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(h.n)

RAUDONOJI KINIJA
SUSIDRAUSMINO

Studentų, demonstracijos
reikalavusios laisvesnio žo
džio ir demokratiškesnio 
režimo, išgąsdino griežtes
nės linijos komunistus Kini
joje. Raudonoji valdžia nu
tarė išmesti partijos vadą 
Hu Yaobang'ą, apkaltinda
ma jį neryžtingumu ir pa
laikymu "buržuazinių libera
lų" klikos. Naujuoju parti
jos vadu paskirtasai Li 
Peng savo pirmoje kalboje 
pasakė, kad Raudonosios 
Kinijos komunistą partijos 
vadų pakeitimas nereiškiąs, 
jog būsią pakeitimų Kinijos 
užsienių ir vidaus politikoje. 
Tačiau ir oficialioji komu
nistu spauda ir partijos va
jai labai griežtai pasisakė- 
prieš pasireiškusį intelektu
alų tarpe sąjūdį, kad rei
kią leisti "šimtui įvairių 
nuomonių pasireikšti disku
sijose". Partijos vadai nuro
do, jog marksizmas tėra 
viena iš šimto galimybių, 
bet marksizmas esąs pa
grindinis švyturys ir esminė 
tiesa, nuo kurios negalima 
nukrypti. Kad būtų aišku 
ką naujieji "bosai" galvoja, 
jau suimti pagrindiniai de
monstracijų organizatoriai 
ir iš pareigų atleidinėjami 
nepageidaujami intelektua
lai. Kol kas žinoma, kad 
atleistas Kinijos Mokslų 
ir Technologijos universite
to vice-prezidentas Fang 
Lizhi Heifei mieste ir žino
mas rašytojas Wang Ruo- 
wang Šanchajaus mieste.

Naujasai partijos vadas 
Li Peng yra griežtos, kon
servatyvios linijos komunis
tas, inžinerijos ir partijos 
moklsus išėjęs Maskvoje, 
mirusio premjero Chou En 
-lai įsūnis.

SUDEGĖ SOVIETŲ 
KONSULATAS 
MONTREALYJE

Š.m. sausio mėn. 14 
d. Montrealyje sudegė So
vietų Sąjungos konsulato 
pastatas. Atvykę Montrea- 
lio miesto gaisrininkai be
veik pusvalandį nebuvo įsi
leisti į vidų, nes sovietų 
valdininkai bandė patys 
daržų laistomąja žarna ir 
sniego kibirais gaisrą užge
sinti. Kai pagaliau gaisrinin
kai buvo įleisti, gaisras 
buvo apėmęs visą trijų 
aukštų namą ir jo išgelbėti 
nebebuvo galima.

Gaisrininkų vyresnysis 
vėliau paaiškino spaudos 
atstovams, kad konsulato 
tarnautojai gaisrininkų neį
sileido todėl, kad bandė 
išgelbėti ir sunaikinti įvai
rias bylas bei dokumentus 
ir vienu metu norėjo kiek
vieną įsileistą gaisrininką 
tikrinti jam išeinant iš de-> 
gančio konsulato. Kai kurių 
langų stiklus išmušus paaiš
kėjo, kad langai buvo iš 
vidaus užmūryti. Be to, 
sudegusį pastatą su kitais 

dviem jungė slapti urvai, 
iškasti po žeme. Sovietai 
bsndė nuslėpti pėdsakus, 
kad šio išpūsto konsulato 
tarnautojai iš tikrųjų buvo 
ne diplomatai, bet šnipai 
ir šnipų tinklo prižiūrėtojai. 
Tvirtinama, kad Sovietų 
konsulatas Montrealyje bu
vo viso Šiaurės Amerikos 
sovietinio šnipinėjimo cent- 
ralė, nes JAV-ėse Maskvai 
centralizuoti šnipinėjimą 
esą žymiai sunkiau. Spauda 
rašė, kad ir visos Š. Ame
rikos sovietinių šnipų są
rašai buvo laikomi Montre
alyje. Todėl esą Sovietų 
konsulato tarnautojai rizi
kuodami gyvybėmis, stengė
si sunaikinti arba pašalinti 
visus inkriminuojančius į- 
rai sus -j^rres' ’• į st remdami gais
rininkus.

KONSERVATORIŲ BĖDOS 
NESIBAIGIA

Kanados progresyviųjų 
Konservatorių partija, iš
rinkta tokios nepaprastos 
daugumos kanadiečių vos 
prieš dvejus metus, atrodo, 
nesugeba nei krašto valdy
ti, nei kokios nors tvirtos 
ir aiškios politinės linijos 
laikytis. Min. pirm. B. Mul
roney vis labiau pasirodo 
esąs neryžtingu tupinėtoju, 
beveik kasdien kaitaliojąs 
savo sprendimus ir niekaip 
nesugebąs pasirinkti tinka
mų ministerių. Štai, jau 
šeštą ministerį tenka paša
linti iš pareigų už netinka
mą elgesį.

Paprastai kalbant, abu 
paskutinieji ministerial, Ste
vens ir dabar Andrė Bisso- 
nette, buvo pašalinti už 
gobšumą. Galima būtų sar
kastiškai pastebėti, kad 
nukentėjo abu už pagrindinį 
šios partijos idealą, kuris 
iškilmingiau ir moksliškiau 
apibūdinamas kaip "free 
enterprise", "Laisser-faire", 
o praktikoje išvirstantį į 
savanaudišką pasipinigavimą 
bet kuria proga ir bet ko
kiais metodais. Todėl kon
servatorių taip nemėgiama 
jokia valstybės kontrolė. 
Kas iš tokios "kovos už 
pinigą" gimsta, matome 
JAV-ėse ir, deja, dabar 
ir Kanadoje. Todėl šioji 
paskutinė transakcija, kai 
už sklypą kaina pakilo per 
keletą dienų net trigubai, 
nes Kanados vyriausybė 
susitarė su šveicarų bendro
ve tenai statyti ginklų fa
briką, ir kai paaiškėjo, kad 
beveik milijonas dolerių 
(970,000) "nubyrėjo" į Pro
gresyviųjų Konservatorių 
St.Jean's apylinkės p-ko 
Normand Ouelette kišenę, 
reikėtų tai laikyti puikiu 
"laisvos prekybos bizniu". 
Ir beveik duoti kiekvienam 
iš tų trijų pralobusių "biz
nierių" po konservatoriško- 
sios politikos medalį. Žino
ma, jeigu...niekas nebūtų 
jų pagavęs. Dabar gi, B. 
Mulroney turėjo atleisti 

iš pareigų Transporto mi
nisterį Bissonette, kuris 
atstovauja kaip tiktai šią 
St.Jean rinkiminę apylinkę, 
kol RCMP išaiškins kas, 
kur, . kiek ir ką apsuko ir 
kiek pinigų pasidarė.

O pinigų buvo pasidary
ta, nes "kažkas" pasakė 
apie numatomą fabriko sta
tybą. Tada sklypas buvo 
net tris kartus pirktas ir 
parduotas už vis aukštes
nę kainą: pradžioje tekai
navęs (1985 m. kovo mėn.) 
415.000 dol., trečią kartą 
parduodant, jau kainavo 
2.988.785 dolerius. Ir kaina 
pašoko per 10 dienų Jnuo 
š.m.sausio 13-24 d.d.).

Nenuostabu todėl, kad 
pridėjus nevykusias derybas 
su JAV-ėmis dėl kainų sta
tybinei medžiagai, kito mi- 
nisterio Roch Lasalle pata
rėjo Frank Majeau pašali
nimą (šis buvo teismo baus
tas už grasinimą ginklu 
if'HČ&išKias draugystes su 
narkotikų pirkliais), konser
vatorių populiarumas Kana
doje yra pasiekęs žemiau
sio lygio nuo neatmenamų 
laikų. Ir, tarsi antspauduo
damas Br. Mulroney nesėk
mes, kai parlamentas pra
dėjo posėdžius ir konserva
toriai nesėkmingai bandė 
apginti savo derybas su 
JAV ir Bissonette skandalą, 
- tą pačią dieną buvęs ar
šiausias "kirstukas" ir vice
premjeras Erik Nielsen, 
iš Yukon'o, pranešė apie 
savo pasitraukimą iš parla
mento. Kodėl jis tai turėjo 
būtinai padaryti vieną, iš 
tamsiausių dienų Br. Mul
roney ir jo partijai, tiktai 
pats aršusis Nielsen težino. 
Gal atsilygindamas B. Mul
roney už pašalinimą iš ka
bineto ministerio Stevens, 
kurį Nielsen'as labai nevy
kusiai bandė ginti.

Stebėjus visus pirmos 
parlamento dienos debatus 
(sausio 19 d.) reikia sutikti 
su didele dauguma komenta
torių, kurie teigia, kad to
kio liūdno politinio spektak
lio ir tokio valdančios par
tijos bankroto Kanada jau 
labai seniai nematė.

PAGALIAU RADO
Kanados paštas praneša, 

kad rado jau praeitų metų 
gruodžio mėn. dingusius 
239 Kanados pasus, kurie 
buvo pasiųsti Kanados Už
sienio Ministerijoms. Pašto 
atstovas Paul Fraser pa
reiškė, kad paštas nežino 
kur ir kaip tie siunčiami 
pasai buvo dingę. Argi 
nuostabu tada, kad lietu
viškoji spauda eina savai
tėmis ir mėnesiais pas 
skaitytojus, o Kanados paš
tas nežino kodėl. Prisime
name, kaip dabartinė fede
ralinė vyriausybė tvirtino, 
kad paštą padarius atskira 
korporacija ir atpalaidavus 
nuo tiesioginio priklauso
mumo valdžiai, patarnavi
mas pagerėsiąs.

