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• ATSILIEPKITE, - 
kurie UTENOS SAULĖS 
GIMNAZIJĄ pradėjo lankyti 
RIBNIKIį vienkiemyje, n e 
Utenoje.

Norima nustatyti gimnazi
jos veikimo pradžią. Malo
nėkite rašyti šiuo adresu:

V. Liulevičius, 6540 So. 
Campbell A ve., Chicago, IL . 
60629.

Lybi jos diplomatas M. Farg po atentato, AP Laserphoto

Ma Josios Lietuvos TautinėsTaryb

AKTAS
/VtsiSvelgdami 1 tai, Kad viskas, kas yra, turi teisę 

gyvuoti, Ir l tat kad mes Lietuviai čionai Prūsų Lie. 
iuvoj gyvenantieji sudarome Jtto krašto gyventojų 
<Jai«thiomene. reikalaujame mes, remdamies ant Vii- 
šono Tautų paties apsisprendimo teisės, priglaudimą 
Matoslos Lietuvos prie Didžiosios Lie
tuvos, Visi savo paraiu Šita pareiškimą priiman
tieji pasižada, visas savo Jėgas už Ivykdlntmąmlnėtojo 
Siekio paSvąstl

TIIMja, lapkrltto 30 d. 1918 rot.

Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba.

PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO SĄJUNGOS 
PIRMININKAS AUSTRALIJOJE

Gintaras G r u &a.s, PL 
JS -gos p-kas iš Los An
geles buvo išvykęs Į Aust
raliją dalyvauti Lietuvių 
Dienose ir pasitarti apie 
1986 m. Australijoje Įvyks - 
tančio Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso reikalus.

LYBUOS DIPLOMATAS 
NUŠAUTAS ROMOJE

Pakartotinai sužeistas ke
liomis kulkoms nežinomos 
organizacijos, Romoje mirė 

, Lybijos diplomatas M. Farg, 
31 m.,dirbęs spaudos atsto
vu Lybijos Ambasadoje.

Sužeistas diplomatas gy
nęsis ir paleidęs keletą šū
vių Į savo užpuolėjus, sukri
to su ginklu rankoje.

IZRAELIS RIMTAI 
KALBA APIE TRUPIŲ 
ATITRAUKIMĄ

Pift^Wcą nuo1982 m. 
invazijos Lebanone, Izraelio 
kabinetas pradėjo gyvybines 
derybas atitraukimui savo 
karinių pajėgų iš pietų Le
banon© per 9 mėnesius.

Mnlti

BRAZILIJOJE ŠIĄ
SAVAirę RINKIMAI

Po 21 metus trukusios mi- 
litarinės vyriausybės, Bra - 
zilija rinksis prezidentą, ku
ris bus civilis.

Jo laukia labai sunkus už
davinys, nes Brazilija yra 
labiausiai užsieniui Įsisko - 
linęs 
$130

Kol kas didžiausias palan
kumas rodomas nuosaikia - 
jam T. Neves.

Dauguma kabineto narių 
planui pritaria, tik priešina
si Izraelio Užsienio Reika
lų ir Gynybos ministerial .

klausimais 
o n e y ir 
Tai reikš
is naujosios

MAŽOSIOS LIETUVOS TAUTINĖS TARYBOS AKTAS.paskelbtai 
Tilžėje 191S m. lapkričio 30 d.,kiiaiuo, pagal paez. 
ULtiuno Tautų apsisprendimo teisės punktus .reikalau
jama Sujungti Mažąją Lietuvą su Didžiąja Lietuva..

(Ii dr.A.Rackaus archyvo}
ČERNENKO SUSIRGO

Iš Maskvos pranešama, Vėlesnė data dar nenu- 
kad Konstantin Černenko su- statyta.
sirgo ir atšaukė Varšuvos
Pakto suvažiavimą Bulgari- tuota Rytų-Vakarų ginklų su
joję, čsofijos mieste. varžymo galimybės.

11. Lietuvos jaunimo siuntimą darbams Į tolimiau - 
sius sovietinės imperijos plotus, kaip mokslinimosi ir dar
bo praktikos sąlygą;

12. Vietos gyventojų diskriminavimą.teikiant rusams 
Lengvatas darbe, aprūpinant butais, švietime, visuomeninio 
ir buitinio patarnavimo srityse;

13. Atėmimą ar apribojimą teisės laisvai judėti sava
me krašte ir apsigyventi pasirinktoje vietoje;

14. Paneigimą teisės,laisvai išvykti ir grįžti Į savą
jį kraštą; \

15. Minties, sąžinės, Įsirįkinimų, nuomonėmis dalini
mosi, susirinkimų ir spaudos\laisvės atėmimą;

16. Sauvališką kišimąsi Į privatų namų gyvenimą, ko
respondenciją ir šeimos narių ryšius;

17. Varžymą palaikyti ryšius su užsieniu, siųsti ir 
gauti tarptautinio pašto, telefono, telegrafo siuntas;

18. Tikėjimi išpažinimo, mokymo ir praktikavimo tei
sių varžymą;

19. Tikinčiųjų persekiojimą ir diskriminaciją, paver
giant juos antraeiliais piliečiais;

20. Sauvališkus areštus,trėmimus ir turto konfiska
vimą;

• 21. Nehumanišką ir žeminantį Lietuvos piliečių trak
tavimą, baudžiant juos izoliavimu koncentracijos stovyk
lose ir ypatingose psichiatrinėse ligoninėse ;Sauvališką Į- 
kalintų ar psichiatriniam gydymui pasmerktų asmenų siun
timą už Lietuvos ribų.

S uvažiavime būtų disku -

kraštas pasaulyje - 
bilijonų.

• EKONOMIJOS 
tarėsi M u 1 r 
Bourassa, 
mingas gestas
Kanados vyriausybės. Kar
tu tai gal ir noras parodyti, 
kad ’’patronage” vyksta tik 
iki tam tikro laipsnio...

NAFTOS ŠALTINIAI 
BALTIJOJE

’’Pravda” pranešė, kad so
vietų geologai, ieškodami 
naftos šaltinių Baltijos jūro
je, netoli Karaliaučiaus/da - 
bar pavadintas Kaliningradu/ 
išgręžė 3 km.gylio šulinį iš 
kurio išgavo kelias tonas ge
ros kokybės alyvos-naftos.

Min. p-kas Mulroney pa
reiškė vėliau, kad pasiro
džius žinioms ir spėlioji
mams, kad galėtų būti par
duodama CBC ir Air Canada , 
konservatorių vyriausybė 
nėra numačiusi tai padaryti.

Tačiau, gali būti, kad ga
lės leisti privatiems inves- 
tatoriams nupirkti kai ku
rias Air Canada Įrengimų 
dalis.

Laikraštis rašo, kad da - 
bar bus išgręžta dar keletas 
’šiulinių, kurių pagalba būtų 
galima nustatyti ’’juodojo 
aukso” kiekio galimumą.

BRITANIJOS 
ANGLIAKASIAI 
DARBAN

Iš Londono 
kad dar 1.268
nutarė grįžti Į darbą

GRĮŽTA

prane šama, 
angliakasiai

KL FONDO SVARBUS PRANEŠIMAS

KANADOS LIETUVIU FONDAS PRIMENA VISIEMS SUINTERESUO

TIEMS GAUTI PAŠALPAS , KAD JOS BUS PRIIMAMOS TIK IKI 

J.M. VASARIO MĖN. .16 DIENOS. . ATKREIPIAMAS DĖMESYS, KAD 

VIENETAMS ORGANIZACIJĄ, KURIOS NĖRA KL NARIAIS - 

PAŠALPŲ GAVIMAS BUS ABEJOTINAS. ,

PRAŠYMUS SIŲSTI : 1573 Bloor St. ,W.„ Toronto, Ont. M6S 2W8 

KLF_

VLIKO SEIMO KREIPIMASIS I LIETUVIU 
TAUTĄ
BRANGŪS LIETUVIAI TĖVYNĖJE,

Lietuvių tauta apsisprendė būti nepriklausoma demok
ratiška respublika 1918 metų Vasario 16 Dienos Aktu ir 
patvirtino savo valią 1920 metų gegužės 15 dienos S TEI - 
GIAMOJO SEIMO pareiškimais. Tautos valia buvo įrodyt? 
1918-1923 metų kovomis, 1941 metų birželio 22 dienos su 
kilimu, 1943 metų lapkričio 25 dienos Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto sukūrimu, 1945-1952 metų partiza
niniu pasipriešinimu Lietuvos sovietizacijai, ir nuolatine 
patriotiško, pogrindžio veikla.

Lietuva yra mūsų lopšys. Mes jos ilgimės ir norime 
matyti ją laisvą. Joje gyventi mes turime amžiną teisę , 
kurią šiandien mums paneigia rusiškasis okupantas.

MES , IŠ EIVIAI, GYVENA ME TA M, KAD S UPA NČIO - 
TOS TAUTOS VARDU SKELBTUME PASAULIUI:

1. Lietuvių tautos apsisprendimą gyventi savo valsty
bėje ir dėti visas pastangas atstatyti laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą;

2. Rusiško bolševizmo klastą ir agresiją prieš taiką 
Europoje ir pasaulyje;

3. Sistematiško genocido siaubimą tautoje,lietuvių 
patriotų rūpesčius, pergyvenimus ir kančias;

4. Sovietiško okupanto nusikaltimus prieš tautą ir val
stybę, tarptautinių įstatymų ir sutarčių laužymą;

5. Lietuvos okupaciją;
6. Tautų apsisprendimo teisės nebojimą ir jos neigi

mą;
7. Kolonijinio pobūdžio ūkinį išnaudojimą;
8. Lietuvos kolonizavimą svetimtaučiais;
9. Sistematišką rusinimą mokyklose, nuo darželio

iki mokslo disertacijų gynimo; lietuviškų mokyklų draudimą 
lietuvių gyvenvietėse už Lietuvos ribų;

10. Neteisėtą jaunimo šaukimą į Sovietų karinę tarny
bą;

Mūsų, išeivių kova prieš Lietuvos okupantą pastarai
siais metais randa vis platesnį atgarsį. Tai liudija Vakarų 
valstybių ir parlamentarų bei spaudos pareiškimai ir par
lamentarų priimami nutarimai, pabrėžiantys Lietuvos oku
pacijos neteisėtumą. Visame pasaulyje sklinda Įsitikinimas, 
kad tautų ir žmonių laisvė yra būtina sąlyga pastoviai tai
kai. Ir Popiežius Jonas Paulius H-sis parėmė lietuvių tau
tos siekius, Š v.Kazimiero 500 metų sukaktuvių proga, pa
raginęs lietuvius išlaikyti savo tautines savybes ir tradi - 
cijas.

Dirbdami mūsų tėvynės laisvei, mes drauge su jumis 
reiškiame gilų susirūpinimą šiomis okupacijos įdiegtomis 
blogybėmis: girtuokliavimu; narkotikų plitimu ir jų gilio
mis psichinėmis ir fizinėmis pasėkomis ateinančioms kar
toms; sklindančiu nedoroviškumu, šeimų prieauglio ma
žėjimu ir valdžios skatinimu negimusių kūdikių žudymu 
ne sveikatos sumetimais; nusikaltimų ir smurto didėjimu 
Lietuvos piliečių tarpe.

Dalindamiesi šiais rūpesčiais su Jumis, mes žinome, 
kad Jūs juos dar geriau už mus matote ir darote viską, ką 
Įmanydami, jiems pašalinti.

Ne mums spręsti, kas tėvynėje dirba savo tautos la
bui, o kas dėl geresnio valgio šaukšto padeda okupantams 
engti savo artimą. Apie juos pasakys lietuvių savilaida ir 
gyvi liudininkai. Kvislingus ir juodašimčius teis pati tau
ta, žmoniškumo vardu.

Mes rūpinamės, kad tautos vaikai pakeltų rusų šovi
nistų ir totalitarinių ideologų dvasinį bei fizinį spaudimą 
ir nepalūžtų; kad tautos vaikai nepasirinktų lengvesnio vi
lionių kelelio; kad nesiliaujančio propagandos ūžimo ap
kurtinti, nepamirštų aukštų žmoniškumo idealų ir nepra
rastų tikėjimo amžino lietuvio idealu.

Lietuvių svarbiausias tikslas yra išlaikyti kiekvieną 
savo tautos narį dvasiniai ir fiziniai gyvą, apsaugoti tau
tos brangiausią turtą - vaikus, ir juos išauginti syeikais 
ir šviesiais patriotais bei sąmoningais tautų bendruome
nės nariais.

Šiais darbo keliais mes einame jau keturiasdešimt- 
antruosius metus, stengdamiesi palengvinti Jūsų naštą 
tėvynėje ir Jūsų ištrėmimo vietose.
VLIKO SEIMAS
Čikaga, 1984 m. gruodžio 2 d.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie! Loyąutč au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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JAU 62 METAI
Toje vietoje, kur Kuršių Marios susijungia su Balti

jos jūra ir kur Danės upė įteka į Kuršių Mares jau nuo 
neatmenamų laikų buvo vietovė, gyvenama lietuvių kil - 
mės žmonių. 11-12 a. vokiečiai pradėjo savo ekspansiją 
Pabaltijy ir greitai pastebėjo, kad ta vieta, kur stovi Klai
pėdos pilis, turi žymios strateginės reikšmės, kad per 
tą vietovę ėjo trumpiausias ir saugiausias kelias tarp a- 
biejų Ordinų nukariautų sričių. Iš kitos pusės, žemaičiai 
ir prūsai, teikdami vieni kitiems paramą prieš abu Ordi
nus, irgi naudodavosi tuo pačiu keliu- per Kuršių Užmarį.

