu po 
ją su ranka, kaip po sėmenis , ir ištraukęs, jei su numerė
liu- skubinkis prie ištrauktų gėrybių. Prie bilietų pir
kimo stovi eilutė kaip bolševikmetyje prie duonos ir prie 
krautuvių,kur pardavinėjo batus su mediniais padais.

Klegesys, juokas,laimėjimų aprodymas ir savotiška 
nuotaika žaidžia žmonių veiduose. Nors spūstis,bet iš ki
tos pusės - ir didelis malonumas. Labai primena buvu
sius tėvynėje kermošius,tik trūksta sūraus silkių kvapo 
ir žydukų barankininkų šauksmo:"Par litų dvidušim bu - 
ronkų", arba : "za litu dvidešim barunkų" '.

Ką gi padarysi, nepatogu ir man žiopsoti, sustojus 
prie bilietų ir po didelio vargo prisiveržiu prie laimėji
mų dėžės. Papuolė iš šešių du pilni. Veržiuosi prie pa
davėjų, ir štai man paduoda nedidelę, bet gražią lėlytę 
ir gražų krepšelį. Jei žmona ir aš būtume jaunesni,tikė
čiau, kad tai reiškia jog susilauksiu naujo prieauglio, da - 
bar šaukštai po pietų. Griaudiniesi.kad nepapuolė tų skai
drių bonkučių. Likimas dažnai pasijuokia,o kartais ir 
tamsoje kelią parodo. Nelaimėjai- nes jau persenas, ar 
tau jau nebegerai ragauti tauriuosius gėrimus. /b.d./

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI. J 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄI BEI PERSIUVIMAI.

Tel. 845-2912 EMBASSY FUR

7 psi-

rm.de


PARENGIMAI
• GRUODŽIO 18 d. -KALĖ - 
DŲ EGLUTĖ ?v.Kazimiero 
Parapijos Salėje, 3 vai.p.p.

• GRUODŽIO 24 d. - RŪTOS 
KLUBO bendros KŪČIOS.

• GRUODŽIO 31 d. , 8 v. v. - 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
A V Parapijos salėje. Ren - 
gia L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa.

KALĖDŲ VAKARAS
GRUODŽIO 17, 1983 7:00 V.V.

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 
1465 DE SEVE ST.

PROGRAMOJE: MONTREALIO LIETUVIU CHORAS,
GINA CAPKAUSKIENĖ, ANTANAS KEBLYS, 
GINTARAS, TR’lO, OKTETAS.

ĮĖJIMAS: $10 - $6
RENGĖJAI

KALĖDŲ. EGLUTĖ
VISIEMS Montrealio lietu

vių mokyklinio ir prieš-mo- 
kyklinio amžiaus vaikams 
bus GRUODŽIO mėn. 18 d., 
sekmadienį, 3 vai .-po pietų , 
Šv.KAZIMIERO PARAPIJOS 
SALĖJE.

Kalėdų Eglutę ruošia LI
TUANISTINĖ MOKYKLA : 
mokiniai, mokytojų vadovau
jami stato veikalą "Snieguo
lė ir septyni nykštukai". Į 
Eglutę atvyks ir Kalėdų Se
nelis su dovanomis. Bus vai
šės mokiniams ir visiems 
mažiesiems.

Kviečiami dalyvauti VISI - 
tiek maži, tiek dideli, pa
matyti, pasidžiaugti Mokyk - 
los darbu. Kviečiami ir visi 
vaikai, nors ir nelanko lie - 
tuviškos mokyklos. Kuo bus 
daugiau svečių - tuo bus 
linksmiau.

Įėjimas- laisva auka, kuri 
bent padengtų faktinas išlai - 
das. P. A.

• AUGAIČIAI, Aleksas ir 
Brigita išvyksta Į Miami 5- 
kių savaičių atostogų.

Prieš išvykdamas, A. Au- 
gaitis pasirūpino atnaujinti 
"NL” prenumeratą 1984-tie- 
siems metams.

DR. J.MALISKA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namų: 488- 8528

ŠOKIAI BUFETAS MUZIKA BARAS

BILIETUS Į KALĖDŲ VAKARĄ galima užsisakyti pas Rimą PIEČAITĮ, Tel: 365-3570 
arba pas Danielių MALISKĄ, Tel: 488— 8528

SPECIALI KALĖDINĖ 
PROGRAMA CFMB

Montrealio Lietuviškoji 
Radijo Programa CFMB 
banga 1410 patieks specia - 
lią KALĖDINĘ PROGRAMĄ. 
GRUODŽIO 24 d. , 12 vai. - 
12 vai. 45 min. dienos 
metu.

* Sol. Gina CAPKAUSKIENĖ 
intensyviai koncertavo 2 
paskutinius mėnesius įvai
riose lietuvių kolonijose .

Sugrįžusi Į Montreal!, ruo
šiasi specialiai švenčių pro
gramai prancūzų publikai. Ji 
dainuos kartu su savo kole - 
gomis dainininkais, kuriuos 
esame girdėję Operų Vakare 
A V Parapijos salėje.

• Į Toronte vykstančią KLB 
Krašto Tarybos sesiją gruo
džio 3-4 d. d. iš Montrealio 
nuvyko Jonas Adamonis,Jo
nas Adomaitis, Petras Luko
ševičius, Alb. Norkeliūnas , 
Vincas Piečaitis, Arūnas 
Staškevičius, Juozas Siau- 
čiulis.

D.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3606 RUE CENTRAIE. SUITE 209 
VILLE LASALLE. QUEBEC H8P 1N5 

Tel: 364-4658

M. CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryto k a t d i e n nuo 9 a. m iki 10 p . ni. 
Sestodianiai*: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmodienioiii nuo 10 o. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUČINSKAS
B. Eng., M Eng., L.I .B., B.C.L.

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

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

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9
Res. TEL.: 697-2261

8 psl.

NAUJĄJĄ sol. Ginos ČA PKAUSKIENĖS plokštelę ir kase-
tęs galima gauti AV Kioske ir P.Adamonis Insurance A- 
gentūroje arba pas pačią solistę, užsisakant tel:366-4629. 
Plokštelė " Lengvos ir lyrinės dainos"- graži šventinė 
dovana.
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VISUS MALONIAI KVIEČIAME I

NAUJU METU.
SUTIKIMA
ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 31 D. 8 vai. v.

Šv. KAZIMIERO parapijos salėj.
3426 PARTHENAIS

• Šilta vakarienė
• Geras orkestras
• Gėrimus atsinešti savo

ĮĖJIMAS: 12 dol.
PARAPIJOS KOMITETAS
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STU DIO

PORTRAITS 
PASSEPORT. COMMERCIAL
MARIAGE.WEDOINGS
2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS .
Savininkas -• JOHN OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 
Telefonas : 721-9496

member D.N. BALTRUKONIS
j'įrįį' IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusi skas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

system 445 jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767—4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West,
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Namą 3 76 -378 1

Albertas NORKELIŪNAS, B.A C.S.f., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t ū_r_ą__v e _į kj_ą__n_u_o _Į_9_45_Įn._ ,
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