ŠUNS LIKIMAS
Izraelyje kalinamasai 

Mordechai Vanunu, kurį 
Izraelio agentai pagrobė

Latviy jaunimas demonstravęs Vienos Konferencijos metu. Nuotr. J.V. Danio

iš britų lėktuvo Romoje 
ir atsigabenę Izraeliu kal
tina už Izraelio atominių 
paslapčių išdavimą, pasakė 
savo broliui, kad yra mai
tinamas "kaip šuo" ir todėl 
planuojąs pradėti bado 
streiką. Jis taip pat pasakė 

įSavo broliui Asher, kad yra 
laikomas vienutėje visą 
dieną.

30.000 DOLERIŲ UŽ 
PASKAITĄ

90 Londono, Ont., pro
fesorių prisijungė prie pro
testuojančiųjų, kad pakvies
tam skaityti paskaitą Hen
ry Kissinger'iui, buv. JAV 
Valstybės Sekretoriui, būtų 
mokama 30.000 dolerių. 
Tokio honoraro pareikalavo
H. Kissinger'is. Anot prof.
I. Richmond'o, esą nemo
ralu už vienos valandos 
paskaitą reikalauti tiek pi
nigų.
RICK HANSEN JAU 
MANITOBOJE

Paralyžiuotasai Riek 
Hansen, 29 metų, su savo 
invalido kėde jau įvažiavo 
į Manitobos provincijos te
ritoriją. Iki šiol šis vadi- 
namasai MAN IN MOTION 
sugebėjo surinkti virš 5 
milijonų dolerių ir moraliai 
padrąsinti sužeidimams gy
dyti panašaus likimo ištik
tuosius. R. Hansen'ą prie 
Manitobos provincijos sie
nos palydėjo ir pasitiko 
visa eilė Ontario ir Mani
tobos aukštų pareigūnų. 
Jis reporteriams paaiškino, 
kad įvairiems orams ir ke
liams įveikti naudojęs net 
tris specialiai tam tikslui 
padarytas judamąsias kėdes. 
Jo tikslas - kasdien nuva
žiuoti apie 80 km., nors 
kiekvieną žiemos dieną 
tiek gal ir nebūsią galima 
įveikti.

MULRONEY SUMAŽINO 
PALYDOVŲ SKAIČIŲ

Politinių nesėkmių ka
muojamas Kanados min. 
pirmininkas Brian Mulroney, 
planuojamai 10-ties dieną, 
išvykai į Italiją ir Afriką, 
nutarė pasitenkinti tiktai 
20-ties asmenų svita. Kaip 
rašėme, ankstesnėse kelio
nėse Mulroney lydėjo, be 
žmonos Milos ir vaikų, dar 
apie 70 žmonių. Šion kelio
nėn Mulroney skris taip 
pat mažesniu lėktuvu. Iš
skris šią savaitę ir aplan
kys Romą, Vatikaną, vėliau 
Zimbabvę, Zambiją ir Sene- 

galiją. Romoje Mulroney 
susitiks su Italijos preziden
tu bei ministeriu pirminin
ku, o Vatikane bus priim

EKONOMIJOS VETERANO 
JONO G L E M Ž O S 
100 METŲ SUKAKTIS

Š.m. sausio mėn. 10 
d. suėjo 100 metų amžiaus 
sukaktis nepriklausomos 
Lietuvos ūkio atstatymo 
pionieriui Jonui Glemžai.

Jis buvo vienas iš Lie
tuvos ūkio atstatymo pio
nierių. Jo dėka buvo pra
dėtos steigti kooperacijos.

Gimė 1887 m.sausio 20 
d. Auliškib kaimo, Panevė
žio apskr., ūkininko šeimo
je. Mokėsi Mintaujos Gim
nazijoje. Buvo socialdemok
ratas. Nuo 1925 m. dirbo 
"Lietūkio" Skyriaus vedėju, 
o nuo 1927 m.pradėjo or
ganizuoti pieninių koopera
tyvus ir buvo išrinktas "Pie
nocentro" pirmininku ir vy
riausiuoju direktorium 
Juo išbuvo iki 1940 m. ir 
nuo 1943-1944 m. Šalia 
to, aktyviai dalyvavo stei

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŽENKLO KONKURSĄ
LAIMĖJO MONTREALIETIS LINAS PIEČAITIS

VIH-tojo Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventės ženklui sukurti konkursą laimėjo montrealietis 
inž. Linas Piečaitis. Konkurse dalyvavo lietuviai iš A- 
merikos ir Kanados. Konkurso premija- $200.

Linas Piečaitis elektros inžinerijos mokslą . baigė \ 
1986 m. Concordia Universitete, Montrealyje ir dirba 
instrumentacijos inžinierium Montrealio firmoje. Jis buvo 
visą laiką veiklus lietuvių jaunimo tarpe, grodamas ir 
šokdamas "Gintaro" Ansamblyje, skautaudamas ir sportuo
damas.
PRANEŠA LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
PRIE ŠVENTOJO SOSTO
: Ryšium su gaunamais paklausimais^ cįėl Vilniaus
arkidiecezijos, Lietuvos Pasiuntinybė prie Šventojo Sosto 
praneša, kad p. S. Lozoraitis jr., atstovas Vatikane, tuo 
klausimu neduos interviu.

Šia proga yra naudinga prisiminti, kad Vilnius bu
vo 600 metų Lietuvos sostine ir tiktai 19 metų svetimų
jų rankose.

1939 m. teisėtai ir teisingai vėl prijungtas prie 
Lietuvos teritorijos, Vilniaus miestas net ir sunkios sovie
tinės okupacijos metu liko lietuvių tautos dvasinio bei 
kultūrinio gyvenimo centru ir senos Lietuvos valstybės 
simboliu.

Vilniaus klausimu Lietuva visad laikėsi didelio nuo
saikumo, niekad nepavartodama jėgos ir niekad nesulau
žydama tarptautinių sutarčių.

Kada Šventasis Sostas ras galimu sutvarkyti Vil
niaus arkidiecezijos administracinę priklausomybę, visa 
lietuvių tauta, krašte ir užsienyje, nepaprastai .įvertins 
šį istorinį aktą.

Didžiąjai Lietuvos Krikšto sukakčiai artėjant, rei
kia ją galimai prasmingiau bei iškilmingiau paminėti ir 
parodyti pasauliui ne tiktai mūsų tautos giliai įsišakni
jusią krikščionybę, bet ir jos priklausomumą bendrai Va
karų Europos krikščioniškajai kultūrai.

tas privačioje audiencijoje 
popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo.

giant kitas žemės ūkio 
bendroves: Klaipėdoje.-, "Lie
tuvos Eksportas", Panevė
žyje- "Lietuvos Muilas", 
Kaune - Bendrovė "Valgis", 
Bendrovė "Sodyba"- vaisių 
sunkų gamybai, daržininkys
tei ir kitų smulkesnių ūkio 
šakų vystymui, ir kt. Pa
didėjus ęarptautinei preky
bai jis įsteigė "Lietuvos 
Baltijos Lloydo" Bendrovę, 
kuri įsigijo ir keletą jūrinių 
laivų prekėms eksportuoti.

Parašė eilę knygų, dar 
1985 m. dirbo šalpos orga
nizacijoje "Labdara" ir išei
vijoje, gyvendamas Vokieti
joje, dirbo visuomeninį dar
bą. Buvo jis ir vienas Vasa
rio 16 Gimnazijos steigėjų.

Jis atliko milžinišką 
darbą Lietuvai. Buvo kuk
lus, mandagus su savo dar
buotojais, kūrybingas savo 
planuose, visų mylimas ir 
gerbiamas.



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyauli au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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TAUTOS KELIAS Į VASARIO 16-ąją
Pavergtai ir norinčiai . išsivaduoti tautai būtinos 

dvi sąlygos: išlaikyti gyvą tautinę sąmonę bei fizines 
jėgas ir mokėti "pagauti" momentą. To pavyzdžiu rasime 
istorijoje ne vieną, bet šj kartą pažvelgsime, kaip priei
ta prie Vasario Šešioliktosios.

1795 m. įvyko trecias ir paskutinis Žečpospolitos 
padalinimas. Lietuvos-Lenkijos karalystę prarijo galinges
nieji kaimynai: Austrija, Prūsija ir Rusija. Mažne visa 
etnografinė Lietuva pateko Rusijos vergijon, vien Užne
munė kurį laiką (ligi 1815 m.) buvo Prūsijos valdžioje. 
Užėmę lietuvių žemę, rusai išbraukė Lietuvos vardą 
(Sieverno zapadnyj kraj) ir pasiryžo lietuvius paversti 
rusais. Tam turėjo pagelbėti ir rusiškoji provoslavija.

Tačiau tautos sąmonė tebebuo gyva. Skirtumą 
lietuvio nuo ruso ypač žymėjo lietuvio katalikybė. Kad 
tauta gyva, rodė sukilimai prieš pavergėją. 1831 metai
- pirmasis sukilimas (neminint Kosciuškos sukilimo 1794 
metais prieš paskutinį valstybės padalinimą). Sukilimą 
rusas užgniaužė karine jėga, o priespaudą pagriežtino: 
žmones ginė į Sibirą, uždarė Lietuvos aukštąją mokyklą,
- Vilniaus Universitetą,. Lietuvis turėjo tenkintis lietuviš
ka savo parapijos mokykla, kurią ypač išpopuliarino ir 
išplėtė didysis švietėjas ir kovotojas už lietuvybę vysk. 
M. Valančius. Lietuvio tvirtybė nepalūžo. Tai parodė 
antrasis 1863 m. sukilimas. Po jo vėl represijos, Murav
jovas ir kartuvės, vėl katorga Sibire. Uždarė lietuviškas 
parapijines mokyklas, užgynė lietuvišką žodį lotyną 
raidėmis. Pripratintas prie, rusiškos graždankos, lietuvis 
turėjo veikiau rušėti ir pfovoslavėti. Taip užgniaužė, 
rodės, nė kvapo lietuvis nebeatgaus. Bet kai buvo gyva 
sąmonė, atsirado kelių ir atsikvėpti. Nebėra viešos lietu
viškos mokyklos - atsiranda slapta prie notinos ratelio 
ir "su daraktorium"; nebėra spausdinto žodžio Lietuvoj - 
ateina jis slapta iŠ prūsu. Prašvinta "Aušra", gimsta 
kiti laikraščiai. Neša, gabena juos per sieną knygnešiai, 
rizikuodami laisve ir gyvybe. Lietuvis skaito ir Šviečiasi.