I-ojo Pasaulinio Karo metu Klaipėda buvo trumpai 
užimta rusų kariuomenės , tačiau didžiausią spaudimą da
rė vokiečiai , norėdami Klaipėdą ir Kraštą prisijungti prie 
savęs.

SOVIETŲ IMPERIALIZMO REALYBE AFGANISTANE

Versalio Sutarties 90 str.Klaipėdos Kraštas buvo 
atskirtas nuo Vokietijos ir laikinai pavestas Santarvės- 
D. Britanijos, Prancūzijos,Italijos ir Japonijos globai ir 
jai buvo pavesta išspręsti galutinį krašto likimą. Santar
vės vardu 1920.11.15 d. Kraštą perėmė valdyti prancūzų 
generolas Odry su civiliu padėjėju Petisnė. Taikos Kon
ferencijoje jos pirmininkas Clemenceau buvo pareiškęs, 
kad Klaipėdos kraštas nuo seno lietuviškas ir kad Klaipė- 
da-jos uostas- yra vienintelis Lietuvos išėjimas į jūrą. 
Tad Klaipėdos Krašto gyventojai ir Lietuvos valstybės ti
kėjosi, kad ląikinas valdymas pasibaigs ir Kraštas vėl 
atiteks Lietuvai.

Lenkija tačiau visaip stengėsi, kad Kraštas netektų 
Lietuvai ir tarptautinėje plotmėje siūlė laisvojo miesto- 
pagal Danzigo pavyzdį- sprendimą. Petisnė ir Paryžius 
pritarė Lenkijos siūlomai minčiai, Vokietija buvo prieš 
tokį sprendimą, nes dviejų metų patyrimas su Danzigu - 
laisvuoju miestu- parodė kiek sunkumų susilauktų ir ne
norėjo dar vieno tokio nemalonumo Rytprūsių pašonėje .

Lietuvai, mažai valstybei sunku buvo nugalėti visas 
lenkų ir prancūzų pinkles. Lietuviams Krašte savaime kilo 
mintis sukilti. Jie tokiu būdu norėjo atkreipti dėme
sį viso pasaulio ir įrodyti, kad Krašto dauguma nori jung
tis prie Lietuvos. Sukilimo mintis kilo 1922 m.lapkričio 
pradžioje, kada pasklido gandai, jog Paryžiuje greitai bus 
paskelbtas sprendimas. Keletas rimtesnių lietuvių vadų, 
vadovaujant Erdmonui S i m o n a i'č i u i, pasikvietė 
sukilimui paruošti J.B u d r į. Daugelis,ypač ūkininkai 
ir darbininkai pritarė sukilimui, o ir inteligentija,emig
ravusi į D. Lietuvą iš Klaipėdos, rėmė planą. Prie lietu
vių sukilėlių buvo prisidėję ir vienai grupei vadovavo a - 
merikiečiai lietuviai Darius ir Ząmkus.

Gerai, diplomatiškai suplanuotas ir paruoštas sukili
mo planas buvo pradėtas sausio 1O d. naktį, 1923 m. Sau
sio 15 d. šalia prefektūros Santarvės vėliavų po apšau - 
dymų ir granatų, pasirodė ir baltoji- pasidavimo vėliava.

Kalmantas paėmė 63 karius prancūzus su keliais ka
rininkais ir aukštąjį komisarą Petisne. Tuo pačiu metu 
ir visos kitos I grupės kuopos atžygiavo į miesto centrą 
ir užėmė geležinkelio stotį, uostą ir tiltus per Danės upę.

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas sausio 19 d. 
paskelbė Šilutėje deklaraciją,kad Kraštas jungiasi su 
Lietuva. Plunksna

AR KOVOJAME SU 
KOMUNIZMU ?

J. V.
Mums savaime supranta

ma, kad komunistinis reži
mas, nusavindamas nuosa
vybes ir įvesdamas sauva- 
lišką administraciją,tuo pa
čiu pasidarė moderniškos 20 
amžiaus vergijos puoselėto
ja. Dažnai parašoma, kad 
tos ar kitos šalies visuome
nė vis dar neįsisąmonina tos 
vergiškos sistemos grąsos . 
Bet tai tik propaganda, nes 
tiek daug asmenų, ištrūkusių 
iš anapus Geležinės Uždan
gos, ir tiek daug knygų pri
rašyta apie komunistų žiau
rumus, kad nūdien ir aklam 
jau yra paaiškėjusi sovieti - 
nio komunizmo esmė.

Deja, su komunistiniu sa
vavaliavimu ne tik nekovo - 
jama, bet jam visokeriopai 
pataikaujama, talkininkauja
ma ir net jis šelpiamas.Štai 
’’Spotlight” nr.52.12.24/84/ 
psl. 2 rašoma, kad Londono 
žurnalas ’’Defense Weekly” 
praneša, jog Izraelis ir ko
munistinė Kinija pasirašė 
slaptą 3 bilijonų dol. karinę 
prekybinę sutartį. Peldnge 
Vakarų diplomatai pirmiau
sia pastebėjo Izraelio pa
trankas, pastatytas ant ki
niečių tankų parado metu. 
800 Izraelio patarėjų pri
jungta prie kiniečių armijos 
ir lėktuvų vienetų apmokyti 
vartoti naujai pirktus iš Iz
raelio karinius tiekimus.

Neseniai vėl gi buvo pra
nešta, jog JAV nusiuntė Ki
nijai helikopterių. Tai tik 
pradžia, nes JAV pažadėju
sios modernizuoti Kinijos

PRANEŠA ŠALFASS

Naujoji ŠALFASS-gos Centro Valdyba prisistato
Visuotiniame ŠALFASS-gos Suvažiavime, įvykusiame 1984 m. gruodžio

8 d., Clevelande, naujai išrinktoji ŠALFASS-gos Centro Valdyba, reziduo
janti Toronte, Ont., savo pirmame posėdyje pasiskirstė pareigomis sekančiai;

Pirmininkas - Pranas Berneckas
Vicepirmininkas - Mindaugas Leknickas
Sekretorius - Stasys Dargis
Iždininkas - Jonas Nešukaitis
Narys spaudos reikalams - Sigitas Krašauskas
Narys visuomeniniams reikalams - Rimvydas Sonda
Nutarta kooptuoti į C. V-bą Algirdą Bielskų iš Cleveland©, genera

linio Sekretoriaus pareigoms.
Artimoje ateityje numatoma į C. V-bą kooptuoti dar bent 4 asmenis 

iš Toronto bei apylinkių.
ŠALFASS-gos C.. V-bos teisiniu patarėju sutiko būti adv. Henrikas

Steponaitis iš Toronto, tačiau jis neįeina į C. V-bos sudėtį.

Nepriklausomybės laikais 1937 m. taip atrodė baigiamas statyti didžiulis

LIETŪKIO sandėlis Klaipėdos uoste.

kariuomenę ir tas darbas 
užtruksiąs kiek ilgesnį laiką, 
gal net kelioliką metų.

Visai neseniai Anglijos 
min. p-kė Thatcher buvo 
nuvykusi Kinijon ir pasirašė 
sutartį perduoti Hong-Kongo 
britų koloniją Kinijai. Neat
silieka ir S ov. Sąjunga, nes 
ir jos aukšto rango pareigū
nai vis laikas nuo laiko lan
ko tariamai nedraugišką 
kom.Kiniją. Visi tik tūpčio
ja apie kom.Kiniją tvirtin
dami, kad Kinijos komwafc“* 
mas esąs skirtingas, ir kad 
Kinija esanti priešinga Sov. 
Sąjungai. Kokia iliuzija’.

Žinomas S ovietų simpati- 
kas multibilijonierius Ar
mand Hammer neperseniai 
lankėsi Sov.Sąjungoje ir jo 
9O-ties min. pasikalbėjime 
su Komunistų Partijos gen. 
sekretorium Černenko buvo 
išryškintas reikalas susitik
ti JAV prezidentui Reagan’ui 
su Černenko. Jei vyksta to
kie susitikimai ir pasikalbė
jimai, tai kokia gali būti kal
ba apie kovą su komunizmu? 
Jei būtų norima su juo kovo
ti, tai kodėlgi nepadedama 
afganistaniečiam 
jų desperatinėje kovoje su 
Sov. Sąjungos okupantų ka
riuomene?? Jei siunčiami 
ginklai ir helikopteriai kom. 
Kinijai, tai kodėl nepasiun - 
čiama Afganistanui? Kodėl 
nekeliamas triukšmas dėl 
Sov. Sąjungos Afganistane 
vykdomų beatodairinių žiau
rumų, kurie jau tęsiasi 5me-

Štai visai neseniai laisvi 
Afganistano kovotojai buvo 
apsupti ir sušaudyta visa jų 
turėta amunicija. Virš 900

pasidavė į belaisvę Sovie
tams. Ir kągi- kokia tarp - 
tautine teise pasiremdami , 
sovietai tuos pasidavusius 
į belaisvę, beatodairiai n u- 
ž u d ė. Juk tokie faktai tu
rėtų būti žinomi JAV vyriau
sybei ir prez.Reagan’ui,ku
riam A. Hammer pataria su
eiti į b'e t ar pi š ką kon - 
taktą/ ir atnaujinti detantę/ 
su naikinančiu afganiečius 
vyriausiu Sovietų vadu Čer- 
.nenko...

Ne tik kad nakovcįama su 
komunizmo išsiplėtimu, ne 
tik nė pirštu nepajudinama 
išlaisvinti pavergtas sovietų 
valstybes bei tautas, nors ir 
skelbiama pavergtų tautų sa
vaitė, bet anaiptol:Teisihgu- 
mo departamento įsteigta 
OSI dirba pilname kontakte 
su S ov. S -gos KGB, kad įeis 
tų įsipilietinusius JAV po H 
Pas. Karo emigrantus. Jų 
nuteisimo atveju- jie turėtų 
būti deportuoti į Sov.Sąjungą 
gą, kaip karo nusikaltėliai.

Jei JAV nepripažįsta Pa
baltijo valstybių sovietinės 
okupacijos, tai pabltiečiai 
nėra pavaldūs sovietų KGB 
teismui. O jei toks teismas 
įvyksta per OSI, tai visa ta 
pabaltiečių okupacijos ne
pripažinimo procedūra pa - 
sidaro tik merdinti iliuzija. 
Pagaliau ir pabaltiečių at
stovai Washingtone turėtų 
protestuoti prieš nelegalią 
ir neteisėtą pabaltiečių per 
OSI procedūrą. Jeigu pabal- 
tiečiui atimama JAV pilie
tybė, tai jis pasilieka nepri
klausomu Pabaltinos valsty - 
bių pilietis. Tuo atveju JAV 
atstovai turėtų susiprūpint

pabaltiečių ir neturėtų leisti 
būti tremiamu į Sov.Są - 
jungą. Tad kur ta kova su 
komunizmu, jei antikomunis- 
tus norima tremti į Sov. Są
jungą, į tą valstybę, kuri net 
nesilaiko savo konstitucijos 
bei įstatymų, o yra vien ad
ministracijos sauvalės vals
tybė.

Televizijos programose 
yra vaizduojamos Etippijos 
badaujančiųjų scenos.Atro
dytų, kad Afrikoje tik Etiopi
joje badaujamą. Iš tikrųjų, 
Afrikoje badauja dar ir ke
lios kitos juodukų valstybės. 
Bet Etiopija yra komunisti
nė valstybė. Tad ji labiau - 
šiai reklamuojama ir jąja 
rūpinamasi pirmoje eilėje.

Nejučiomis kyla klausi
mas, ko verti tie retkarčiais 
pareikšti antikomunistiniai 
ar antisovietiniai šūkiai, jei 
gyvenimo faktai visai ką kit 
tą parodo, kad komunistinės 
valstybės ne tik toleruo
jama, bet jos nenustoja - 
mos įvairiais būdais šelpti.

Laimutis Š valkus 
Ausk, sesute, margą juostą, 
įausk vargą mano. 
Man jau šūkaut atsibosta 
aplink okeaną.
Aš ne jankis,aš ne škotas, 
vokietis ar valas.
Lietuvos aš patriotas, 
ir dėl to skandalas.
Vis nesu dar prieky pirmas, 
nors būtų padoru 
man pasukt veikimo girnas 
taip, kaip aš kad noriu.
Bet manęs lyg kad per rūką 
niekas nebemato.
O kiti parpuolę suka 
ne ton pusėn ratą’ 

/”Gyvastis”/

Oficialus ŠALFASS-gos Centro Valdybos adresas:
ŠALFASS-gos Centro Valdyba
c/o Pranas Berneckas, pirmininkas
32 Rivercrest Road, Toronto, Ont. M6S 4H3. Tei. (416)-763—4429
Dėl narių registracijos, varžybinės informacijos bei informacinių 

aplinkraščių prašome kreiptis į gen. sekretorių Algirdą Bielskų:
Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel. (216)-431-7161

Kiti ŠALFASS-gos administraciniai organai yra persiorganizavimo 
stadijoje ir bus paskelbti ateityje. Pakol tai nepadaryta, visi ligšio
liniai pareigūnai prašomi tusti savo pareigas.

£>ALFASS-gos Revizijos Komisija ir Garbės Teismas
Visuotiniame ŠALFASS-gos Suvažiavime, 1984 m. gi-uodžio 8 d., Cleve

lande, į ŠALFASS-gos Revizijos Komisiją buvo išrinkti Clevelando sporto 
darbuotojai: Vytautas Jokūbaitis, Vladas Čyvas ir Romanas Vodopalas.