Tuo tarpu lietuviai inteligentai klibina caro duris, 
prašydami, kad grąžintų spaudą. Kova už lotyniškas rai
des vyksta 40 metų.

Rusas griežtas ir nesukalbamas, kol jam sekasi su 
kaimynais. Bet štai susikivirčija su japonais ir karą 
pralaimi (1904 m.). Imperijos viduj bręsta nepasitenkini
mas, artėja revoliucija (1905 m.). Tuomet paaiškėja, kad 
"nė spaudos draudimo nebuvę", caras tokio įstatymo 
neišleidęs...

Spauda grąžinta. Petras Vileišis leidžia "Vilniaus 
žinias", paskui jas eina kiti laikraščiai jau viešai. 1905 
m. revoliucija imperijos sostą sudrebina dar labiau. Tuo 
pasinaudoja lietuviai ir 1905 m. sušaukia gausingą suva
žiavimą Vilniuje. Dėl atstovų gausumo (per 2000) ir 
priimtųjų rezoliucijų svarbumo jis vadinamas Didžiuoju 
Vilniaus seimu. Seimui primininkavo po 25 metų ištrė
mimo grįžęs dr. Jonas Basanavičius.

Seimas priėmė rezoliuciją, kuria visai etnografinei 
Lietuvai reikalavo autonomijos su visuotinio balsavimo 
renkamu seimu Vilniuje; ragino žmones nemokėti rusų 
valdžiai jokių mokesčių, uždaryti degtinės monopolius, 
neleisti vaikų į rusiškas mokyklas, neiti į kariuomenę, 
nesikreipti į jokias buvusias valdžios įstaigas. Be to, 
reikalavo, kad mokyklose visi dalykai būtų dėstomi lie
tuviškai, o valsčiuose visi reikalai taip pat būtų atlieka^ 
mi lietuvių kalba.

Caras buvo priverstas įkurti savotišką parlamentą, 
kuris vadinosi Valstybės dūmą. Jos atstovų tarpe buvo 
ir lietuvių.

Rusijoje revoliucijos bangai atslūgus, kilo valdžios 
reakcija, vėl buvo stengiamasi varžyti duotąsias laisves. 
Tačiau lietuvių kultūros kilimo ji nebesustabdė. Jį sulai
kė tik I Pasaulinis karas (1914-1818).

Vokiečių kariuomenei veržiantis į rytus, minios 
pabėgėlių užplūdo Vilniaus apylinkes ir miestą. Jos buvo 
be pastogės ir lėšų, todėl lietuvių visuomenės atstovai 
ėmė ieškoti pagalbos. Tam tikslui 1914 m. pabaigoj 
Vilniuje buvo įkurtas Centralinis Komitetas nukentėju- 
siems nuo karo šelpti. Lėšas jis gavo iš rusų vyriausy
bės ir visuomenės aukų. Ilgainiui Komitetas, kaip vie
nintelė tada pastovi ir veikli lietuvių organizacija, atli
ko didelį valstybės kuriamąjį darbą. Komiteto pirminin
kas buvo Rusijos Dūmos atstovas Martynas Yčas. Kai 
1915 m. rugsėjo mėn. vokiečiai paėmė Vilnių, dalis Ko
miteto pasiliko Vilniuje, o kita dalis pasitraukė į Rusiją. 
Tuo būdu ši organizacija viena atstovavo to meto lietu
vių reikalams tiek vokiečių okupuotoje Lietuvoje, tiek 
Rusijoje. Vilniuje likusio Komiteto pirmininkas buvo 
Antanas Smetona, o Rusijoj toliau pirmininkavo M. 
Yčas.

Politinius lietuvių siekimus karo pradžioj pareiškė 
mūsų atstovai Dūmoje. Jie sakėsi nori, kad Mažoji Lie
tuva būtų sujungta Rusijos imperijos ribose. Bet susida
rė ir slaptas vadinamasis Lietuvių Centras Vilniuje, 
kuris galvojo apie laisvos ir nepriklausomos Lietuvos at
kūrimą, tačiau tuo tarpu tenkinosi lietuvių tautos sava- 
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rankiškumo propagavimu ir pabrėžė lietuvių skirtingumą 
nuo lenkų.

Į Petrapilį persikėlęs Lietuvių Komitetas organi
zavo ne vien tremtinių šelpimą, bet ir jaunuomenės 
mokymą, ypač Voroneže įsteigtose lietuviškose gimnazi
jose. Ir anksčiau išblaškyti po plačią Rusiją inteligentai 
lietuviai buvo suburti dirbti būsimąjai Lietuvai. Per 
savo atstovus Skandinavijoje ir Šveicarijoje Komietas 
rūpinosi ir lietuviais belaisviais Vokietijoje. Nusiusti į 
Šiaurės Ameriką. Komiteto įgaliotiniai skatino ten gy
venančius lietuvius rinkti aukas. JAV prezidentas Vilso- 
nas paskyrė net specialią dieną, rinkliavai. Buvo taip 
pat išsirūpinta ir iš popiežiaus Benedikto XV tokia die
na rinkliavai visose pasulio bažnyčiose.

Komitetas darė visa, ką tik galėjo. Tačiau vieša
sis politinis darbas Rusijoje prasidėjo tik po 1917 m. 
vasario revoliucijos.

1917 m. kovo mėnesį iŠ visokių srovių buvo suda
ryta LIETUVIŲ TAUTOS TARYBA, kuri norėdama sustip
rinti savo autoritetą, sušaukė visų Rusijoj išblaškytų 
lietuvių seimą (Petrapily 1917 m. biržely). Tačiau svar
biausiuoju busimosios Lietuvos klausimu jame nebuvo 
vienybės. Didesnioji seimo dalis pasisakė už Nepriklauso
mos Lietuvos kūrimą, o beveik visi kairieji atstovai 
siūlė Lietuvą sujungti autonomijos arba federacijos pa
grindais su Rusijos tautomis. Nesutarimas buvo toks 
griežtas, jog kairioji mažuma išėjo ir seimą išardė. Iširo 
ir bendroji Tautos Taryba.

Nepriklausomybės šūkį toliau skelbė Voroneže 
naujai sukurtoji Aukščiausioji visos Rusijos lietuvių Tary
ba, kurią sudarė įvairių partijų atstovai, kuriuos į suva
žiavimą sušaukė trys pasižymėję vyrai: Pr. MAŠIOTAS, 
J. JABLONSKIS ir dr. K. GRINIUS. Socialdemokratai 
nedalyvavo. Tačiau greitai įvykęs bolševikų perversmas 
(spalio revoliucija) pertraukė Komiteto ir šios Tarybos 
darbą.

Paslikusioji Vilniuje Komiteto dalis ieškojo būdų, 
kaip palengvinti sunkią, kraštą alinančią, vokiečių okupa
cijos naštą. Vokiečiai suardė visą ekonominį ir kultū
rinį lietuvių gyvenimą. Buvo uždaryti visi laikraščiai. 
Tik armijos štabas leido lietuvišką laikraštį "Dabar
tis", reiškiantį vokiečių interesus. Su vargu 1917 m. 
buvo gautas leidimas leisti griežtai cenzūruojama "Lie
tuvos Aidą".

Kiek leido aplinkybės, Komitetas atstovavo lietu
vių politiniams reikalams. Pirmoji proga viešai prabilti 
pasitaikė 1916 m. gegužės mėnesį, kai Rusijos pavergto
sios tautos kreipėsi į JAV prezidentą. Vilsoną. Kiek vė
liau trys Komiteto delegatai išvyko į Lozaną Šveicari
joje, kur tų pavergtųjų tautų kongresas pareikalavo 
nepriklausomos Lietuvos atkūrimo. Tokiu reikalavimu 
nepatenkinta okupacinė valdžia bandė pati organizuoti 
vietinę lietuvių atstovybę, pavadinta Vertrauensrat (pasi
tikėjimo taryba), kuri tarnautų vokiečių interesams. 
Tačiau į tokią tarybą nesutiko įeiti nė vienas lietuvis.

Vokietija ir Austro Vengrija 1916 m. lapkričio 5 
d. paskelbė Lenkijos valstybės atstatymą iš Rusijai 
priklausiusių žemių. Naujoji Lenkijos valstybės Taryba 
netrukus pareiškė savo pretenzijas į Lietuvą. Vilniaus 
lenkų būrys taip pat kreipėsi į Vokietijos kanclerį, pra
šydamas mūsų kraštą prijungti prie Lenkijos. Lietuvių 
veikėjai tada kreipėsi su savo memorandumu į 
Kanclerį' ir, atremdami lenkų argumetus bei klaidingus 
tvirtinimus, iškėlė Lietuvos nepriklausomybės reikalavi
mą. Kad šitoks politinis nusistatymas Įgytų didesnį svo
rį, Vilniaus veikėjai nutarė sušaukti platesnę Šviesuome
nės konferenciją. Pavyko sušaukti negausų susirinkimą 
iŠ 5 vilniečių ir 16 provincijos atstovų. Tačiau karo 
administracija griežtai pareiškė, kad negalėsią būti 
jokios kalbos apie bet kokį tolesnį politinį veikimą, jei 
nebūsią sutikta prisijungti prie Vokietijos. Susirinkimas, 
pasivadinęs Organizaciniu Komitetu, nenorėdamas nu
traukti savo politinės veiklos, atsižvelgė į tą žiaurų 
reikalavimą ir pareiškė, jog būsią galima glaudžiau 
santykiauti su Vokietija. Vykdomasis Komiteto biuras 
išsirūpino leidimą sušaukti platesnei konferencijai. Iš 
Organizacinio Komiteto pateiktų kandidatų, priklausiusių ' 
įvairioms pakraipoms ir luomams, biuras sudarė Konfe-. 
rencijos atstovų sąrašą - po 5-8 atstovus iŠ kiekvienos 
apskrities (jų buvo 33). Iš 264 kviestųjų atstovų 1917 
m. rugsėjo 18 d. į Vilnių atvažiavo 214 ir posėdžiavo 
ligi rugsėjo 22 d. Pirmininkavo dr. Jonas Basanavičius.
Konferencijos sudarytai programai vykdyti buvo išrinkta 
Taryba iš 20 asmenų, kuriai ir buvo lemta pasirašyti 
Nepriklausomos Lietuvos skelbiamąjį Aktą.

Tačiau kol buvo prieita prie šio Akto, Tarybai 
reikėjo vesti ilgas ir sunkias derybas su Vokietijos vy
riausybe ir karo administracija. Buvo eita į kompromisą 
ir sutarta vieną Vokietijos kunigaikščių kviesti Lietuvos 
karalium. Vokiečiai reikalavo amžinų Lietuvos ryšių su 
Vokietija. Nei Vilniaus Konferencijos nutarimu, nei Akto 
skelbti jie neleido. Paskelbti jie buvo vien lietuvių ap
sukrumu ir gudrumu. Aktas skambėjo taip:

Nutarimas
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 

m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo 
teisė ir lietuvių Vilniaus Konferencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklau
soma demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos vals
tybė su sostine Vilniuje ir ta valstybė atskirianti nuo 
visų kitų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybė
mis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau 
sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų 
jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama apie tai... vyriausy
bei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.
Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M. Biržiška, K. 

Bizauskas, Pr. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, Dona
tas Malinauskas, VI. Mironas, S. Narutowicz, Alfonsas 
Petrulis, K. Šaulys, dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. Smetona • 
J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Vailokai
tis, J. Vileišis.

Nepriklausomybės Akto paskelbimas - dalykas 
svarbus ir didelis. Tačiau žodį reikėjo paversti kūnu, 
reikėjo didžio budrumo ir daug pastangų, kad valstybė 
būtų kitų kraštų pripažinta ir kad iš jos žemių būtų 
išvaryti priešai. Reikia pažymėti, jog kairiųjų pažiūrų 
inteligentai lietuviai ir tuo momentu stojo prieš nepri
klausomybę, norėdami dėtis draugėn su rusais. Patį

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

1331. Sitkausko Kazimiero atminimui ............... $ 470.-
1332. Blažio Kazimiero atminimui........................ 140.-
1333. Leknicko Liongino atminimui...................... 140.-
1334. Jasinevičiaus Vinco atminimui ................ ,.200.-
1335. Macio Jono atminimui................................... 325.-
1336. Kasperavičius Feliksas............................  100.-
1337. Jagucanskis Vytautas ....................................100.-
1338. Laurinavičienė Magdalena ........................... 100.-
1339. Gudelis Jonas & Marija ...............................100.-
1340. Vaitkienė Marija .............................................. 100.-
1341. Javienės Emos atminimui .........................100.-
1342. Vasiliausko Juozo atminimui ........................ 200.-
1343. PieČaitis Jonas ...............................................100.-
1344. Starkevičius Juozas ...................................... 100.-
1345. Jankutės Elzės testamentinis palikimas /.1000.-
1346. Klevo Rimo atminimui ................................ 100.-
1347. Šalkauskio Moksleivių Ateitininkų Kuopa .100.-
1348. Londono Lėšų Telkimo Skyrius ...................300.-
1349. Simonavičiaus Adolfo atminimui ............... 100.-
1350. Andruškevičius Kostas ir Jieva ............... 1000.-
1351. Pečiulienės Marijos atminimui ................... 130.-
1352. X.X.........................................................................100.-
1353. Dargužas Viktoras ir Stefanija ................... 100.-
PRADINIAI ĮNAŠAI:

Jankaičio atminimui .........................................15.-
Sadausko Jono atminimui................................... 30.-
Štuopio A. Atminimui .....................................25.-
Jokubauskas Stasys ....................... 40.-
Alšėno Prano atminimui .................................. 25.-
Samušio J. atminimui ......................................25.-
Valaitis O........................................  20.-
Pocienės Anastazijos atminimui ....................60.-
Dūdos Jono atminimui ...............................,....20.-

ĮNAŠUS PAPILDĖ:

33. Bersėno Juozo atminimui iki ............... $ 3653.-
23. K.L.B. Ottawos Apylinkė ................................. 8800.-
49. Gulbinsko Petro atminimui 1055.-
95. Gutausko Jono kun. dr. atminimui ......... 1955.-

176. Repečka Mykolas ..............................................  300.-
284. Dargis V. & V..................................................... 2000.-
326. Stankaus Kazio atminimui ...........................1145.-
380. Treigio Sergijo atminimui ............................ 804.-
416. Ramūnienė Marija dr.........................  200.-
481. Kaškelio Juozo atminimui ...........................1050.-
537. Stalioraičio Juozo atminimui ...........................700.-
673. Kaziūnas A........................................................1300.-
577. Šlekys E. & K.................................................  300.-
701. Mažeika Juozas ir Birutė .................  520.-
794. Zatorskiai S. & E.........................................8100.-
828. Obcarskis Antanas ...........................................200.-
829. Medžiotojų-Meškęriotojų Klubąs "Briedis" ..BOOį-
4JU8. Šąrauekąs ir Ema .......***-----
946. Mitalo A. atminimui ............  500.-
947. Radzevičienė L. .......... ,................................ 500.-

1030. Bernotai E. & K.......................................... 1600.-
1039. Didžbalio Jono atminimui .........................1640.-
1040. Domeikos Juozo atminimui ...........................300.-
1114. Motiejūnas. Vladas ...........................................400.-,
1132. Savickas Balys ................................................500.-
1138. Noreikos Felikso atminimui ....................  300.-
1195. Braziūnas Petras ................... i........................500.-
1242. Girnys Kazys ....................................................200.-
1303. Ralio D. Testamentinis palikimas ........31,000.-

Kanados Lietuvių Fondas džiaugiasi naujais nariais 
ir įnašus papildžiusiais nariais - tai yra mūsų visų lietu
vių tikslas ir pareiga sukrauti kapitalą mūsų TĖVYNEI 
LIETUVAI, nes JI vistiek bus LAISVA, o Čia išlaikyti 
lietuvybę, ypač jaunimo tarpe iki LAISVĖS DIENŲ!!!

Daugiausiai pasidarbavusieji ir stipriai tebedirban
tys K.L. Fondo įgaliotiniai - tai A. Paškevičius Otta- 
voje ir B. Staškevičius - Montrealyje. Mieli tautiečiai, 
laukiame jūsų visu įsijungiant pilnais nariais mūsų visų 
tikslo atsiekimui - TĖVYNĖS LIETUVOS ATSTATYMUI, 
o čia išlaikyti lietuvybę jaunime visiems laikams.

Įnašus siųsti: KANADOS LIETUVIŲ FONDAS, 1575 
Bloor Št. W.. Toronto, Ont. M6P 1A6. K.L.F.

Aktą, savajai visuomenei paskelbti "Lietuvos Aide" pa
vyko tik su rizika apeinant vokiečių cenzūrą.

Tautos dvasia buvo gyva ir sąmonė budri visus 
tuos šimtą dvidešimt penkerius vergijos metus. Buvo 
gyva, budėjo ir laukė momento. Neveltui Kaune Karo 
muziejaus sodely stovėjusiame Laisvės paminkle buvo 
įrašyta: Amžiais budėję, laisvę laimėjom per aukas ir 
pasišventimą". Paminklas buvo sukrautas iš lauko ak
menų tų vietų kur buvo vykusios kautynės už laisvę.

Lietuvos iš savo nagu paleisti nenorėjo po Spalio 
revoliucijos bolševikais virtę rusai. Jų Raudonąją armiją 
reikėjo atremti ir išmušti iš krašto. Vokiečiai okupantai 
taip pat neskubėjo trauktis, nors karą laimėjusi Antantė 
juos spyrė. Caro armijų likučiai, vokiečių palaikomi, 
taip pat siaubė Lietuvą. Tai Bermonto-Avalovo gaujos. 
Pagaliau prisijungti Lietuvą troško ir lenkai. Taigi, ne 

su vienu priešu reikėjo atkakliai kovoti.
Reguliarios lietuvių kariuomenės dar nebuvo. Jos 

organizavimo pradžia laikoma 1918 m. lapkričio 23 d. , 
kada buvo išleistas pirmasis tuo reikalu įsakymas, o 
pirmasis naujokų šaukimas paskelbtas tik 1919 m. kovo 
5 d. Tuo tarpu priešai nelaukė ir juos atremti turėjo 
lietuviai savanoriai, prastai aprengti (kas kuo turėjo) ir 
ne geriau ginkluoti. Tačiau laisvės dvasia viską nugalėjo. 
Prisimintini vienio sunkiai sužeisto savanorio žodžiai: 
"Niekai gyvybė, jei Šalis vėl būtų priešų pavergta".

Diplomatų fronte vyko grumtynės už Lietuvos 
valstybės pripažinimą de jure. Pirmoji pripažino ją Vo
kietija (1918 m. kovo 29 d.). Tarybų Rusija tai padarė, 
kai bolševikų dalinius iš Lietuvos išvarius, buvo daroma , 
taika. Šia sutartimi, pasirašyta 1920 m. liepos 12 d., 
Rusija pripažino Lietuvos atsiskyrimą nuo jos visiems 
laikams ir nepriklausomybę lietuvių gyvenamoje terito- 
rjojoje su sostine Vilniuje ir Gardinu. Kitos valstybės 
Lietuvos nepriklausomybę pripažino vėliau.