Tame pačiame suvažiavime buvo išrinktas ir naujas ŠALFASS-gos Gar
bės Teismas, susidedantis iš Chicagos sporto veikėjų: Valdas Adamkus, 
Zigmas Žiupsnys, Rimantas Dirvenis, Aleksas Lauraitis ir Algimantas Ta
mošiūnas. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
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PAŽINTIS SU PUERTO RICO

J.Kaributas 
pabaiga/ visi šaukte šaukia, siūlydami

vis didesnę sumą už dolerį. Vienas siūlo už 1OO dolerių 
165 pesus, kitas už lOO dol. 180 pesų, ir nebežinau kaip 
toje turgaus aikštėje susigaudyti. Moju ranka visiems ir 
einu į netoli esantį banką. Iškeičiu tiek, kad galėčiau su
simokėti taksi ir gaunu už 1 dol 1, 56 pesus, taigi mažiau, 
negu biznieriai siūlė...

Karšta, nors pagriovyje kiaušinius kepk. Lieknos 
palmės ne tik pakelėse. Žaluma tokia graži *. Per atida- 
rus langus vėjas švilpia. Taksi lekia visu greičiu, tik 
saugosi policijos. Kur žino ją esančią ant kelio, prilaikox 
greitį. Nesusikalbu. Ispaniškai anei "murmur" nežinau. 
Kai pristato į viešbutį, esu laimingas. Čia kalbuosi be 
vargo angliškai.

Hotel Cer Vantes, kur 145 kambariai ir maudymosi 
baseinas, išvertus dolerius į pesus, nebrangus, tik 32 
doleriai. Žinoma, be pusryčių, bet turi labai gerą res - 
toraną, kuriame gali gauti ką tik užsimanysi. Dar noriu 
priminti, kad kai vykau iš aerodromo ir pasiekėm miestą, 
aš vežėjui vis sakau, kad vežtų į centrą. O tas tvirtina , 
kad jau čia ir centras. Kasgi manys, kad centras, kai 
tokie baisūs, apleisti namai ir maži namukai. Tiesa, tas 
vadinamas senamiesčiu. Naujasis Įdek kitoks. Taip bent 
vėliau teko įsitikinti.

S anto Domingo pro turisto akinius

Negerai, kai negali pasidžiaugti. Čia, sakyčiau,’’var
gas bujoja, vargas lapoja”. O jau apsileidimas, koks tik 
begalima įsivaizduoti ’. Einu ir aš per tas varganas, pur - 
vinas, duobėtas gatves, kur elgetos tiesė rankas išmaldai, 
kur nuskurdę vaikai praeinančiam kiša visokius menknie - 
kius parduoti. Kiti ir elgetauti mokosi. Doleriui taip pat 
siūlo įvairiausias kainas. Dairausi po senamiestį ir ste - 
biuosi, kad niekas nesiima jokios iniciatyvos. Tiesa, 
prieš pagrindinę gatvę yra labai gražiai sutvarkytas par - 
kas. Jame trims didvyriams didelis paminklas, lyg būtų 
kokia koplyčia, kur ant pjedestalo stovi jų statulos maž - 
daug 1O pėdų aukščio. Negalėjau išsiaiškinti, kas jie.Lan 
kiausi vienas, nėra gido, kuris aiškintų. Bendrai čia tu
ristų labai mažai ir turų nebuvo galima gauti. Menu, kai 
pirmadienį buvo jau žadėtas išvykimas miesto apžiūrėti , 
bet vėliau paskambino į viešbutį, kad autobusas sugedo ir 
išvykos nebus. Juokais užklausiau, negi jie vieną autobu
są ir teturi...

Dienos karštos ir gražios. Šeštadienis ir sekmadie-

HOMO SOVIETICUS
SKAITYMĖLIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ

12. Atrodytų, kad karas, tikrai nieko doro,bet dažnai 
mes matom jo veteranus, prisimenant jį,kaip gražiausią 
jų gyvenimo rnetą. Šiandien, po 35 ar 40 metų,/ar 45/, 
jiems atrodo, kad tąsyk jie alsavę pilna krūtine, kad buvo 
kažkokia viską viršijanti ’’raison d’ėtre”/prasmė/, kad 
buvo ypatingo santykiavimo vienų su kitais,kažkokios slė - 
piningos siekiamybės. Kartais net zekams /politkaliniams/ 
pasitaiko atsidusti, kad jie geriau jautėsi kalėjime...

Aš esu įsitikinęs,kad nostalgija nėra ”mal du pays” 
/gimtinės ilgesiu/, bet ”mal du passe" /praeities/, nes 
toji praeitis visada meilesnė už dabartį.

Man pasitaikė sutikti kacetuose žmonių, kurie buvo 
pabėgę iš Sovietų Sąjungos ir kurie grįžo,ieškodami sa
vo praeities. Jie sakė man, kad vos tik jie peržengė šie - 
ną, jie suvokė, kokią padarė neatitaisomą klaidą...

Kaip keista, ar ne? Prieš metus mus pykino,kad va
kariečiai nepajėgia suprast prarajos,kuri skiria mūsų gy
venimą nuo jų gyvenimo. Pykino tie gudruoliai,kuriem ne
są skirtumo, o vien tik niuansai. Ir štai mes toje pačioje 
valtyje. Vakar mes griaudėjom prieš indiferentiškumą, a- 
patiją, egoizmą, interesų siaurumą, gerbūvio ir ramybės 

.troškulį, laimėtinus bet kokia kaina, nesugebėjimą įver
tinti laisves , kurias jie gavo paveldėjimo keliu. Bet štai- 
mes patys įleidom šaknis, prisitaikėm, ir štai mes visai 
tokie patys pasidarėm.

Tai metamorfozė, ateinanti be skausmo. Visą savo gy 
venimą aš niekad neturėjau stogo ant galvos, nė raktų, nie
kada man nerūpėjo rakinti durų paskui save. Bet pakako 
man visa tai įsigyti, pakako tik pasukti raktą užrakte, kad 
pasijausčiau visiškai abejingu visam kam. Išsiskečiu fo
telyje, įjungiu televiziją ir man visai nesinori judėti. Man 
norisi drybsoti patogiai ir žiūrėti ką man rodo. A š pano
rau viską užmiršti ir save noriu palepinti. Aš neatsaky - 
siu telefono. Neisiu atverti durų, jei kas skambintų. Te - 
gul keliauja visi po velnių su savo problemomis ’.!*.

S avaime aišku, kad bet koks išorinio pasaulio kėsini
masis į mano tvirtovę man pasimato, kaip begalinės svar
bos įvykis. ’’Šunsnukiai”, - sakau sau,radęs elektros sąs
kaitą,- "jie vėl pakėlė elektros kainą’.”

Kai susitinku su senais draugais iš praeities tolių, 
mes imam po trečio stiklelio varstyt kaip rožinio karo - 
liukus savo atsiminimus, kurie nūdien matosi romantiškoj 
šviesoj. Toji praeitis šiandien atrodo mums visiškai ne
įtikima.

Po ketvirto stiklelio pradedam ginčytis. Kiekvienas 
giria krašto, kuriame apsigyvenęs, nuopelnus. Todėl, kad 
esam rusai, o rusai mėgsta ginčytis. Pasiekęs paskuti
nę savo metamorfozės stadiją, emigrantas tampa užside
gusiu savo naujos tėvynės patriotu, patriot! škesnis daž
nai už jos pačios gyventojus. Tačiau konvencionali iš
mintis, gudrios mintys išgraibstytos knygose apie įvairių 
tautų mentalitetą, yra visiškai klaidingos. Vien pagyve. - 
nūs kelis metus jų tarpe, imi žmogus praregėti,kiek ne
sąmonių prišnekėta apie tautos stelbs charakteristikas . 
Kiek tauškalų yra išklojusios vienos apie kitas ir apie sa
ve pačias tautos- kaimynės.
1985.1.16.

» 

nis prie baseino. Jokių išvykų, jokios prekybos, viskas 
kaip išmirę. Nuobodu, bet geras poilsis. Žinoma, čia 
labai gražu ir aptarnavimas liuksusinis, bet tik išeik į 
gatvę... Netik nešvara, bet tokiame karštyje penketą die
nų paliktos išvežimui dėžės ir visokie skardiniai kibirai 
dvokia, kad net nosį suka. Nežinau, kada tą, taip vadina
mą "garbičių" išveš. Dar kai kur, tiesiog krūvos prie ša
ligatvių, be jokių indų. O jau kvapai, kvapai. Kaip ligos 
neužpuola gyventojų?

Po šventų dienų sumaniau nuvykti į naujamiestį. Pa
prašiau, kad viešbučio tarnautoja užrašytų kuria kryptimi 
aš noriu važiuoti. Taip pat užrašo kokiu autobuso nume
riu važiuoti. Bet aš gerą kelio gabalą panorau eiti pės - 
čias. Patenku į labai gražų rajoną. Praeinu ir universi
teto rūmus, teatro rūmus, kurie labai gražioje vietoje . 
Aplinkui didelis parkas, jame suolai. Platūs, dideli ta - 
kai, apsodinti gražiomis gėlėmis. Palmėš, tropikiniai 
augalai. Na, stačiai, gėrėkis ’. Vos tik vieną kvartalą nu
ėjus, - baisus tuščias sklypas. Ir ko jame nėra ’. Manau, 
kad ir gyvačių. Priversta visokių atmatų, skardinių dė - 
žiu, supuvusių pagalių, o tarpe jų žolė žmogaus aukštumo. 
Prieinu aikštę, gatvės kryžiuojasi. Klausiu vieną, klausiu 
kitą kur eiti, nesusikalbu. Sėdu į autobusą. Šoferis kal
ba ispaniškai. Aš jam rodau raštelį, o jis žinovo tonu 
tvirtina, kad jis ten ir važiuoja. Privažiuojame industri
jos centrą. Niekur nematau tokios vietos, kur būtų ištai
gingas apsipirkimo centras. Važiuoju toliau. Per tokią 
mauruotą upę, sulūžęs tiltas. Atvykom į turgų, nesvie - 
tiška! baisų. Vežimai arkliniai. Pilna vištų, daržovių ir 
gyvulių tarpe baisių vežimų. Dairausi. Imu baimintis , 
nežinau kur dabar veža. Matau, kad miestas pasilieka už
pakalyje ir išvažiuojame į lau kus, kur matosi baisios gry- 
telkos. Apie jas pusplikiai vaikai, ožkos, vištos. Tiesa, 
čia vištos ir po miestą kudakuoja. Pavežęs kokią mylią , 
šoferis sustoja lauke, tarpe tų baisių grytelkų ir man ro - 
do, kad čia ir yra kur aš norėjau atvykti. Aš iš nuostabos 
padariau dideles akis, ir jam sakau, kad ne. Ką aš tame 
lauke darysiu? Atsiranda mergaitė, kuri angliškai kalba 
ir man liepia eiti skersai gatvę, imti kitą autobusą atgal. 
Klaidingai važiuojąs. Žinoma, turėjau susinervinti, bet 
priešingai, buvau laimingas, kad pamačiau tai, ko kitu at
veju nebūčiau matęs ’. Čia pat, tik už miesto toks vaizdas, 
tai kaip atrodo provincijos kaimai? Dievulėliau brangus, 
kad dabartiniu laiku žmonės taip dar gyventų -neįtikėtina*. 
Aš esu matęs Brazilijos "garsiąsias" įkalnės lūšnas, bet 
ten jas, sakyčiau, galima pavadinti ir namukais. Čia gi, 
ir dar iš kaimyninės Haiti salos, veržėsi žmonės į Domi
nikonų respubliką geresnio gyvenimo ieškodami ’. Tai kaip

Jei žmonės padaugino kvailysčių skaičių teisdami ang
lus, šveicarus, italus ir vokiečius, tai visa, ką jie prišne
kėjo apie rusus, prašoka bet kokį išmanymą. Štai kodėl 
po penkto stikliuko rusų emigrantų diskusijos neišvengia
mai pasuka prie tos pačios temos: "Kuo mes skiriamės? 
Kuo mes kalti ? Dėl kokios neapčiuopiamos priežasties, 
va^ ’jie čia- laisvi žmonės- tuo tarpu kai mūsuose - visi 
vergai, pradedant Brežnev’u ir baigiant paskutiniu kali
niu?”

Pasiryžimas įsikurti naujame krašte žada kiekvienam 
daug sunkumų. Sovietų Sąjungos emigrantui - tai tolygu 
šokti į prarają be parašiuto. Tokiam drąsuoliui staiga pa
sikeičia gamta, papročiai, kalba; dar daugiau - jis i nu - 
grimsta negrįžtamai kitan pasaulin, kuriame viskas skir - 
tinga.

- Kokia vapsva jį įgėlė?, - niurzga nepritariančiu to
nu jo pasilikę draugai. - Ten nebus jam kaip čia, kur gali
ma nieko nedirbti, nieko neišmanyti ir visvien gauti algą. 
Tenai jam teks pasitempti, dikčiai padirbėti.

Emigrantas iš karto praregi , kokią kvailystę padarė 
sublūdydamas; jį net stebina iš kur atsirado jam drąsos 
tokiam žygiui. Mūsų snūdurio karalijoj profesija tėra vien 
pašaipos objektu. Niekas į ją rimtai nežiūri: "Kadangi jie 
pretenduoja, kad mums moka už darbą, - nuduokim, kad 
dirbam".

-Kas bus, tas bus, bet aš kaip nors apsiprastu. Rei
kės, žinoma, pasispausti, bet ten bent prasidės tikras gy
venimas, kur nebus amžino sovietinio dvilypumo, nebus 
tos amžinos, beviltiškos miegpuvystės. Nuo dabar viskas 
bus rimta, solidu...

Trumpai tariant, esame įsitikinę, kad įžengėm į kapi
talistinį pasaulį, kur žmonės dirba rimtai ir kur uždirba
ma neblogai. Galima telefonu sumegsti milijoninius biz
nius. Tereikia vien tapti turtingu, ir būsi laisvas žmo - 
gus, karaliaus prietelis ir ministerio svainis.