(Nukelta į 7 psl....)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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"VAIVORYKŠTĖ'’ VANCOUVERYJE

Mūsų kaimynės indėnės didelėmis staklėmis audė 
savo tradicinius kilimus: griežtai ornamentinius, ant bal
to fono, tylios ir rūsčiais veidais. Užkalbintos tačiau 
mielai paaiškindavo, bet į jokias kalbas nesileisdavo.

Už mūsų esančių škotų verpėjų ir audėjų dešinėje, 
įrengtas atviras restoranas, kuriame galėjai gauti gerų 
užkandžių, salotų, atsigerti įvairių gaivinančių gėrimų, 
jų tarpe ir alaus su putele, sėdint lauke už medinių sta
lų. Ant medinių lentų sienų - įdomi paroda tušu atliktų 
arba padidintų reprodukcijų11 žymiųjų Kanados Vakarų in
dėnų išminčių portretų. Po kiekvienu buvo įrašytas mė
giamas jų posakis - lyg liaudies patarlės. Kiekvienas jų 
skelbė gamtos ir žmogaus , arba žmogaus ir žmogaus 
pagarbos ir harmonijos siekį. Ant medeliais papuošto po
diumo kasdien grojo geras kvintetas pakaitomis koncer
tinius "western", arba pusiau džiazo, ar semi- klasikinius 
kūrinius, taip pat savo kūrybos ar improvizacijos. Visi 
geri muzikai, parinkę gerų ir atpalaiduojantį bei išjudi
nantį repertuarų. Vienas jų ypač susidomėjo mūsų sky
riumi ir pakartotinai užsukdavo pasižiūrėti "Vaivorykštės" 
darbų, pasiskaityti pasakų vertimų .Niekur nėra matęs 
tokių darbų, - sakė.

Toliau į dešinę, lanku į priekį - atvira patalpa 
dalijosi raudonplaukis, aukštas kalvis ir mažas, apvalus 
medžio drožinėtojas. Atvykus iš ryto mus pasitikdavo 
įkurto žaizdro dūmai ir kvapas, kurie paskui išsisklai
dydavo ir matydavosi besisukinėjantis kalvis, kaitinantis 
geležį replėse ir pasigirsdavo jo plaktuko džin- džin. Iš- 
raitydavo vikriai daugiausiai fantastinių gyvūnų slibinus 
ir slibinėlius, iešmus, šaukštus ir kt.

Medžio drožėjas su petnešomis ir Kanados pran
cūzo šypsenėle rodė paukščių drožinėjimo menų. Pakai
tomis ateidavo ten dirbti, storų medžio kamienų pasitie-
sęs, jaunas, tylus indėnas, skaptuodamas jame veidus.

Dar toliau į priekį - krosnis, ant kurio kepė bui
volo ( bizono) maltinius ir storus gabalus salmono. Juos 
patiekdavo ant šiltos indėniškos kurūzų miltų bandeles 
ir užpildavo baltu, tirštu padažu, turbūt jogurto. Už jų 

suvenyrų "boutique", Kinijos pavilijonas ir gondolų stotis - 
(Tos gondolos maloniai atkeldavo minias žmonių į mūsų 
pusę).

Į kairę nuo mūsų, taip pat lanku į priekį vėl ki
tos rūšies "boutique", du teatrai, jaukiai pastatyti tipin
gai panaudojant puikųjį Vakarų Kanados medį. Ten vyk
davo arba gitaristų dainininkų spektakliai (ne tų beprotiš
kai rėkiančių ) arba "One man show " po
keletu kartų į dienų. Atrinkti profesionalai pritraukdavo 
pilną salę (apie 500-600 vietų). Už jų medžio darbų, rū
bų, įvairių Vakarų Kanados menininkų darbų galerijėlės, 
indėnas, demonstruojųs Haida totemų skaptavimo menų. 
Viskas skoningai išdėstyta, įvairu ir įdomu. Ir nepigu. 
Vienų kartų pas mus buvo užsukusi mergina, klausdama 
ar nesutiktumėme už berods 40% atiduoti J jos galerijų 
mūsų eksponatų. Oho, aišku, kad nesutikome. Ji buvo 
atvykusi iš kito parodos galo.

Priešais mus, kitoje platoko tako pusėje, suoleliai 
ir krūmai. Ir didelė lauko krosnis, kurioje kasdien būda
vo demonstruojami skirtingos rūšies tipingo valgio paga
minimas. Apstoję žiūrovai galėdavo nusirašyti gaminio 
receptų ir ragauti. Matėme ir kiniečius, ir japonus virė
jus, tačiau linksmiausiai dirbo airiai. Kadien, 12 vai. 
vykdavo ceremonija. Pasigirsdavo "bagpipe" krepšinių 
dūdų tradicinės melodijos, pranešančios vidurdienį ir ce- 
remonialaus valgio "huggies" gaminimų bei ragavimų. 
Tautiniais rūbais pasipuošę, žygiuodavo į taktų, apeida
mi ratu krosnį-židinį, dūdorius, už jo kitas vyras, nešinus 
padėklu, iškeltu virš galvos, o ant jo pūpsojo tradicinis 
maltos avienos kepsnys. Prisidėdavo prie jų kartais ir 
trečias palydovas- aiškintojas kaip tų kepsnį gaminti.

Padėjus padėklų prieš publikų ant didžiulės išlenk- 
tos lentynos, miklios šeimininkės išdalindavo laukian
tiems trikampius paplotėlius su kažinkckiais įvairiais 
tradiciniais aptepais. Tada, eiliuotu tekstu, airišku nuo
taikos pakilimu, laikant simbolinę taurelę ir didelį peilį 
rankose,deklamuotojas porindavo apie "huggies" gaminimą
ir jo privalumus bevalgant. Su paskutiniu sakiniu ir pub
likai plojant bei pritariančiai šūkaujant, smeigdavo tuo 
peiliu į kepsnį, o taurelę užsiversdavo sau į burnų. Tuo
met visi gaudavo po gabalėlį to kepsnio paragauti, o 
ant sienos pakabintas didelis plakatas su to kepsnio ga-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas-, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI “(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos ■ nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentįnes ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 

. lietuvybei išeivijoje!"

mybos receptu, skatino jį nusirašyti.
Po kokių trijų dienų, kuomet apsipratome ir įėjo^- 

me į rutinų, pakaitomis išbėgdavom valandėlei kų nors 
užvalgyti ar pasižvalgyti. (Vėliau gavome tarnautojų 
mums pagelbėti, nes labai daug žmonių susirinkdavo 
prie mūsų ir, kaip sakė mūsų viršininkė, kad galėtume 
nors kiek parodos pamatyti).

Vienų tokių laisvesnę popietę ir aš įsimaišiau į 
tų krūvų žmonių prie "huggies", prislinkusi prie pat re
cepto. Jame rašo, kiek mėsos, kokių prieskonių ir pas-
kui, kad visa tai reikia sudėti į gerai išplautų avies skil
vį. Šalia manęs stovinti moteriškė sako nudžiugusi:"©, 
that's easy!"

- I would like to make huggies, but where do you 
get a sheep's stomach? - klausiu.

Po kelių sekundžių,už manęs stovintis vyras pasi
lenkia prie mūsų ir sako:

- You could well say - I would like to make 
huggies, but I don't have a stomach for it!

Prapliupom juoktis. Taip gimsta anekdotai. (b.d.)

Nuotraukose 

viršuje matomos 

gondolos, apačioje 
Kiniečių paviljonas, 

o dešinėj — 

“Weavery” iškabos , 
kur dirbo 
*'Vaivorykštė 
Priekyje lentelėse 
buvo Įrašytas i r 
mūšy “Lithuanian” 
vardas.

Nuotraukos —
G. Montvilienės

v

Sovietiniai Hipiai
/ Ištrauka iš knygos "RUSSIAN JOURNAL" / 

(tęsinys)

Bet jie nebuvo mėginę stipresnių narkotikų - ko
kaino, heroino, LSD. Jų grupelė šypsojosi žinovų Šyps
niais, kai buvo išvardinami įvairūs marijuanos pavadini
mai, bet buvo akivaizdu, jog pats apdujimas nebuvo ka- 
žinkaip svarbus jų gyvenime. Man buvo keista klausytis 
ir matyti aplinkui tai, kas išliko iš amerikietiškos narko
tikų "civilizacijos", egzistavusios prieš dešimtmečius: 
psichadeliškus piešinius, bravūrinį aprėdų, Grace Slick 
ūkavimų magnetofone - ir pajusti, kad tų eksperimentų 
esmė nebuvo suvokta. Atrodo, kad tai buvo dar vienas 
pavyzdys, kaip Rusija savinasi iš Vakarų ne turinį, bet 
išorinę formų.

Miša ir jo draugai buvo labiau linkę elgtis keis- 
tuoliškai, užuot svaiginęs!, kad prarastų sųmonę. Jie 
vaizdavosi idealų pasaulį kaip visuotinų ramiai- anarchiš
kų hipių sųrėdų, kur kiekvienam mirtingajam bus leista 
elgtis kaip tinkamam, taikos ir broliškos meilės sambū
vio rėmuose. Kadangi esamoji normalioji sistema tolera
vo smurtų ir tramdymus, jiems matėsi, kad išliekant 
originaliu, stovima tikrajame kelyje. Tų popietę Aldona 
pareiškė: "Aš noriu būti sukvailiojusia. Man atrodo, jog 
tokia ir esu". Visai tipiškas troškimas,- dingtelėjo man, 
prisiminus kaip mes pačios, tada jaunuolės, troškom ori
ginalumo tais 1960-tais metais. Bet visa tai padvelkė 
karčiu juoku, kai aš patyriau, jog , Miša ir du jo draugai 
buvo praleidę šiek tiek laiko beprotnamiuose. Tai įpras
tinis sovietinis metodas apsieiti su nesutvardomais jau
nuoliais ir vyresnio amžiaus disidentais. Būti uždarytam 
beprotnamy buvo parankiu - gal net tyčia išprovokuoja
mu - lemties smūgiu tiems jaunuoliams, kadangi tai pa
dėdavo jiems pabėgti nuo karo prievolės, prasidedančios 
sulaukus 18 metų. Bet jie nepasipasakojo, kų tenai pa
tyrę, išskyrus kelias užuominas apie nebuvimų peilių 
ir nukirptus plaukus.

- Ar buvo ten blogai? - užklausiau aš Mišos. Mi
nutėlei jo veide dingo geraširdiškumo išraiška. - Taip, 
labai prastai, - atsakė jis.

Aldonos vyzdžiai išsiplėtė.

Vėliau mes išsišnekėjome apie disidentus. Miša 
ir jo draugai diskutuoja politinį pasipriešinimų sovietų 
valdžiai su tuo pačiu neaiškiu, bet keistuolišku užsidegi
mu, su kuriuo jie kalba apie tokį konvencijų atmetimų. 
Tos pačios prigimties yra jų - ir daugelio mano jaunų 
prietelių - religingumas. Jie dėvi kryželius ir eina regu
liariai į bažnyčių dalinai todėl, kad rusų ortodoksų baž
nyčia suteikia jiems tų fantastikų, kuria apsalę hipiai 
ir dalinai dėl to, kad eiti į bažnyčių yra nekonformis- 
tinis poelgis. Netgi naudoti kalboje^ cerkvinį žodynų ta
po madingu dalyku ("In thing"). Miša persižegnoja, šypte
lėjęs, keletu kartų, kai išgirsta kų nors jį stebinančio, 
o kai kurie jo draugų pakelia atsisveikindami rankų ir 
užgieda: "Viešpats su jumis, vaikai mano". Toji dviguba 
1987.1.22

fantastikos ir priešiškumo trauka stumia sovietinius hi
pius domėtis priešrevoliucinės Rusijos praeitimi. Jie 
stačiai dievina bet kokius senus daiktus; mužikų lūšnas 
griūvančius palivarkus prie Arbbato gatvės, ikonas, pa
puošalus.

Politikos bare dalykai nesudėtingi. Yra gerų žmo
nių kategorija- tai jaunuoliai, ekstravagantiški originalai, 
Vakarų muzikos ir kultūros mėgėjai. Bet yra ir "žlobai" 
- KGB, Komsomolas, tėvai, policija. Mišos ir jo draugų 
laikysena žydų klausimu yra neaiški; jie smerkia terorų, 
bet pritaria bet kokiems disidentiniams veiksmams, jei
gu jais siekiama keldintis į įsivaizduojamą Naująjį Rojų 
"Tai butų laimė, jei būtų nuversta Partija", - sako man 
Miša, pasilenkęs per stalų ir prasišiepęs palaimos kupinu 
šypsniu: "Kiekvienam būtų leista elgtis kaip tinkamam".

Kai kurie įvykiai yra tapę jiems simboliniais, e- 
pochiniais, kaip kad buvo amerikiečių jaunimui Kent U- 
niversity ir Čikagos riaušių įvykiai. Vienu tokių įvykiu 
buvo "folk-rock" koncerto demonstracija, įvykusi praeitą 
vasarų Leningrado Rūmų Aikštėje. Petia joje dalyvavo. 
Jis atpasakojo, kaip Amerikos Balsas ir Leningrado laik
raščiai buvo pranešę, jog liepos 4-tųjų atvyksiu Lenin- 
gradan Santana, Joan Baez ir Beach Boys, kaip šimtai 
jaunuolių- darbininkų, studentų, hipių - suplaukė miestan 
iš visos Sovietų Sųjungos, paskui, kaip be jokio paaiškini
mo, koncertas neįvyko, kaip įpykusi ir nusivylusi minia 
ėmė šaukti ir atsisakė skirstytis. (Aš vėliau sužinojau 
iš amerikiečių draugų, kad koncertų torpedavo nuo pat 
planavimo pradžios sovietiniai pareigūnai, kurie, savaime 
aišku, nepritarė bet kam, kas turi ryšio su Vakarų mu
zika, su jaunimu ir Amerikos Nepriklausomybės švente. 
Apskelbti koncertų Leningrado spaudoje buvo baisi klai
da, kuri kainavo tam žurnalistui jo darbo praradimų). 
"Mes stovėjom kaip tik po Žiemos Rūmų langais", - kal
bėjo Petia, sklaistydamas plaukus. "Ten buvo tikra jau
nimo jūra. Ir žinot, kas atsitiko? Mes visi buvome įtūžę 
ir pasiryžę nejudėti iš vietos. Aš buvau su savo geru 
bičiuliu. Mes pradėjom šūkaloti: "Santana! Santana!" o 
tenai, tolėliau minioje kažkas užriko: "Šalin partijų!" 
Po to mes visi ėmėme tai šaukti, ir tada atėjo milicija 
su ugniagesių žarnomis.1'

- Ar jus primušė? - užklausiau. Aš buvau girdė
jusi bene penkias ar šešias tos istorijos versijas; vienose 
buvo Šūksniai ir gaisrininkų žarnos, kitose ne.

- Žinoma, - kukliai pratarė Petia.
Tuojau pat būrelis metėsi man pasakoti apie 

Kauną, Lietuvoje (Red. pabr.). Tai miestas, kuris tapo 
disidentų tautosakoj legenda, kaipo scena, kur 1972 me
tais gegužės mėnesį vyko dvi dienas riaušės po Romo 
Kalantos laidotuvių. To lietuvio kataliko, kuris susidegi
no protestuodamas prieš sovietinę valdžią ir ypatingai 
prieš katalikų Bažnyčios engimų (suppression). "Tūkstan
čiai jaunuolių pasipylė eisenon į gatvę", - sakė man Al
dona. "Policija juos daužė, areštavo šimtus. Rusai pa
siuntė parašiutininkus ir KGB dalinius".

- O ką tu apie tai galvoji?,- užklausiau jos, pri
simindama, kad daugumas lietuvių, kuriuos pažinau, yra 

liepsningi patriotai.
Aldona atsakė grakščia, naivia šypsenėle: "Mano 

manymu, laisvė tai gražus dalykas".
Man reikėjo eiti ir aš atsisveikinau, bet Miša už

siprašė, kad pabūčiau su jais dar minutėlę. "Mes norim 
jums kai ką parodyti", - tarė jis. Pasirausė veršenikėje 
ir išsitraukė didelį mokyklinį sąsiuvinį. Atskleidė jį ir 
tarė: "Tai mūsų knyga." Tai buvo tvarkingai paruoštas 
albumėlis apie Amerikos jaunuolių sąjūdį 1960 metų pa
baigoje. Ten buvo Rubin'o, Leary, Peter Fonda, mirk
čiojančio ant motociklo vairo, Joplin, Hendrix'o ir super, 
tipiškos mergiotės su karoliais ir šviesių plaukų kuodu, 
nuotraukos. Švariai iškirpti - surinkti , esu tikra, iš ne
įmanomiausių šaltinių - paveikslėliai buvo rupios faktū
ros ir susigarankštiję. Po kiekviena nuotrauka buvo už
rašas kirilica, stambus ir vaikiškas. Žvelgdamas į tų 
keistą paminklą 1960 m.dekadai, aš pajutau nuostabą 
ir graudulį.

Miša palydėjo mane su draugais iki Arbatskaja 
metro stotelės. Popietės lijundra išvirto į kapojančių 
veidus krušą. "Gospodi!",- tarė Miša, mėgindamas užsi
versti apikaklę ant ausų. "Koks vėjas!".

- Greitai bus metas daužtis į Vidurinę Aziją, ar 
ne? - tariau jam.

- Teisingai. Ten ir dabar saulė. Ir melonai.
Šąli mais tyliai trepeno Aldona, įgūžusi savo įrau

dusius skruostus palto apikaklės kailiniukan. Išlindę iš 
po raištelio jos plaukai draikėsi pavėjui. Petia žirgsnojo 
priekyje mūsų, užsivertęs savo sudriskusį kapiušoną, 
kažką porindamas apie Bugakov'ą merginai, vardu Ta
nia. Mes stabtelėjome prie įėjimo į metro (plytų spal
vos įėjimas prie Pragos restorano) ir atsisveikinom. 
Spūsties valandų minia skriejo pro mus, trankydama pe
čiais, kartais stabteldama paspoksoti į tuos kūtvėlas, 
keistuoliškai pasirėdžiusius "hypy"

- Kaip jums patiko mūsų kavinaitė ir žmonės? 
- užklausė Miša.

- Labai, labai. Abu faini,- tariau jam.
Aldona mane pabučiavo, o blondinukas su plieni

niu dantimi burnoj pratarė angliškai: "I dig it the most'.' 
/Tai aš labiausiai suprantu/.

Tada visi grupelės nariai - mane nemaloniai nu
stebindami ir sukeldami gyvų metro lankytojų publikos 
susidomėjimų- iškėlė aukštyn rankas, atsaliutuodami tai
kos ženklu. Aš žvelgiau į juos ir man buvo smalsu, ar 
tas Amerikos praeities skiepas į Rusijos dabartį prigis. 
Man norėjosi taip pat atspėti, kokia ateitis laukia jų 
toje santvarkoje - ar nepelnys tie vaikai savo rūbais 
ir elgsena "viešnagės" psichiatrinėje ligoninėje? Bet aš 
negalėjau likti stovėti ant šaligatvio, todėl aš irgi iškė
liau rankas aukštyn ir atsakiau jiems tuo pačiu ženklu, 
klausdamasi širdies gelmėje, ką norėjau, tikrumoje, juo 
pasakyti.

***************
Vertė Sonia 1/2 TF RD

Andrea Lea. RUSSSIAN JOURNAL N. York, Random Ho 
House, c. 1979.

3 psi.



goję, kuomet čia vyko dail. Vidos meno paroda. Nuotr. Ed. Šulaičio

1986 m. lapkričio - gruodžio mėnesiais Chicagos 
"ČIURLIONIO" Galerijoje vyko kelios dėmesio vertos 
parodos. Lapkričio 21-30 d.d.žiūrovai čia matė New Yor
ke gyvenančios dailininkės Vidos Krikštolaitytės paveiks
lų parodę, o gruodžio 11-12 d.d. toje pačioje vietoje 
buvo iškabinti Tarabildų šeimos iš Lietuvos meno kūri
niai.