Bet štai, praėjus pirmiems svaiguliams ir susižavė
jimams, gyvenimas ima normalizuotis ir rutina paima 
viršų. Nei krautuvių lobiai, ąei pardavėjų mandagumas ne
bestebina. S kaityti laisvąją spaudą tampa įprastu dalyku. 
Tada imama praregėti tai, kas anksčiau slystelėjo pro ša
lį nepastebėta. Tada konstatuojama taipogi, kad darbo na
šumas ir profesinė kompetencija Vakarų ekonominiame gy 
venime seniai liovėsi būti normomis. Niekam neįdomu už
sidirbti centuką viršaus. Stambiose krautuvėse parda - 
vėjai nežino, ką jie turi lentynose, nežino kainų. Didžiųjų 
įmonių, kaip pav., Italijoje, tarnautojai leidžia laiką ly
giai taip pat, kaip jų sovietiniai kolegos: skaitinėja, ple
pa, laukia valandos, kada baigsis darbadienis.Aš matau 
pro langą darbininkus statant namą; jie neskuba, visą lai
ką eina atsipūsti pertraukėlėse. Tai toks pat darbo tempas, 
kaip kad SSSR. Bet jų uždarbiai- penkis ar šešis kartus 
aukštesni. Iš pirmo žvilgsnio- gyvenimas puikiai sutvar
kytas, patogus. Bet- saugokis žmogau, kad neprireiktų ko 
nors, kas nėra įprasta1.

Aš atsikrausčiau į savo namus vidury žiemos.Nepas
tebėjau, kaip pritrūko staiga alyvos šildymui. Lyg tyčia, 
lauke vaisiai šąlo. Šokau skambinti degalo. tiekėjams. 
Kaip durnas. Man atsakė, kad firma turinti perdaug už
sakymų, ir jiems neįmanoma man pažadėti nieko iki Be

v
yra ten?

Teko susipažinti vieną amerikiečių šeimą, kurios vy
ras dirba Haiti Inžinieriumi. Pasakojo neįtikėtinų dalyką 
Kai išgirdau, praėjo noras tą jų "kaimyną ir pamatyti. Juo
kiasi, kad čia jie atvykę nelegaliai į Ameriką, prisistato 
politiniais pabėgėliais. Tikrumoje, tų atvykusių niekas 
ten nepersekiojo.

Bendrai, Domininkonų respublika turi labai gražią 
gamtą. Loma Tina kalnas yra 3140 metrų aukščio. Kraš
te randama aukso, vario, gipso, druskos,geležies rūdos, 
sieros, marmuro. Tai kur tie žemės turtai dingsta, kad 
toks vargas bujoja? Kas atsakys. Gal korupcija? O dar 
prie visų išvardintų mineralų, yra ir cukraus, bananų, ka
vos.

Paskutinė diena

Staiga visa spauda, televizija ir radijas, pranešė, 
kad sulaikomas pinigų keitimas. Doleris gali likti lygus 
pesui. Ir niekur, ant jokio kampo, nebėra siūlytojų su 
rieškučiomis pesų. Reikia pasikeisti. Keičia už viena 
dolerį vieną pesą ir 30 skatikų. Reikia už viešbutį mokė
ti, ką darysi. Keičiu. Taip ir nebeteko sužinoti, kokiu 
kursu dolerį nuvertino.

Kaip iŠ giedro dangaus prapliupo žinių srautai, kad 
Amerika daro invaziją į Grenadą. Vieni vienaip, kiti ki
taip tą žinią komentuoja. O aš džiaugiuosi, nes norėjau 
susigundyti Haitį ir Granadą aplankyti. O tikrai, pagal 
mano apskaičiuotą laiką, būtų veik sutapę... Laimė......... —

Kai važiuoju į aerodromą, galvoju, kad laiku čia at - 
vykau. Nuvertinus dolerį, čia nėra tikslo važiuoti. Nors 
ir dabar, turistų veik nėra. O jei kas ir klaustų, patar - 
čiau nevažiuoti. Kaip atrodo, kad jie dar nėra tinkamai 
pasiruošę turistus priimti, o juo labiau juos vilioti, kad 
pakeltų krašto gerbūvį.

Kai lėktuvas nutupia vėl Portoriko, pasijutau tarytu
mei netoli savo tikro žemyno, nors pats Portorlkas, nei 
tvarka, nei išvaizda A merikai neprilygsta. Mes gyvena - 
me, kaip už auksinių vartų. Tik nežinia, ar visi tą gerą 
gyvenimą supranta ir įvertinti moka?

Ir vėl aštuonių valandų skridimas; atsirandu Los An
geles, kur nebereiks prakaito varvinti, kur yra geriausia.

kančios savaitės pradžios.
- Bet aš užmokėsiu jums brangiau, jei pristatysite 

išimties keliu, - aiškinau jiems naiviai.
- Supraskit,S ir,kad tai neįmanoma, - atsakė man. - 

Tai būtų nelegalus pasipelnymas.
Nelegalus pasipelnymas?!!! Bet kur gi aš esu, po 

šimts paibellų! Ar ne'kapitalistiniame krašte, kur,tuo pa
čiu- prekybos laisvė?! Nors sprok juokais! Socialistinė
je Sovietų Sąjungoje aš būčiau išdrožęs ant kelio, ir pir
mas sutiktas sunkvežimis- cisterna būtų pripylęs man a - 
lyvos.kiek prašyčiau, už dešimt rublių...

Kitas atradimas - Vakaruose neįtikėtinas biurokra
tizmas, o liaudis jo atžvilgiu baisiai paklusni.

S ovietų Sąjungoje valdininko galia ribota, nes jis bi
jo viršininkų, visokių komisijų, kontrolių, savo pavaldi
nių, kurie tik ir taikosi kaip paglemžti jo kėdę. Čia tie 
vaistai negalioja. Ko baimintis valdininkui viršininkų, jei 
jis priklauso unijai? Niekas jo hebaugina. Žmonės gali 
rašyti pačiam Respublikos prezidentui; jam nusišvilpt!

Paprastai manoma,kad Vakarų pasaulyje žmonės ge
resni, tolerantiškesni. Nėra abejonių,kad yra čia daugi 
šaunių žmonių. S ovietinės apkalbos,kad jie esą lediniai 
egoistai, lygiai taip toli nuo tikrovės, kaip pasakėlės apie 
bedarbius, mirštančius nuo bado.

Atvirybė kito nelaimei, paslaugumas, noras padėti 
artimui yra grynai žmogiškomis savybėmis, kurios nepri
klauso nuo santvarkos pobūdžio. Kaip palyginti tuos daly
kus? Mūsuose, pav.,penkių asmenų šeima susispaudžia 
ankštame kambarėlyje, bet niekaip nesiryžta patalpinti 
prieglaudon parai žuotą senelę. Kaip po to būtų galima pa' 
žvelgti sau į akis?

Čia tai beveik taisyklė. Geriausiu atveju bus leista 
senukams pasimirti savuose namuose, o šiaip jaunieji iš
sikels kitur. Atvirutė Kalėdoms ir Velykoms, trumpas ap
silankymas kartą į tris-keturiūs metus. Tokie dalykai , 
kas be ko, gali atsitikti ir pas mus; bet į juos žiūrima su 
pasipiktinimu. Žmonės tada kalba: "Va žmonės, kuriais 
nevalia pasikliauti nelaimės atveju!"

Čia turbūt ir yra skirtumas. Mūsuose daug vargo, ir 
žmonės žino,kas tai yra* Štai kodėl mūsuose daugiau 
žmonių, kurie atiduos savo paskutinius marškinius. Čia - 
priešingai, įtikėta organizuota labdaryste.

Kasdieniniame gyvenime čionai aptinkame daugiau pa
kantos ar bent mažiau tulžies negu SSSR. Ten neįmano
ma suklysti skambinant telefonu, ar užminti kam ant kojų, 
nesusilaukus keiksmų papliūpos. Viešojo aptarnavimo tar
nautojų storžieviškumas yra tapęs legendariniu. Š ičla- 
per vieną dieną išgirsi daugiau ’’ačiū" ir "atsiprašau", ne
gu per ištisą gyvenimą Maskvoje. Tai tikrų tikriausiai ne
sibaigiančio stovėjimo eilėse, nuolatinių nemalonumų, gy
venimo be jokios prošvaistės,be rytojaus, padariniai.Žmo 
guje prisikrauna tokia pagiežos pakrova.kad tereikia jį 
vos paliesti, kad būtų "sprogimas". Iš čia kyla mūsų ag
resyvumas, įdiegtas mums brutalumas. Tenka šuniu loti, 
kad prisišauktum pardavėją. Žmogui,kuris švelnus ir 
mandagus, mūsuose nėra gyvenimo.
-------------------------------- /bus daugiau/
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palaidoti kunigaikščiai Radvilos. Didžiausio ekonominio klestėjimo Kė
dainiai pasiekė 17-me a. , kai juos valdė Jonušas Radvila. Dabar ši 
bažnyčia paversta sporto sale. Foto 1984.

-Kodėl puošies? - iš lėto paklausė Mykolas.
- Pas mus, dėde, šiandien didelė šventė. Mes gimna

zijoje likome vyresnieji. Š iandien "šlipsininkų” šventė.
Mykolas palingavo savo nubalusią galvą ir paklausė;
-Ar ilgai užtruks šventė?
- Neilgai, po pietų būsime laisvi, - lyg suprasdamas 

Mykolo mintį, atsakiau.
- Kada būsi laisvas, ateik pas mane, -pratarė Myko

las ir retais žingsniais nuėjo takeliu pro sodo pakraštĮ.
Aš palydėjau jį akimis. Tai buvo pirmas ir paskuti - 

nis kartas, kada jis atėjo pas mene,prie mano lango. Aš 
visuomet stengdavausi jį pagauti, o šiandien jis mane pa
gavo.

*
Gimnazijos kieme margavo visokių spalvų drabužiai. 

Taip buvo juokingi visų apsirengimai - didelis skirtumas 
nuo bendros uniformos. Nuotaika buvo labai gera. Mes 
jautėmės tokie dideli ir tokie galingi. Mūsų mokytojai 
šypsojosi iš mūsų, iš mūsų civilinių drabužių. Direkto - 
rius ir mokytojai mus sveikino.

Direktorius, labai malonaus būdo žmogus, geras auk
lėtojas, nedaręs jokių skirtumų tarp auklėtinių, prašneko 
Į mus;

-Jūs likote vyresnieji šitoje gimnazijoje^ Šitoji šven
tė teprimena jums ir pareigą. Būkite jaunesniesiems Sa
vo draugams pavyzdys. Taisykite jų klaidas. Jūs baig
site savo laimingąjį amžių, kitais metais išsiskirstysite. 
Šitoji šeima,kurioje jūs išbuvote aštuonerius metus,su-

Senelio Meilė
Kas nėra buvęs Šiaurės Lietuvoje, tas negali supras

ti ir Įsivaizduoti tų grožybių, kurios gaubia tą jaukiąją a- 
pylinkę. Čia tiek daug paslėpta gamtos grožio ir gyveni - 
miškos laimės; paslaptingos lygumos, upeliai ir senovę 
primeną miškai. Pati šiaurinės Lietuvos sostinė apjuosta 
dviejų upių, kurios, sutekėdamos Į šiaurę nuo miestelio , 
sudarė palankias sąlygas užtvenkti ir sudaryti puikų ežerą

Už ežero stovi didelių medžių apgaubti paslaptingi 
grafų rūmai. Šiandien jie apleisti, varnos sukasi ten liz
dus. Bet seniau čia virė gyvenimas. Kiek ten buvo pa - 
slaptingų meilės nuotykių, pokylių, pramogų...

Apylinkės gyventojams tie rūmai atrodė užburti, nes 
jie neturėjo teisės peržengti dvaro parko ribų. Visų sva
jonė buvo patekti Į tuos rūmus ir nors viena akimi pa - 
žvelgti Į vidų, pasigrožėti prabanga, išgirsti triukšmą ir 
juoką.

Aš buvau jau septintoje gimnazijos klasėje. Mėgdavau 
važinėti laiveliu po ežerą, skinti vandens lelijas. Ak, jūs 
baltosios vandens lelijos, kokios jūs švelnios ir malonios’. 
Nors daug jų buvo visur, bet aplink "Kaziuko Pakaruok - 
lio" salą ir "Mirties Baseiną" jų buvo daugiausia. Kodėl 
"Kaziuko Pakaruoklio" salą ir "Mirties Baseiną" pamilo 
baltosios lelijos, sunku pasakyti, nors ežero paviršius ir 
dugnas buvo visur vienodas. Gal todėl apjuosė baltosios 
lelijos tuos plotus, kad primintų gyviesiems tuos nelai - 
mingus jaunuolius, kurie, gyvenimo parblokšti, rado galą 
atsiskyrė nuo gyvųjų ir paliko tik vietų pavadinimus.Kar
tų kartos iš lūpų Į lūpas kartos tuos vardus, bet niekuo - 
met nepagalvos,kokia kaina atsirado tie pavadinimai.,'

Kaziukas buvo miestelio stalius. Jis gražuolis, per - 
sisotinęs žemiškosios laimės, išbučiuotas moterų, pra - 
randa lygsvarą, suklumpa, išeina iš proto. Vieną rytą jį 
randa salos vidurio aukščiausiame medyje pasikorusį. 
Nuo to laiko bevardė sala gavo vardą "Kaziuko Pakaruok
lio".

"Mirties Baseinas" gavo pavadinimą todėl,kad tenbu- 
vo prigėręs ištikimiausias grafo tarnas, kuris, dar gyvas 
būdamas, buvo praminęs šį baseiną tuo vardu.Galbūt nu
jautė, kad šitame baseine teks užbaigti gyvenimo dienas 
jam, ištikimiausiam grafų tarnui.

Tyliame saulėlydyje, kada saulė slinkdavo už hori - 
zonto, nušvisdavo ežero paviršius auksinėmis varsomis, 
o vandens lelijos parausdavo. Jos tarytum gėdinosi tos 
atslenkančios nakties tamsos, kuri paslėpdavo jų grožį ir 
jos suglausdavo savo žiedus.

Miestelio triukšmo aš nekenčiau. Troškau ištrūkti Į 
užmiestį, Į gamtą,paplūduriuoti laiveliu po ežerą. Gam
toje aš jausdavau ramybę ir poilsį. Mano mintys ir ežero 
bangelės sudarydavo vienodą ritmą. Stebėdavau gamtą, 
nors klasėje garotos pamokų nemėgdavau. Mat ten būda
vo popieriuje parašyta, o čia jausmais išgyvenama.

Dažnai laivelis pasukdavo į grafų rūmus. Palikęs lai- ' 
velį prie prieplaukos, pasivaikščiodavau po dvaro parką. 
Parkas jau buvo atgyvenęs savus laikus. Visur matėsi ne
tvarka. Medžių šakos, sukritusios Į supuvusius lapus, ter
4 psl. 

šė kadaise buvusį tr1 ūksmingąjį parką. Gyvatvorės pra - 
dilo, takeliai apžėlė ir sunku buvo juos beatskirti.

Pasiekęs rūmus ir Įlindęs Į juos pro langą, lyg ro'- 
roanuose aprašytas vagis, apžiūrėdavau užsilikusius pa
veikslus, išlandžiodavau visus užkampius. Varnos iš—3 
sigąsdavo manęs, o pelėdos tingiai apleisdavo ramų kam
pelį. Grafų rūmai taip pat buvo apleisti, Kiauras stogas, 
dažni lietūs sugadino aliejiniais dažais išdažytas sienas . 
Grindys vos tik laikėsi. Aksomu išmuštas miegamasis bu
vo mažiau nukentėjęs.

Viskas dvelkė tik senove. Didelė prabanga nuvarvė
jo kartu su lietaus lašais, prasiveržusiais pro kiaurą sto
gą. Cementiniai laiptai vingiavosi į viršutinį aukštą ir į 
bokštelio verandą.

Aplink dvaro rūmus lingavo dideli kaštanų medžiai . 
Nulenkę savo sunkias šakas, jie buvo tylūs, kaip tie dvaro 
rūmai.

Labai roąžai buvo likę gyvų žmonių, kurie savo akimis 
būtų matę dvaro linksmybes, triukšmą ir išdykavimus. Ęjo 
gandai, o gal tik perdėtos pasakos apie dvaro praeitį.

Aš žinojau, kad mano kaimynas Mykolas tarnavo gra
fo rūmuose. Bet tai buvo seniai,prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Ką .Mykolas ten dirbo, niekas nežinojo. Jis pats 
buvo mažai kalbus, sėdėdavo vienas, buvo užsidaręs sa
vyje. Jeigu užeidavo labai gera nuotaika, tai truputį pa - 
plepėdavo. Papasakodavo apie grafų gyvenimą.

Man būdavo labai įdomu išgirsti Mykolo pasakojimus. 
Ištempęs ausis klausydavausi jo pasakojimų.

Mykolas mane savotiškai mylėjo. Aš tuo didžiavaus. 
Jis kviesdavo mane mesti tinklus ežere, vaišindavo išsir
pusiais juodaisiais serbentais. Kartais pavaišindavo balta 
ir saldžia mėsa, ponų valgiu, kaip jis sakydavo. Tik daug 
vėliau aš sužinojau, kad tas ponų valgis buvo žaliųjų var
lių mėsa.

Mykolas nemėgo, kad jį klausinėtų, kad trauktų iš jo 
žodžius. Aš palengva pradėjau jį suprasti. Galbūt už tai 
jis mane ir pamilo. Retkarčiais prasitardavo, kad mano 
būdas labai panašus Į jo vaikystės būdą. Nors metų skai
čius tarp mudviejų buvo labai didelis, bet mudviejų drau
gystė buvo gana stipri.

Išaušo gražus pavasaris. Aš baigiau spetintąją klasę 
gimnazijos. Mūsų gimnazijoje buvo įvesta savotiška,bet 
gana graži tradicija. S eptintokai, užbaigę savo mokslo 
metus, persirengdavo civiliais drabužiais. Vieną dieną a- 
teidavo jie be gimnazistiškų uniformų. Ta diena buvo pa
vadinta "šlipsininkų" šventė. Ji atžymėjo,kad nuo tos die
nos vyresniškumo laipsnis priklauso septintąją! klasei, nes 
aštuntokai yra paleidžiami laikyti abiturientų egzaminus . 
Labai sunku buvo susimedžioti civilinius drabužius. S au 
kostiumą gavau pas gimnazijos direktorių, o gimnazijos 
kapelionas paskolino kietą skrybėlę. (

Vargais negalais pasirišau kaklaraišį. Ilgai stovėjau 
prieš veidrodį, šukavau savo šviesius plaukus, sukinėjau
si į visas puses. Civiliniai drabužiai buvo truputį platoki.

- Jonai, - išgirdau Mykolo balsą.
Aš atsigręžiau. Mykolas šypsojosi pasirėmęs ant palan
gės.

byrės. Jūs susidursite su nauja aplinka, su naujais žmo
nėmis. Vieni tęsite mokslą universitetuose, o kiti liksi
te namuose. Bet, kur jūs bebusite, žinokite, kad daug di
desnė atsakomybė užguls jūsų pečius. Mes padėjome juros 
pagrindus,© patį pastatą pastatysite jūs. Mes atlikome sa
vo pareigą, neapvilkite mūsų ir nepadarykite mums gė - 
dos.

Direktorius baigė kalbėti. Mes jam plojome. Iš mo
kinių taip pat buvo kalbų. Jie padėkojo direktoriui ir mo
kytojams už auklėjimą, rūpestį. Prižadėjo jiems, kad iš
ėję į gyvenimą, jie bus geri ir nebus našta visuomenei .

Pasibaigė oficialioji programos dalis. Vakare vėl ža
dėjo visi susirinkti ir užbaigti dienos šventę šokiais, žai
dimais ir vaikiškais išdykavimais.

Aš skubėjau Į namus. Man rūpėjo Mykolas. Aš jokiu 
būdu negalėjau suprasti, koks reikalas vertė jį ateiti pas 
mane.

Nepajutau, kaip atsiradau savo kambaryje. Numečiau 
neįprastus šventės drabužius ant lovos, užsivilkau giro - 
nazistišką uniformą. Tokia miela ir daili buvo ta unifor
ma ir taip tiko prie mano šviesių plaukų.

Senelį Mykolą radau kieme. Jis sėdėjo ant trobelės 
slenksčio ir rūkė. Pamatęs mane, jis nusišypsojo.

- Greitai baigėte, - prašneko Mykolas ir,pasitrau - 
kęs į dešinę pusę, leido man prie jo atsisėsti.

- Dabar buvo tik kalbos, o vakare turėsime links - 
roesnę dalį, - paaiškinau jam.

Mykolas pažiūrėjo Į mane. Jo rankos drebėjo,© vei
das buvo išbalęs.

-Ar norėtum su manim važiuoti Į dvaro rūmus?-pa
klausė Mykolas.

- Mielu noru, - atsakiau.
Savo kalboje Mykolas užsiminė,kad šita diena jam la

bai brangi ir niekuomet neišnyks iš jo atminties.Aš ne - 
drįsau jo klausti, kodėl jam ši diena tokia brangi.

Oras buvo labai gražus. Dangus mėlynas, jokio debe
sėlio. Abu atsikėlėme nuo slenksčio. Aš paėmiau irklus 
ir norėjau paimti tinklus, kurie buvo padžiauti už namo 
tvoros.

- Ne, Joneli, šiandien palikime tinklus ramybėje.
Nuėjome prie upės. Ten stovėjo daug laivelių. Myko

lo laivelis buvo gražiausias. Švarus. Naujai užtepti dažai 
blizgėjo prieš saulę. Ant laivelio šono buvo gražus užra
šas "Baltoji Lelija".

Mykolas liepė lipti Į laivelį. Jis atrakino jį nuo pri 
rišto stulpo ir nustūmė nuo kranto. Aš irklavau, o jis at
sisėdo užpakaliniame laivelio gale. Pasiūliau "Regatos " 
papirosą. Mykolas paėmė. Abu užsirūkėme. Laivelis plū
duriavo tarp žolių, nes vanduo buvo nusekęs, ilgai neturė
jome lietaus.

Sudėjau irklus ir pradėjome plaukti. / b.d./
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273-7544 
523-9977 

489 - 3693
522-8392

Taip atrodė primasis 
kompiuteris...

UETUVISKA RADIO 
PROGRAMA

FILMAS VAIKAMS
Rašoma, kad Sąjunginis 

"Multifilmas" išleido filmą 
vaikams pagal Vytautės Ži-

KIEKYIENA ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos "vedėjas : l/sTANKEVIČIUS
1053 Albonel Cr. Duvernay, P.Q. Tai.: 669—8834

AR PASKAITAI .SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES 
PASAKŲ? JOSE RASI IR GROŽIO, IR JUMORO IR IŠMINTIES l

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

GERTI - TAVO REIKALAS

NUSTOTI - MUSU

I A A CENTRINĖS ;I
Montreal
Ottawa 
Toronto 
Hami Iton
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2S48 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

1985.1.16
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padangės mielos kalbėkime su savo vadais vaikai aviena
x GRAŽIAUSIŲ, IR SENIAUSIŲ KALB£_ LIETUVIŠKAI I(IS SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE) ----------------- —————*--------- - -- '
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Klaipėdos Paveikslų galerijos architektūrinis ansamblis

Naujasis Prienų viešbuti s ”REVUONA” 

leckienė,o kauniečiai daili
ninkai sukūrė reklamines 
freskas- V. Valentas ir R. 
Ručinskas. Viešbutis pava
dintas to upeliuko vardu- 
Revuoha.

Naujame viešbutyje yra 45 
vietos

GERAI IS NAUDOTAS 
SENAS PASTATAS

Prienuose, ant Nemuno 
kranto šio šimtmečio pra
džioje buvo pastatytas van
dens malūnas. Į Nemuną 
krintantis Revuonos upeliuko 
vanduo suko jo girnas dau
giau kaip pusę šimtmečio. 

Dabar nutarta sename 
malūne įrengti viešbutĮ.At
statymo projektą paruošė 
kaunietė architektė V.Pa- 
KLAIPĖDA - MUSU

Ūkinė žaizdą dėl Klaipėdos netekimo reikalinga tiks
lais gydymo. Rodos, visų noras yra išsiaiškinti .kokių 
aukų valstybė turi pareikalauti Įvykusiai didžiulei nelai - 
mei visiškai atsilyginti. Kada buvo sprendžiąmas Klai - 
pėdos klausimas, visa lietuvių masė buvo nusiteikusi sto
ti kad ir Į pavojingiausią karą dėl garbės, laisvės ir že - 
mės. Tatai, rodos, nuoširdžiai liudija, kad tauta yra pa
siryžusi pačioms didžiausioms aukoms, jei tik jų būtų rei
kalaujama garbei ir ateičiai užtikrinti. Juo labiau reikia 
laukti visiško pritarimo tiems valstybės vadovybės reika
lavimams, kuriais bus siekiama ne kraujo aukomis, o tik 
darbu, ištverme ir susispaudimu kompensuoti tai, kas yra 
prarasta. J. Pikčilingis

/Iš ’’Darbas ir dabartis” 193 9m./

ATEIK Į LIETUVIUATEIK I LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI , 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

RADIO 1410 MONTREAL
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'l i ns kaitė s pasaką "Melagių 
Pilis" ir ji yra rodoma vi
soje Sov. Sąjungoje. Tad- 
atrodo, išleista rusų kai - 
boję. Lietuvos autorė ir 
Lietuvos vaikai turės žiū
rėti filmos ne gimtoje kal
boje. O gal bus susiprasta 
ir pagaminta autentiška 
versiją?

LIAUDIES 
KONCERTUOJA
Liaudies Bui-

LIETUVOS
TEATRAS
Lietuvos 

ties Muziejaus liaudies
muzikos teatro trupė iš
vyko gastrolėm Į Uralą ir 
Į Vakarų Sibirą.

Koncertai numatyti Per
mės,/kad kaliniai užmirš
tų panieką ir badą, ar kad 
"nusipelnę” prižiūrėtojai 
atsigautii kultūriniai?..

Iževsko, S verdlov®ko, Če- 
liabinsko, Kur gano ir Tiu- 
menės žiūrovams.

MIRE PROF.V.ŠEŠTOKAS

V. Šeštokas buvo gimęs 
1931 m. Anykščių vaisė.Vi
durinį mokslą baigė Ukmer
gėje.

Kauno Politechnikos Insti
tute 1955 m. Įsigijo kelių in
žinieriaus specialybę.

■ 1,960 m. pradėjo pedagogi
ni darbą Kauno politech - 
nikos institute,© nuo 1967 m. 
tęsė jĮ Vilniaus inžinieri
niame statybos institute.