Dail. Krištolaitytė, anksčiau pati gyvenusi Chica- 
goje, nėra naujokė čikagiečiams. Čia nekartą, ji buvo 
išstačius! savo paveikslus ir žiūrovai galėjo su jos kūry
ba gerai susipažinti. Šį kartę ji parodė apie 60 savo 
paveiksly, labai spalvingų, nemažų, drųsių kūrinių. Jos 
paveiksluose vyrauja peizažai, taip pat buvo ir nemaža 
moterų figūrų ir natiurmortų. Bendrai imant, dailininkė 
jau yra susidariusi savo kūrybinį braižę ir užsitarnavusi 
vardę, taip kad jos kūryba nėra naujokiška ar primityvi.

Gerokai įdomi bei įvairi buvo Tarabildų šeimos 
/Domicėlės Tarabildienės, Petro, Arūno, Vijos ir Rimto, 
darbai. Čia buvo iškabinti 68 darbai - kai kurie Ameri
koje gyvenančių tautiečių nuosavybė. Dalį darbų atsive
žė Amerikon paviešėti atvykęs dail. Rimtas Tarabilda, 
kuris pats dalyvavo parodoje.

Paroda susilaukė didžiulio lietuvių dėmesio, nes 
Tarabildų šeima jau apie 50 metų aktyviai dalyvauja

Vida Krikštolaitytė „Žiburiai" (Akrilis 22" x 28") 

meno pasaulyje.
Domicėlė Tarabildaitė- Tarabildienė (1912-1985) 
plačios apimties dailininkė: grafikė, skulptorė, 

tapytoja. Gimė Andrioniškyje. 1935 m. nepriklausomoje 
Lietuvoje baigė Kauno Meno Mokyklų, pradėjo iliustruo
ti knygas. Beveik kiekvienas tuo metu leidžiamas žur
nalo "Vyturys" viršelis buvo jos pieštas. Geriausiai bai
gusi Meno Mokyklos skulptūros studijas, gavo stipendijų 
studijoms užsienyje. 1937-1939 m. kartu su savo vyru 
grafiku Petru Tarabilda meno žinias gilino Paryžiaus 
Aukštojoje Meno Mokykloje, skulptūros'/grafikos srityse.

1939 m. grįžo į Lietuvę ir visų talentų ir gyve
nimų pašvenčia menui. Ji išaugino 4 vaikų šeimų; viena 
iš mėgiamiausių temųjos darbuose - motinystė. Jos gra
fikos darbai buvo eksponuojami įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Jau sunkiai sirgdama ji dar sukūrė virš 400 
darbų, kurie paskui buvo parinkti iliustruoti lietuvių sak
mių knygai "Kaip atsirado žemė" ( N. Vėlius, išleido 
Vaga, 1986 m.).

Petras Tarabilda (1905-1978) gimė Jočiūnų kaime; 
Panevėžio apskrityje. 1931 m. baigė Kauno Meno Mo-i 
kyklų. 1946-50 m. dėstė piešimų Kauno Meno Mokykloje 
kūrė ekslibrisus, linoraižinius, dirbo ir tapybos srityje, 
rašė spaudoje meno klausimais.

Arūnas Tarabilda (1934-1969) - Domicėlės ir Pet
ro Tarabildų pirmagimis. Nuo vaikystės pamėgo piešti. 
1961 m. baigė Vilniaus Valstybinį Dailės Institutų, gra
fikos fakultetų. Daug dirbo knygos grafikos srityje. Mi
ręs vos sulaukęs 35 m. amžiaus, paliko estampus linorai- 
žinio technikoje. Jo darbai pasižymi lakoniškumu.

Vija Valerija Tarabildienė - (1942 m.) Šiauliuose. 
1967 m. baigė Vilniaus Valstybinį Dailės Institutų- fres
kos mozaikos studijų. Šioje sieninės tapybos technikoje 
yra atlikusi eilę darbų. Ji taip pat tapo, kuria akvareli- 
nėje technikoje ir ekslibrisus, dalyvauja parodoje.

Kazys Rimtas Tarabilda ( 1943 m.) Ukmergėje. 
Užaugo Kaune apsuptas savo tėvų kūrinių. Mokėsi Kau
no Vidurinėje Dailės Mokykloje. Vėliau studijavo Vil
niaus Valstybiniame Dailės Institute grafikos fakultete. 
Iliustruoja knygas, dirba linoraižinėje, litografijos, oforto 
monotipijos technikomis. Dalyvauja įvairiose parouo- 
se ir jas organizuoja kitiems. Ed.Šulaitis

DĖMESIO:
Šiais metais Algimanto Mackaus Knygų Leidykla 

išleis R.M.Rilke's "SAKMĘ APIE KORNETO KRISTUPO 
RIKLĖS MEILĘ IR MIRTĮ". Knygos iliustracijos sukurtos 
mūsų žinomo grafiko a.a. Telesforo Valiaus. Šiais metais 
minėsime dail. Valiaus, mirties dešimtmetį. Šia proga 
šis mano vertimas bus puošniai išleistas, visų meninį 
paruošimo ir priežiūros darbų atliekant dailininkui Vy
tautui Virkau. O tas darbas ypatingai sunkus todėl, kad 
didelė dalis originalių atspaudų ir visos medžio plokštės 
dingo Čikagos spaustuvėje. Tačiau manau, kad nedidelis 
skaičius originalių atspaudų dar gali būti išlikęs dailės 
mylėtojų rinkiniuose.

Tad kreipiuosi į juos, prašydamas susisiekti su 
manim, jeigu turi R.M.Rilke's KORNETO iliustracijų ori
ginalių atspaudų. Iš anksto dėkoju. Mano adresas: Henri
kas N a g y s, 192-7th Avenue,LASALLE, Que., CA
NADA H8P 2M1, tel: (514) - 366-7770.
*************************************************** 
• VATIKANO PAŠTAS išleis šiemet jubiliejinius pašto 
ženklus Lietuvos krikšto sukakčiai paminėti.

Pašto ženklus nupiešė dail. Vytautas Virkau.
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IŠMESTINUKAS
APYSAKA

II-oji dalis 
( tęsinys)

3- ; Klebonas grįžo į svečių kambarį, o Vladas išsku
bėjo su raktu pas laukiančių Laimų.

- Gal jau į kaulų pavirtai, - pripuolęs prie jos 
kalbėjo Vladas ir skubiai paaiškino, kad iki krata praeis, 
reikia skubėti į pirtį. Už klebonijos klojimų, persimušus 
per pusnynų, Laima pasiliko už kūlių šalinės, o Vladas, 
apsižvalgydamas, priėjo prie pirties ir jų atrakino. Su
grįžęs prie Laimos, pagelbėdamas nugalėti purų sniegų, 
įvedė jų į pirtį.

Tikrai, pirtyje dar buvo užsilikusi maloni šiluma. 
Laima buvo išprakaitavusi, nes ligos padariniai dar ne
buvo jos pėlikę. Vladas neleido jai nusirengti viršutinių 
drabužių ir pasodinęs ant antrojo plauto, išsiskubino į 
namus.. Po kiek laiko Laima atsikėlė, priėjo prie mažy
čio lango ir praskleidė jo užuolaidų. į laukų žiūrint, aiš
kiai matėsi siuntantis vėjas ir jų dviejų sniege paliktos 
brydės, kurias vėjas nevykusiai bandė užpustyti. Kažin 
kaip jai prisiminė kažin kada kaime mėgėjų pastatytas 
veikalas "Amerika Pirtyje" ir ji šyptelėjo. "Gyvenimas 
keistas, - galvojo ji, - anksčiau taip bijodavau pirties, 
o dabar tai tikras ramybės kampelis. Apie jokius vel
nius nė nepagalvoju". Iš lėto pasitraukė nuo langelio, 
atsisėdo į ankstyvesnę vietelę. Iš pradžių lyg kų niūnia
vo ir galų gale jų apėmė toks miegas, kad turėjo steng
tis neužmigti. Bet neišlaikė, atsigulė ant šono ir užmigo.

Du žandarai ir du savi policininkai atsirado labai 
pavėluotai pas Vyturius. Galų gale atsitrenkė ir pilkšva 
mašina, ir dar iš jos niekam neišlipus, pasigirdo vokiški 
keiksmai. Pirmiausia pasirodė policininkai, po jų vertė
jas ir jau po to sunkiai rangėsi žandarai. Pasigirdo įsa
kantis balsas:

- Tai ko dar laukiate, veržkitės į vidų ir kad 
man būtų merga iškasta.'

Vertėjui to nereikėjo versti, nes komandų suprato 
ir policininkai >priėję prie durų, garsiai pasibeldė. Durys 
tuojau atsivėrė ir jose pasirodė pats šeimininkas.

' - Nesitikėjau tokių bjaurių dienų susilaukti svečių, 
dar ir pyragų neiškepėme, - nevykusiai juokaudamas 
kvietė į vidų policininkus Vyturys.

- Čia tarnybiniai reikalai mus atitrenkė, ponas 
Vytury, gal matai - užnugaryje rudieji su mumis kartu.

- Kas ten per kalbos! - subliovė jau išsirangęs 
ir žandarų vyresnysis. - Vertėjau, ko žiopsai, lyg raktų 
prarijęs!

- Javohl, - atsakė jam jaunas, lyg šakelė plonas 
vertėjas ir su policininkais įžengė į trobų. Albina su 
mama stovėjo toliau prie stalo. Vladas matyt nenorėjo 
rodytis ir kur nors pas kaimynus sekė įvykius,nes pasi
rodyti žandarams , ypač studentui, be rimto darbo reiškė 
" nuoširdų pasisiūlymų" į frontų ar Reicho darbams.