Nuo 1971 m.iki mirties var- 
dovavo miestų statybos ka - 
tedrai. 1971 m.apgynė tech
nikos mokslų daktaro diser-

Aleksandro gatve KI aipėdo je 19—tame šimtmetyje

KAIP REIKIA TEISINGAI ELGTIS
Jeigu kas smurtu išdraskytų ar iškapotų svetimą apy

nyną, nors ir savo žemėje, ir tai būtų Įrodyta pagrįstais 
Įrodymais, toksai turi sumokėti už smurtą tam, kieno yra 
apynynas, dvylika rublių grašių ir tiek pat mums, valdo
vui. O jeigu apynius tik nudraskytų, bet jų nesukapotų, tok
sai turi atlyginti nuostolius dvigubai.

/Iš Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 metų Statu
to.

Nuo senų laikų lietuvių tautoje buvo puoselėjamas tei
singumo ir svetimo turto gerbimo elgesys. S ovietiniai ru
sų okupantai turėtų ko pasimokyti, jei norėtų. Ir visokio 
kito plauko okupantai. Kada atsilygins už smurtą,ir kada 
mes patys galėsime išdrįsti to reikalauti?/

GERAS KONCERTAS
- Ką vakar girdėjai koncerte?
- Labai daug’. A ndriai nutarė skirtis, Burbuliai susi

laukė sūnaus, Marytė Kinkaitė atsižiedavo, o Jonas Jurgu
tis sudaužė savo automobilį ant greitkelio

GYVENIMO MOKYKLA
Mokytojas klausia mokinių;
- Ką reiškia žodis biudžetas?
- Tai reiškia šeimos barnis’. - greitai atsako gudrus 

mokinukas’.

LIETUVIU PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI
- Kas daug turi, dar daugiau nori.
- Iš jo ir akmens galvai prasiskelti už dyką negausi
- Iš kito kišenės kiekvienas kvailys gudrus.
- Vienas šerną užmušė, o kitas mėsą valgo
- Nuo vieno jaučio dviejų kailių nori

UŽ VIENA - DU

Baudžiavos laikais važiavo ponas keliu, sutiko mužiką 
šieną vežantį. Ponas rėkia:

- Iš kelio ’.
Mužikėliui nei šen, nei ten; čia griovys, čia duo

bė. Ponas ištraukė pistoletą, pykšt! ir nušovė'žmogelį
Sūnus padavė poną teisman. Teisėjas sako:
- Už žmogaus nušovimą ponui trys mėnesiai kalėjimo. 
Tada sūnus sako:
-Aš už poną pasėdėsiu šešis, ir už teisėją šešis mė

nesius, - ėmė ir vieną, ir kitą
/Iš lietuvių tautosakos/

nudėjo

NAUJI IŠRADIMAI - SENI .
- Ar žinote, kad pirmąjį kompiuterį,kuris dirbo su už- 
programuotom kortelėm, išrado 1882 m. Anglijoje Charles 
Babbage. Aparatas buvo labai didelis ir ne visada patiki - 
mas; galėjo tačiau greitai atlikti aritmetikos veiksmus:su
dėti, atimti, padauginti ir padalinti.

Prieš 2500 m.Kinijoje buvo pradėta gydyti užkrėti - 
mus ir votis su ant sojos pupelių atsiradusiais pelėsiais, 
t. y. šiandien žinomais antiinfekciniais antibiotikais, ku - 
riuos, kaip žinome, gamina iš pelėsių.

Pirmąją "ballpoint" plunksną išrado amerikietis John 
H. Loud, gavęs ir patentą 1888 m. Tik žymiai vėliau tas 
pagerinimas rašymo priemonei buvo pradėtas masiniai ga
minti.

Muilą pradėjo gaminti finikiečiai apie 640 m.pr.Kr. 
Jį darė iš medžio pelenų ir ožkų riebalų. Iš likusių apra
šymų, kaip tvirtina Charles Panati savo knygoje "The 
Browser’s Book of Beginnings", šis mišinys pradėtas par
davinėti kaip vaistas viduriams atpalaiduoti ir tik vėliau 
pastebėta, kad naudingas plovimui ir prausimuisi.

Draudimus, apsaugojančius nuo galimų nuostolių ga
benant prekes jūromis sugalvojo pirktis babiloniečiai pirk
liai 3.000 m.pr.Kr. ’.

Kėglių žaidimai-"bowling'’- irgi buvo sugalvoti egip
tiečių net 5200 m.pr.Kr. Sviediniai ir mušamieji kuole
liai tuomet buvo pagaminti iš akmens.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JI f* M AĮ MPARAMA

KREDITO KOOPERATYVE ---------- -----------------------------

MOKA:
9f/2% už 90 dienu term. indė!.

10 j % už 6 mėn. term, indėlius 
10)6 % už 1 metę term, indėlius 
10)6 % už 2 metų term, indėl.
11 % už 3 metų term, indėlius 
10)6 % už pensijų planų
9'6% už namų plana
9 % už specialia taup. s—ta 
8'4 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
E už asm. paskolas nuo 12 % 
Z už nekilnojamo turto paskol.
S (mortgages) :
S su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų............... 12 %
2 metų 12% %
3 metų 13h %
( fixed rate)

■■ ——■■■— ........■ 1..........  1
Z su keičiamu nuošimčiu
= 1,2 ar 3 metų.. 11 %

(variable rate)
AKT Y V A£ V|RŠ_41_MILI JON U DOLE R £U 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieni ai s ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v, po pietų; ketvirtadieni oi s ir penktodien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r-, iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONU DOLERIU

KASOS VALANDOS: s MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10—3 = 90 dienų term, indelius... 9% %
Antradieniais 10-3 E 180-185 d. term, i nd...... „10%%

Trečiadieniais atdaryta = Term. ind. 1 metų.......... 1O’/2%

Ketvirtadieniais 10-8 2 Term. ind. 2 metų.......... 1O’/2%

Penktadieniais 10-8 = Term. ind. 3 metų........ H %
šeštadieniais 9-1 f Pensijų s-tą................... 10 %
Sekmadieniais 9—12:30 E Spec. taup. s-tac........... 9 0

= Taupomąją s-ta.............8'/4 %
DUODA PASKOLAS: = Depoz'tų-čekių s-tq ...

Asmenines nuo............ 12 %
Mortgičius nuo ... ..11- 13)6%

6 -°

ANAPILYJE skyrius veikia sekmai). 9:30— 1:00 p.p

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

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIME TORONTE 1984.11.28 d. Šaules A. Pajaujienė ir I. Pečiui ienė prisega 
gėles savanoriams VI. KAZLAUSKUI ir prof. A. ZUBRIUI. Nuotr. Sta, Dabkaus

Ottawa
IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
KANADOS SOSTINĖJE

Albinas V i 1 n i š kis
ŠEŠTADIENINĖ MOKYK

LA, pagal nusistovėjusi pa
protį 1984 m. KALĖDŲ" 
EGLUTĘ suruošė gruodžio 16 
d., sekmadienį. Vieta-S t. 
Hyacinth lenkų parapijos sa
lė. Šventė buvo suderinta su 
kasmetine kalėdine susikau
pimo valanda. Malonu, kad 
tokiomis progomis daroma 
talka. Čia ir Apylinkės 
Valdyba, Bažnytiniams Rei - 
kalams Komitetas, kartu su 
Mokyklos Tėvų Komitetu 
glaudžiai bendradarbiauja.

Š ios šventės proga buvo 
atvykęs svečias, kun. S JK. ul
bi s, S. J. iš Montrealio. Jis 
pravedė susikaupimo valan
dėlę, atlaikydamas mišias ir 
pasakęs priderintų minčių 
pamokslą. Taip pat buvo at
vežęs lietuvišku papročiu 
kalėdinių plotkelių, kuriomis 
norintieji buvo aprūpinti.

Po pamaldų sueiga vyko 
parapįjos salėje.Dalyvių bū
ta daugiau, negu kitais kar
tais/apie 80/. Sueigos pra
džioje Mokyklos Tėvų Komi
teto p-kas J. A u g a i t i s 
pasveikino susirinkusius,pa
informuodamas apie mūsų 
mokyklos pastangas išsilai

kyti. Programą pravesti pa
kvietė Mokyklos vedėją Alę 
Paškevičienę.

Pradžioje pasirodė mer
gaičių Dainos Vienetas RA
MUNĖLĖS . Jos buvo paruo- 
šusios naują dainą, kurią at
liekant, įtraukė ir sueigos 
dalyvius. RAMUNĖLĖS šį 
kartą buvo kiek sumažinto 
sąstato, tačiau ir bažnyčioje 
sugiedotos kalėdinės gies
mės ir sueigos programoje 
daina buvo atlikta pasigėrė
tinai. RAMUNĖLĖS yra mū
sų apylinkės pasididžiavi - 
mas. Jos savo dainomis pa
garsina mus toli ir už apy
linkės ribų. Jų vadovė, buv . 
Rūta Š i ū 1 y t ė, dabar pa
sivadino Rūta Kličienė 
- sveikiname.

Toliau sekė mokinių pasi
rodymas. Visi mokyklos mo
kiniai /šiemet jau 9/ suvai - 
dino Alės Paškevičie- 
n ė s 2-jų veiksmų pasaką 
’’Kalėdoms artėjant”. Vai - 
dinimai sukuriami čia, Otta- 
woje5 jie čia pirmąjį kartą 
ir suvaidinami. Jie pritai - 
komi esamų mokinių skai
čiui, amžiui ir jų sugebėji
mams atlikti juos scenoje. 
Čia mūsų mokyklėlė yra tar
si ir scenos mokykla, per 
kurią praeina visi lanką 
Šeštadieninę Mokyklą. Jų 
amžius šiemet svyruoja nuo 
4 iki 16 metų.

Vaidinimo pradžioje auto
rė paskaito eiliuota forma Į- 
v a d ą į pasaką. Ji supažin
dina žiūrovus ir su pasakos 
turiniu. Įsitikinta, kad tai pa
lengvina žiūrovams sekti ir 
suprasti vaidinimą, nes ne 
visi artistai sugeba pakankar 
mai garsiai ir reikiamai sa
ve išreikšti.

Pasakos turinys-artėjan - 
čių Kalėdų švenčių motyvais. 
Miško gyventojai atstovauja
mi čia dviejų pušų S pygliu - 
kų, dviejų Musmiryčių, dvie
jų Kiškių ir Žvaigždutės , 
gailisi eglučių, kurias kerta 
Medžių Kirtikas. Jiems pa
vyksta jį Įtikinti, kad jis at
lieka blogą darbą. Jis paža
da jų daugiau šiemet nebe- 
kirsti. Jis kviečia juos visus 
atsilankyti Į jo namelius ir Į- 
sitikinti, kad nukirstos eglai
tės Kalėdų metu yra papuoš
tos, kaip karalaitės. Jie 
sutinka. Kirtiko žmona 
visus maloniai priima ir pa
vaišina. Jie atsidėkodami 
šeimininkams pašoka miško 
- grybų šokį ir padainuoja 
miško dainą.

Visus vaidintojus reikia 
pagirti už gerą vaidybą,y- 
pač mažuosius. Musmiryčių 
vaidmenį atliko Lina Augai- 
tyūė ir Emma Nąujokąitytė- 
Lewis. Spygliukus vaidino 
broliukai - Aleksas ir A nd- 

rius Čeponkai. Kiškiais bu
vo gerai nugrimuotos Daiva 
Jurkutė ir Dona Naujokaity- 
tė-Lewis. Gražiai žibėjo 
Ž vaigždutė -Rasa Augaitytė. 
Medžių Kirtikas buvo Stepas 
Jurgutis, o jo žmona-Lina 
Radžiūtė.

Š ia proga reikia pagirti ir 
t ė v u s už parūpinimą gra- 
žių vaidintojams kostiumų, 
ypač mažiesiems. Tenka pa
brėžti, kad gražiausiai pa
vyksta tos scenos,kur visi 
kartu atlieka ar tai judesį, 
/kaip grybų šokis/, ar dainą. 
Pastabesni žiūrovai Įsitikino 
vis gerėjančia mokinių lie
tuviškų žodžių tarsena ir 
vyresniųjų nebesivaržančia 
laisvesne vaidyba scenoje.

Po vaidinimo-Kalėdų Se
nelis / Juozas R a d ž i u s, 
buvęs mokinys/, lydimas 
dviejų nykštukų/Jono Balse
vičiaus ir Stepo Jurgučio/ 
išdalino atgabentas vaiku
čiams dovanėles. Taip pat 
nepamiršo dovanėlių ir kai- 
kuriems suaugusiems.

Baigus programą, palydint 
muzikai/ Loreta Lukšai- 
t ė/, sugiedota kalėdinė 
giesmė ”Gul šiandieną... ” 

/Užbaigiamajame žodyje - 
be rengėjų- kalba nauja
sis Apylinkės Valdybos pir
mininkas advokatas Algis 
DANAITIS. Jis pristato nau- 
jąjąApylinkės Valdybą, meta 
žvilgsnį Į ateitį ir padėkoja 
visiems sureigos dalyviams 
ir šventės rengėjams,kvie
čia suneštinėms vaišėms- 
kavutei.

Vaišių metu L i e t u v ių 
Fondo atstovas A. PAŠ - 
KEVIČIUS atliko simbolinį 
dovanėlių paskirstymą burtų 
keliu, parėmusiems per 1984 
metus jo veiklą.Dali. A.TA
MOŠAIČIO spalvotą grafiką 
laimėjo A. Tamulevi- 
č i ū t ė, MINTO piniginį SE
TĄ plastikoje - V. P 1 e č- 
kaltis, o 1968 m. sidab- 
rinį-nikelinį SETĄ-V.V.R a- 
d ž i a i. L.Fondo Įgalioti - 
niui, skirstant do va neles, tal
kino A. Buivydienė 
ir A.M o r kū n i e nė.

NAUJOJI OTTAWOS APYL. 
VALDYBA 1985 METAMS:
Algis DANAITIS -pirminin
kas,Benius BARYSA-sekre
torius, Petras JURGUTIS - 
iždininkas, Vida BALSEVI
ČIŪTĖ ir Juozas AUGAITIS - 
Valdybos nariai.
• Bažnytiniems Reikalams 
Komitetą sudaro: K.GUD - 
ŽIŪNAS-pirmininkas, K. 
POVILONIENĖ ir E.JURGU- 
TIENĖ- narės.
• Revizijos Komisija: V . 
BALSEVIČIUS, N. TREČIO
KIENĖ ir R.KLIČIENĖ.

JAUNUČIAI ŠOKĖJAI “ATŽALYNO POPIETĖJE” TORONTE, 1984.11.11d. IŠ kairės: Tomas BACEVIČIUS, Tamar COYLE, 
Jason B Al BOK AS, T any a COYL E, TrinaHURST, Tarrah PETRYLA, Algis GĖRUSI S.

RD E* C U E* D INSURANCE &RJ H Ei O n Ei It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2861 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , iektadieniai s 9 v.r, — 12 v.n.p.

Narys of "Better Butines s" Būro

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORĮ NUSTOTI - MUSU I

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A- (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
( Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

• "VILNIAUS” Karalaitės • LN Socialinių Reikalų
rinkimai 1985-iems metams S kyriaus talkininkai aplankė 
Įvyks v a s a r i o 2 d., Lie- švenčių metu 25 sergančius 
tuvių Namuose, Karaliaus lietuvius. Numatoma ligonių 
Mindaugo Menėje. lankymą tęsti ir ateityje.

• IŠ GANYTOJŲ PARA PI -
• LN Naujųjų Metų sutikime JOS Lietuvių evang. -liūte-
dalyvavo daugiau kaip 320 ronų Šventovėje sausio 13d. 
asmenų.- Giedant Lietuvos paminėta Klaipėdos Krašto 
Himną, buvo sutikti 1985 - atvadavimo 62-osios sukak- 
tieji. tuvės.

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA- INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited, 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V Bačenas
1551 Bloor SKW. 
TORONTO. Ont.
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 20 MILIJONU DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C. A.) ....... 6 % ne kiln, turto pask... 11.25%
santaupas......................:.8 % asmenines paskolas .. 13 %
kasd. palūkon. už sant. 7.5 % Nemokamas pilnas čekiu 
term, indėlius 1 m; .....11 -'° patarnavimas
term, indėlius 3 m........ 11.5 % Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo ..... 9.25% drauda pagal santaupų 
90 dieny indėlius ........... 10 % dydį iki $ 2.000 .
( minimum $ 5.000) Nemokama asm. paskolų,

drauda iki $ 10.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieni ai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais šeštadieni ai s uždaryta.

hamifoon
SENJORU SUEIGA

Sausio 3 d.,ketvirtadienį, 
lietuvių pensininkų RA MBY- 
NO namuose buvo sukvies
tas pensininkų klubo narių 
susirinkimas. Susirinkimą 
atidaręs Klubo p-kas K. 
Mikšys pranešė, kad po 
oficialios dalies mums dar 
pasirodys Dramos Teatro 
AUKURAS aktorių trijulė su 
miniatiūrine menine dalimi , 
o po to seks yaišės Naujų 
Metų švenčių proga. Po šių 
malonių pranešimų buvo pa
tiekta susirinkimo dienot
varkė, kuri buvo priimta be 
pataisų. Toliau pirmininko 
pasiūlymu, buvo pagerbti at
sistojimu mirę mūsų Klubo 
nariai.

Sekretoriui perskaičius 
praeitų metų susirinkimo 
metinį protokolą, jis buvo 
priimtas taip pat be pataisų.

SavopraneŠimo metu pir
mininkas painformavo, kad 
finansiniai reikalai, liečią 
RAMBYNO namus ir patį 
klubą,bus tvarkomi atskiro
se knygose. Vasario mėnesį 
esant palankiam orui, bus 
organizuojama išvyka į Kit
chener miestą, kur vyks pa
saulinio masto dailusis čiuo
žimas, vadinamas Ice Capade 
vardu.Kartą ten mūsų klu - 
bas jau yra buvęs ir jo daly
viai matyta programa buvo 
patenkinti.

Pirmininkas nepamiršo ir 
buvusios praeitos Klubo val
dybos narių, kiekvieną jų 
prisimindamas vardais,dė
kojo jiems už jų atliktus 
darbus klubui ir narių labui 
dviejų metų bėgyje. Susirin
kimo dalyviai kiekvienam iš 
jų nepagailėjo gausių katu
čių.

1985. 1.16

A. Mačiulaitienė- 
parengimų vadovė ir jos pa- 
dėjėja-O.C h a 1 a d o w s - 
k a, išvykų vadovas -P. Na
vi c k a s.

Kaip matome, valdybą da
bar sudaro tik 7 asmenys, 
nors pagal valdžios nurody
mus, turėtų būti iš 1O asme
nų. Negalint surasti daugiau 
asmenų, buvo leista likti ir 
prie esamo skaičiaus valdy
bos.

Revizijos Komisiją sudaro 
nariai:M.K vedarienė, 
P. Sakalas ir J. M a- 
žulaitis. Zp.

st.catharines

snigimo, Ujimo bei 
chaosą, kokio šis 
seniai buvo neroa-

Universiteto dramos mokyk
lą. Teigiama, kad New Yor
ke trumpai Ruginis yra 
vairavęs taksį, o visą laiką 
pasireiškęs kaip aktorius. 
Ypatingai pažymima jo rolė 
pagarsėjusiame Broadway 
vaidinime”The Real Thing”.

EL Š ulattis

NESKELBIAMAS GERADARIS 
PAAUKOJO 100,000 dol. 
LIETUVIŲ FONDUI

Gruodžio 20 d., 1984 m. 
prašęs neskelbti pavardės, 
aukotojas įnešė $100.000 į 
Lietuvių Fondo sąskaitą, ypa
tingu būdu prisidėjęs prie 
Lietuvių Fondo vajaus ir tuo 
būdu keldamas ryžtą didinti 
kapitalą, kad gaunamų paja
mų užtektų visiems lietuviš
kiems poreikiams.

Gruodžio pabaigoje Lietu
vių Fondo pagrindinis kapi
talas siekė $ 3.O5O.OOO ,- 
kurį sudėjo 5. 540 narių.

Neatsiradus kitų kalbėtojų 
ar paklausėjų, pirmininkas 
pranešė, kad susirinkimo o- 
ficialioji dalis esanti baigta 
ir toliau ryšius su mumis 
palaikys AUKURO trijulė.

Po šių žodžių tuojau mums 
prisitatė besišypsanti AU
KURO vadovė E. Dauguviety 
tytė-K udabienė, akto
rė M. Kalvaitienėir 
aktorius K. Bungarda. 
Minėti artistai pakaitomis 
mums paskaitė nemažai re
čiau girdimų A. Baranaus
ko eilėraščių, vieno, kito au
toriaus nuotaikingų apsaky - 
mėlių, papasakojo linksmų 
anekdotų. Meninė programė
lė užtruko tik apie pusę va
landos.

Klausytojams nespėjus ak
toriams paploti už nuotaikin
gą pusvalandį, vaišių rengė
jos tuoj pradėjo nešti maisto 
gaminius ant bendro stalo ir 
kviesti svečius pasirinkti i 
patiekalų pagal savo skonį ir 
apetitą. Iš tikrųjų , valgiai 
buvo pagaminti gerų šelmi - 
ninkiųjoms už tai priklauso 
svečių pagarba ir padėka.

Čia susirinkę apie 50 as- j 
menų užtrukome arti 3-jų I 
valandų. Ta proga patyrėme ♦ 
apie savo organizacijos bė- < 
gamuosius reikalus, pasida- 5 
linome mintimis su seniau < 
sutiktais draugais bei pa- < 
žįstamais, labai gražiai bu- < 
vome pavaišinti skaniais pa- J 
tiekalais. Taip, gražiai m i- ’ 
nedarni susirinkimą, skirstė- * 
mės į nuosavus namus. ę 

Reikia dar pažymėti, kad i 
dabartinė Klubo valdyba yra ; 
išrinkta dviem metams tik S 
praeitų metų gruodžio pra- 
džioje. Ją sudaro K. M i k- -^*2 
š y s- pirmininkas,K. J u r- 
g e 1 y s - vicepirmininkas, 
L.K 1 e v a s-iždininkas, A. 
Mingėla - sekretorius

• GRAŽIAI PRAĖJO KALĖ
DOS IR NAUJI METAI, nežiū
rint to, kad visą laiką buvęs 
floridietiškas oras prieš pat 
Naujų Metų sutikirpą pavirto 
į tokio 
šalimo 
kraštas 
tęs.

Gražiai praėjo bendros 
Kūčios su tradicinėmis 
giesmėmis ir menine prog
rama.

Švenčių metu čia lankėsi 
buvęs klebonas kun. Ignas 
Mik ai a u s k a s, dabar
tinis Londono Klebonas. Kor.

& MUSŲ "STANDARD"VĖL 
labai išgyrė Viktorą LIAN- 
GĄ, kaip geriausią sproti- 
ninką- atletą.

NAUJA APYLINKĖS
VALDYBA: pirmininkas-
Petras BALSAS, vicepir
mininkė - Jadvyga LABUC- 
KIENĖ, iždininkas - Pranas 
GABRĖNAS .visuomeniniams 
reikalams Steponas ŠETKUS 
ir Valdybos narys-Petras 
BARONAS.

Visuotinam susirinkimui 
pirmininkavęs Jonas D a i - 
noras širdingai padėkojo 
buvusiai Valdybai ir ypač jos 
ilgamečiui pirmininkui Adol
fui Š e t i k u i.

Bendruomenės naujoji 
Valdyba savo posėdyje .įvy
kusiame 1984 m. gruodžio 30 
d., priėmė visų metų veik - 
los planą. Bus atlikti visi 
tautiniai paminėjimai siau - 
resniu, o tik sukaktuviniai- 
platesniu mastu.

Aktoriai L aim a ŠUL AITYT E ir 

Evanstone, prie Chicagos.

DVIEJŲ AKTORIŲ VESTUVĖS
Aktorė Laima ŠULAITYTĖ 

iš Cicero praeitą rudenį su
situokė su aktorium, kompo
zitorium, rašytoju Kingsley 
DAY.

Kaip pranešė didysis Chi
cagos laikraštis "Chicago 
Tribūne", jie susipažino _be- 
vaidinant jaunavedžio para
šytame veikale "Summer 
Stock Murder", kuris Chi
cagoje buvo vaidinamas 18 
mėnesių.

Kingsley DAY vestuvių dtenav 

Nuotr. J. TamulaiČio.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
" CENTRAL CITY PRO

DUCTIONS" Bendrovė kartu 
t WGN televizijos stotimi 

susuko filmą apie praėjusią 
vasarą Chicagoje vykusius 
festivalius. Pusantros valan
dos filmoje apie 4 minutės 
skiriamos ir Brighton Par
ko lietuvių festivaliui.

Čia kiek ilgiau matoma 
Rūta Juškie nė, kurios 
tautiniai rūbai atkreipė re 
porterės dėmesį. Toliau re
porterė prisėdo prie lauko 
valgyklėlėje cepelinus be
valgančių - Vyt. B i k u 1- 
č i a u s ir Ed. Bulai
čio. Reporterė Barbara 
Stanik iš WGCI-FM stoties 
paprašė papasakoti, kokį val
gį valgome ir pati panoro pa
ragauti cepelinų.

LIDIJOS ŠUKYTĖS 
KONCERTAS

Vasario 3 d., 3 vai. p. p. 
Marijos Auditorijoje,Chica- 
gojė įvyks sol.Lilijos Šu
kytės koncertas, dalyvaujant 
pianistei Lampsaitytei ir jos 
vyrui Kollars. Bilietai jau 
pardavinėjami Vaznelių pre
kyboje.

Jaunavedžiai žiedus su
mainė Evanstone prie Chica
gos esančiame "Rožių S ode". 
Vestuvinės vaišės vyko ne - 
toliese buvusioje bažnyčios 
salėje. Dalyvavo apie 200 
svečių, nemaža aktorių iš 
įvairių vietų.

Susirinkusius pasveikino 
jaunųjų tėvai-dr. L. D a y ir 
Ed. Š ulaitis. Gražių 
dainų padainavo tuo metu 
Chicagoje viešėjęs Vilniaus 
Operos solistas Vidas Ba
kas. Amerikiečiai akto - 
riai suvaidino lietuvių 
vestuvinių papročių ištraukų. 
Vaišių programą pravedė
Illinois Universitete Chicago- kilmė ir jo pasireiškimai te- 
je lituanistiką bestudijuojan- levizijoje bei scenoje. Rašo- 
tis Vilius D u n d z i 1 a. ™a, jog jis yra baigęs Yale

GARSĖJA AKTORIUS
VYTO RUGINIS

LIFE laikraštis, skirtas 
Chicagos vakariniams prie
miesčiams, yra aprašęs du 
jau spėjusius pagarsėti Cice
ro aktorius- Joe Mantega ir 
Vyto Ruginį. Aprašyme pa
žymima Ruginio lietuviška

ATGAIVINTAS CHICAGOS 
ŠACHMATININKŲ VIENETAS

Chicagos lietuvių šachma
tininkų vienetas, dėka jų ka
pitono R. F a b 1 j o n o,yrr 
atgaivintas ir pradėjo regu
liarias žaidynes. Vienetui dar 
bar priklauso K. Jakštas, A . 
Jasaitis, P. Šalkauskas,A. 
Šalkauskas, A. Litvinas ir 
R. Fabijonas.

Yra gražiai besireiškian
čių šachmatininkų lietuvių ir 
kitose vietovėse.

VALYKLA
SPECIALYBĖSI

BATU TAISYMAS
DRABUŽI!/" PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIŲ SKALBIMAS

• užuolaidų valymas
• saugojimas (storage;
• zomSas
495-90© AVENUE, LaSalle

365-1 1 43
7661 A CENTRALE, LaSalle

365-7146
2955 ALLARD, Ville Emard

766-2667

LIETUVIS - KAMERINIO 
ORKESTRO VICEDIREKTORIUS

Kompozitorius Petras 
AGLINSKAS yra Chicagos 
Loop Group kamerinio or - 
kestro vicedirektorius/ar, 
kaip čia priimta vadinti vi - 
ceprezidentu/. Šiame or - 
kestre jis pats groja gitara.

Orkestras susideda iš 6 
instrumentų: fleitos, klarne
to, smuiko, fortepijono, gi
taros ir mušamųjų instru
mentų.

Programoje patiekiami 
modernieji kompozitorių kū
riniai.

CALGARY Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba kviečia Jus įsigyti jų išleistą valgių kny
gą anglų kalba LITHUANIANS COOK IN CAI 
GARY.

Tai gerą dovana bet kokia proga savo 
kaimynams,draugams,vaikams,kurie nesu
pranta lietuviškų maisto parengimų aprašy
mų lietuvių kalba.

Š ioje knygoje randasi labai reti lietuvių 
receptai,gauti iš Australijos,Europos,Rytų 
ir Vakarų Kanados lietuvių.

Gražiai iliustruota dail.V.Savicko. Di
delis dėmesys buvo atkreiptas į medžiotojo 
ir žuvautojo maisto parengimus.

Knygos kaina $1O, - persiuntimas $1. 95
Čekius ar pašto perlaidas Kanados pi -

nigais prašome siųsti šiuo adresu: CALGARY Universitete ir numato ne - 
LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY,c/o trukus atidaryti savo muzi- 
Aldona Condon/Dubauskaitė/. kos studiją.
16 Bedwood Cres., N.E.,Calgary,Alberta
CANADA T3K 2G9.

VASARIO 22-23 d.d. šis 
orkestras koncertuos kartu 
su MoMing baletu, o GEGU
ŽĖS 8 d. Jaunimo Centre at
liks lietuvių kompozitorių 
kūrinius: Balakausko, Bar
kausko Rekašiaus, Lapinsko, 
paties Aglinsko ir Kutavi
čiaus.

Komp. Petras Aglinskas 
baigė studijas Northwestern

*

GUY * 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Dariausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.
Darbo atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364*1470

ŽZ/n&my d.

1449 St. Alexander St. Svita 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO J 500.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI 

Tel. 645-2912 EMBASSY FUR

1

123 Maple Blvd. 5784 Venivn Av< 
ChatMugwy , Varden ,<A.a. 
T*h 691-4763 Td.: 767-995c
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MIRUSIEJI :

•ŽUKAUSKAS Petras,86m. 
po ilgos ligos mirė ligoni
nėje. Palaidotas per Š v. Ka
zimiero šventovę.

Užuojauta artimiesiems.

• INTAS Leonardas, sūnus 
Juozo ir Eleonoros Intų, su
sižiedavo su John Schill.

Vestuvės numatomos Ed- 
montone,Alberta,liepos mė
nesi.

Leonardas Intas dirba fe- 
deraliniame Revenue Depar
tamente, gyvena Edmontone 
jau 7 metus. Jis augo Mont- 
realyje, priklausė, GINTARO 
Jaunimo A nsambliui.

MONTREALIO CHORŲ 
SUSITIKIMAS NAUJŲ METŲ 
ANGOJE

Sausio 6 d., sekmadienį, 
tuojau pat po pamaldų, A V 
parapijos salėje buvo atžy
mėta abiejų- AV mišraus ir 
Vyrų chorų naujųjų, 1985-ųjų 
metų veiklos pradžia.

Vadovaujant chorų pirmi-
ninku! D.N. Baltruk o- 
n i u i ir mielai pagelbstint 
kitiems choro nariams, buvo 
suruoštas malonus sekma
dienio popietės subuvimas. 
Moterys ir vyrai sugabeno 
užkandžių ir gėrimų. Prie 
gražiai išdėstytų stalų su
sėdo geras būrelis chorų na
rių, dalyvaujant taipgi kele
tą! svečių. Jų tarpe buvo pa
rapijos kleb. Tėv. J. Kubilius, 
dr.A. Pavilanis, ’’Pavasario” 
Mergaičių Choro valdyba ir 
jų vadovė J. Baltuonienė.At
vykus buvo ir J. E. vysk. V. 
Brizgio sesuo-vienuolė Mi- 
chaelė A. Brizgytė.

Sol. Antanas K e b 1 y s 
pravedė sveikinimų progra
mėlę. Pirmiausia, klebonas 
J.Kubilius palaimino užkan
džius ir tarė įžanginį žodį . 
Po to sveikino PAVASARIO 
Mergaičių Choro vadovė Jad
vyga Baltuonienė. Ji linkėjo

skliautų.
Pakviestas kalbėti Miš

raus ir Vyrų chorų p-kasD. 
N. Baltrukonis pa
sveikino visus šio subuvimo 
dalyvius su Naujais Metais, 
linkėdamas visiems ir kiek
vienam asmeniškai neišsen
kančios energijos, puoselė
jant lietuvišką giesmę ir 
dainą ne tik šios šventovės 
pastogėje, bet ir už jos ribų.

Jis ilgėliau apsistojo prie 
chorui nusipelnusių šeimų ir 
pavienių dainininku-kių pa
gerbimo. Jis ypatingai iškė
lė tas jaunas šeimas, kurios 
jau čia yra užaugusios,išsi
mokslinusios, o visdėlto pui
kiai vartoja savo tėvų lietu
višką kalbą.i Negana to- jau 
antros kartos jų prieauglis 
abiejų dainuojančių tėvų-pa- 
milo lietuvišką kalbą, gies
mę ir dainą, dalyvaudamos 
PAVASARIO mergaičių 
chore, ar prisijungdami prie 
vyrų dainininkų.

Pagarbiai buvo paminėtos 
visos tos šeimos ir poros, 
kurios metai iš metų pasi
šventusiai dalyvauja šios pa
rapijos mišriajame chore.

Neužmiršti buvo ir pavie
niai choro nariai ir narės, 
kurie paskyrė didžiumą sa
vo amžiaus nuolatos giedo
dami ir dainuodami šios 
šventovės chorų vienetuose.

Galiausiai sveikinimo žo
džiai buvo nukreipti Vyrų 
Chorui, Oktetui ir pačiam 
muzikiniam Mišraus Choro 
koordinatoriui - sol. Antanui 
Kebliu!.

Pasibaigus sveikinimams,, 
vyko linksmoji dalis.Dainavo 
vyrai ir moterys, duetai ir 
kvartetai. Okteto vyrai pri
kalbino muz.A. Stankevičių 
užlipti ant scenos ir prisėsti 
prie pianino, palydėti Okteto 
tradicinę dainą-”Žydi, kve
pia margos gėlės”.

Baigiant šį pranešimą, 
reikia paminėti, jog AV Par 
rapijos Vyrų Choras yra už
kviestas dalyvauti Vasario 
16-tosios minėjimo prograr

kadAV Parapijos chorai dar moję Montrealyje.Tam tiks- 
ilgai gyvuotų ir kad lietuviš- lui vyrai jau repetuoja kele- 
ka giesmė ir daina neišnyk- tą dainų.
tų iš po šios šventovės Ta pačia proga norisi dar

DR. J. MALI SKA
Dantų gydytoj as — 

ch irurg as
1410 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
Namu : 761 — 4675*•

Dr Philip Stulginski
D.D.S.

Danty gydytojas — chirurgas 

8606 Centrals, coin corner 45e ave. 
suite 209. 364-4658 

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Ati d o r , t a kasdien nuo 9 a. m 'I k i 10 p.m. 
Šeštadieniai*: . n u e 9 o. m. iki 9:30 p.m. 
Sekmadieniai a: nuo 10 o. m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

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

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.K 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. IŠGANAIT IS
B. A. , B. C. L.

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

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
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

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS b
5 Place Ville Marie, Suite 1220
Montreal , P.Q. H3B 2G2

Tel: (514 ) 871-1430

8 p*l.

pakviesti bei paraginti visus 
balsingus Montrealio lietu
vius-ypač jaunimą- įsijung
ti Į A V Parapijos chorų ei
les. Jūsų dalyvavimas yra

netik būtinas, bet ir gyvybin
gas tolesniam lietuviškos 
giesmės bei dainos gyvavi
mui ir išlikimui.

D.N. Baltrukonis

Lietuvoje mirus

ELZBIETAI BABRAUSKIENEI

suniį Šaul£ Jono, BABRAUSKA ir šeimos artimuosius 
liūdesio valandoje broliškai nejaučiam —

L.K. MINDAUGO 
Š. KUOPOS VALDYBA

PADE KA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie mane lankė 

ligoninėje, kurie siuntė sveikatos linkėjimus rastu.

Dėkoju Šauliu organizacijai, L.K. Moteriį Drau — 

gijai ir “Rūtos” klubui. 0 ypatinga padėka p.p. 

P. V. Dikaičiams ir A.S. Baršauskams, kurie man 

daug padėjo ir Į namus sugrįžusią globojo.

Su dėkingumu ir malda —
PRANĖ TEKUTIENĖ

PADĖKA
Švenčiant Gimimo Dienos su - 

katį man buvo suruošta staigmena - pa - 
gerbimas.

Širdingai dėkoju pagerbimo iniciatoriui L- K. 
Mindaugo saulių kuopos pirmininkui Augustinui 
MYLEIj taip pat pagerbimo vakarą pravedusiai 

jo žmonai ONAI .
AČiū už sveikinimus kleb. J. KUBILIUI ir 

Tėv J. ARANAUSKUI; už šauliškus sveikinimus:
L K. Mindaugo Šaulių Kuopos vardu - pirmininkui
A. MYLEI , Vilniaus Šaulių Rinktinės vardu - pirm.
J ŠIAUČIULIUI; V. SUŠINSKUL Ig. PETRAUSKUI; 
asmeniškai sveikinusioms sesėms šaulėms.

Dėkoju sveikinusiems visų organizacijų at
stovams: A. V Parapijos Komiteto pirmininkui A. 
ČEPULTUI, "Nidos" Klubo pirmininkui A- ZIUKUI;

"Rūtos Klubo pirmininkui K. TOLIUŠIUI. Šv. Onos 
D-jos pirmininkei A. KRASOWSKIENEI, "Ne - 

priklausomos Lietuvos" Valdybos pirm. J. ŠIAU-
ČIULIUI.

Ačiū už gėles ir dovanas bei sveikinimus 
raštu ir gražią atvirutę su pagerbimo dalyvių 
parašais-

Broliui Pranui DIKAIČIUI dėkoju už man 
sukurtą poeziją.

Dėkoju SESĖMS, kurios paruošė vakarienę ir 
visoms jų talkininkėms.

Jūsų —

MONIKA GRINKIENĖ

PRAĖJUSIŲ. ŠVENČIŲ, PROGA MONTREALIO LIETUVIAI 
AUKOJO TAUTOS FONDUI:

$ 500, - P.Effertas;
po $ 200, -XP» V.Ramanotvicz;
po $1OO,- Č. Januškevičius, J.Dapkus, J.Paškevičius, 

P. Šukys;
po $50,- P.D.Girdžius,A.Rakauskas,V.V.Ivanauskas
po $25, - J.Bitneris ,A.Daniliauskas, P. Juodelis,A. M. 

Joneliai, S . Morkūnas, V. Lietuvninkas, S . Umbrasas, A .Va- 
zalinskas;

po $20,- O.Čečkauskienė, J.D.Gražiai.A.Paškevičie- 
nė, P. Petrauskas, V. S tankevičie nė ;A. Z abukas;

$15, - J.Astravas;
po $1O, - P.Girdžius, V. Jakonis, M. M.Grinkai,S .G. 

Morkus, J. M. Kandižauskas, B. Mozūras, L. Š imonėliš, J. 
Žitkus,XX.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams už aukas 
Lietuvos laisvinimo reikalams,tikėdami, kad atsilieps ir 
daugiau. Tautos Fondo Atstovybė Montrealyje

J. Šiaučiulis,p-kas,D. Baltrukonis , 
sekretorius,A. Mylė, iždininkas.

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI! AUS DURYS. LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefono*: 721-9496

LITAS MONTREALIO lietuvių
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

MOKA UŽ : 
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00

1 metų................ . .............
TERMINUOTUS INDĖLIUS

I metų..... .............. . .........
180-364 d.........................
120-179 d. .......................

30-119 d.........................
TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 

už $20,000 ar daugiau

10 %

93/4% 
9/2%
9% %
8% %

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
specialios............. . ' %

su draudimu....................  %
kasdieninės ...................  6)6 %

ČEKIŲ SĄSKAITOS .............. — 5 %

VISI PATARNAVIMA

DUODA 
PASKOLAS:

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 
PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 
IKI $ 10,000

NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A

Pirm. Antrod. Tree. ........  9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais..............12:00 - 8:00 4:00-8:00
Penktadieniais............ ..10:00 -6:00 2:00-6:00
Sekmadieniais nuo SPALIO 15 iki GEGUŽES 15 d. abiejose 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 — 12:30 v.al.

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas eatavu paltiį
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel: 288-9646

MEMBER

FOTO M. L.S 
SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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
MTVj? Res. ; 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ • 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BUVO. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6^95 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 -3 UONamv 376 -378 1

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

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t_0_r_ą__v e _į k_i_a-._n_u_2..L^A?_Cl'„ ,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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