Policininkas pakeltu balsu paskelbė, kad turi iš
duoti paslėptų moterį, o jei ne - tai bus padaryta krata 
ir radus, jau nereikia tikėtis pasigailėjimo. Vertėjas sku
biai tai pakartojo žandarams.

- Los! Los! - suriko vyresnysis ir numetė ant 
stalo odinį tarnybinį maišų, kuris tikrumoje buvo kum
piams ar lašiniams į "faterlandų" siųsti. Jo paties parė
dymu, antrųjį policininkų paliko saugoti į kampų suvary
tus namiškius, o likusieji pradėjo šniukštinėti po trobų. 
Truko gal tik keletas minučių kaip paloviai ir dvi spin
tos buvo išvartyti. Troba mažytė, tai. dar už minutės 
viskas buvo išžvalgyta.
4 psl.

- Ar yra dar kokių trobesių? - paklausė žandaras 
ir vertėjui perdavus, kad tik darže tėra įrankiams sudė
ti mažas sandėliukas, žandaras dar pasišvaistė troboje 
ir vertėjui padedant, pradėjo apklausinėjimų. Klausinė
jant, Albina sakė, kad niekas nebuvo atėjęs, išskiriant 
jos draugę, kuri dėl blogo oro tų pačių dienų negalėjo 
išvažiuoti į stotį ir čia nakvojo. Paklausinėjus, kaip ji 
atrodė, žandarai patikrino skundų ir patikėjo atsakymu. 
Tarpusavy pasitarę ir uždavę dar kelis klausimus, su
draskę matyt tų skundo popierių , sudėliojo paskleis
tus popierius atgal į krepšį. Vyturys priminė .vertėjui, 
kad šis pasiūlytų kų nors užkųsti, bet jis papurtė galvų 
ir tyliai, pridėjo, kad vyresnysis labai susirūpinęs ne 
krata ar valgiu, bet svarbesniais asmeniškais reikaliu
kais. Kiek palaukęs priminė, kad jie turi kiek atsikvėpę, 
pasiekti tolimesnį miestelį dar šį vakarų, kur tikisi gau
ti jam reikalingų vaistų.

- Matai, Vytury, tu rimtas vyras ir gandų ne- 
skleidi, tai galiu būti atviresnis, - nuošaliai pasitraukęs 
pasakė vertėjas. - Mano vyriausias praėjusių savaitę bu
vo išvykęs į didesnį miestelį, kaip pats pasisakęs "tru
putį prasivėdinti" ir kad žinotumei, jam besivėdinant, ka
žin kokia gražuolė ėmė ir apdovanojo niekam nepasiskun- 
džiama dovanėle. Vyriausybei apie tų nelaimę nepasaky
si, ji tikrai nepaguos, ko gero dar gali į pafrontę iš
siųsti. Taigi, slaptai gydosi ir tų vaistų, kaip visi žino
me, labai mažai per tas okupacijas yra likę. Taigi, da
bar čia jus apvertę, turime važiuoti į gretimo miestelio 
vaistinę, kur tikisi kažinkų gauti. Tas dar nebūtų taip 
blogai, bet pats svarbumas, kad ligi ta liga jį kamuos, 
jis neprivalo nė lašelio degtinėlės ragauti. Čia tai jau 
peilis po kaklu ne tik jam, bet ir mus visus pjauna kaip 
atšipusiu pjūklu...

Vyresnysis žandaras, kiek parymojęs ant stalo, 
galų gale kreipėsi į vertėjų ir per jį paprašė karšto 
vandens. Vandeniui užvirus, jis išsitraukė iš savo krepšio 
dėžutę, pasidarė juodos kavos ir kurį laikų gardžiuoda
masis jų gėrė. Antras žandaras, atsilošęs galustalėje, 
leido į palubę cigaro dūmus, bandydamas padaryti iš 
jų kiaurų rutulį. Tai jam labai gerai sekėsi ir jis tuo 
buvo labai patenkintas.

Išgėręs kavų, vyresnysis dar gerokai pakoliojo su
bjurusį orų ir slinko prie durų. Jį pasekė likusieji. Krata 
galima sakyti, buvo padaryta labai žmoniškai. Išvažiuo
damas vertėjas dar priminė, kad saugotųsi trečiojo toje 
pačioje pusėje kaimyno. Lauke vėjas ir pūga lyg aprimo.. 
Su retežiais apraizgytos padangos, daužydamosi į purva- 
sargius, greitai dingo nakties tamsoje.

Bažnytkaimis greitai aprimo, tik ligi vėlyvos nak
ties slankiojo prisidengdami šešėliais gandonešiai su įky
riais klausimais: ko ieškojo žandarai pas Vyturį - ginklu., 
samagono ar spekuliacinių prekių?

Klebonas labai buvo nustebęs, kad žandarai neap
sistojo pas jį. Kadangi automobilio šviesos švytravo į 
priešingų pusę, nusprendė, kad jie dar užsuks grįždami. 
Dėl atsargumo nutarė palaukti žandarų mašinos ir tik 
tada atsivesti Laimų iš pirties. Kai miestelis ir žingei- 
dieji žinių rinkėjai sumigo ir pradardėjo žandarai,grįžo 
į namus ir Vladas su Laima.

Visa tai žymiai paskubino Vlado ir Laimos išvyki
mų į miestų. Dvi dienas ji praleido dar pas Albinų, be
sidairydama į langus ir trečiųjų naktį atvažiavęs tėtis 
jų ir mamų parsivežė į kaimų. Ten, pašildytoje sekly
čioje ji praleido dar dvi dieneles. Labai anksti ryte tė
tis jų atvežė į stotį, kur jos jau laukė Vladas su dviem 
ryšulėliais. Atsisveikindama su tėčiu Laima nusiskundė:

- Nejaugi, tėtuši, man priseis visų gyvenimų 
slapstytis, lyg būčiau kų bloga padarius?

- Karas, vaikeli, - pabučiuodamas jų į galvų pa

sakė tėtis. - Jis nebus per amžius, ir jam pasibaigus, • 
visai kitoks bus svietas.

Dar už pusvalandžio traukinys su visokiu apgadin
tu karišku turtu daužėsi į Vakarus. Viduryje prekinio 
vagono žiežirbavo mažytė geležinė apvali krosnelė. Keli 

■.kareiviai kampe dalinosi įspūdžiais. Laima su Vladu bu
vo Įsimaišiusi į keliolikos civilių bureiį priešingame vago
no gale. Su savimi jie nieko neleidžiamo nepaėmė, nes 
kratos buvo virtusios kasdieniniu reiškiniu. Tris maisto 
siuntas, gerai įpakuotas su tarnybiniais lydraščiais su
tvarkė stotyje dirbantis Albinos vyras. Jie buvo nuveža
mi į Kauno stotį ir ten patalpinami į tarnybinės važ
mos skyrių, o jau iš ten slinko ramiu laiku į tikrų pa
skirtį. . ; f ■

Radviliškyje išlipus, gerų pusdienį laukė kito 
traukinio, vykstančio reikiama kryptimi. Visi keliai buvo 
užkimšti kariškais ešalonais. Tik kito vakaro prietamsoje 
pasirodė ir reikiamoji stotis. Perone tik keletas skuban
čių keleivių. Šaltis buvo tikrai įkyrus ir vėjas sklaidė 
išsimėčiusius laikraščių lapus.

Vladas ir Laima skubėdami ir gindamiesi nuo šal
čio, niekieno netrukdomi išėjo iš stoties perono. Ligi 
Vlado tikrosios gyvenvietės buvo tolimas kelio gabalas.

- Namai dar toli ir tu esi nepaprastai pavargusi, 
tai pakeisiu planus ir tave kokiai vienai dienai užvesiu 
pas savo gerų pažįstamų čia pat, netoli stoties. Kol kas 
pas jį labai ramu, nes jis pats dirba geležinkelio stoty-' 
je ir labai maloni jo žmona man yra gerai žinoma, tai 
manau būsime priimti.

Laima nieko neatsakė tik pamažu slinko prisišlie
jusi prie Vlado. Ji jautė ne tik nuovargį, bet ir įkyrų 
duriantį skausmų kairiame šone. Laimė, už dar poros 
skersgatvių pasirodė ir jieškomas susigūžęs namelis.

Vladas staiga sustojo: "Tyliai slinkime prie namo 
kampo. Šone lango, dešinėje matau baltų popieriukų - 
tai mūsų sutartas ženklas, kad butas sekamas ir reikia 

kol kas jo vengti. Viskas paaiškės vėliau, o tuo tarpu 
belsimės apačioje, pas Onutę.

Jis patraukė Laimų toliau į dešinę nuo namo ir- 
sutartinai pasibeldė. Grojusi silpna muzika staiga nutilo. 
Dar kiek palaukus, Vladas pakartojo tų patį su pertrau
komis beldimų. Prie durų nežymiai prasiplėtė užuolaidų 
kraštelis. Po to durys tyliai atsidarė ir šilta oro banga 
atsimušė- į veidus. Virš lango pridengta švieselė ūžgęso.

- Skubėkite į vidų,- pasakė pasirodžiusi tarpdury
je moteriškė.

Keleiviai nelaukdami, lyg skersvėjo traukiami, 
skubiai suvirto į vidų.

- Kokia staigmena, - uždariusi duris ir patveru
si į glėbį Vladų, pasakė jauna, simpatiško veido mote
riškė. - Visai nesitikėjau tave taip greitai pamatyti.

- Ne man, kitam brangiam asmeniui,- parodė 
Vladas į Laimų - pradėjo padai svilti. Netikėtai turėjau 
medžioklę pertraukti. Nesirūpink, pradžiai šį tų atsive- 
žėme, o jau netolimoje ateityje vėl galėsime riebesnius

v blynelius kepti. Kaip visada, veltui pas tave nevaikštau, 
vis su kokiais nors prašymais atsibaladoju, vis nakties 
metu...

Laima nervingai pakėlė galvų. Jai viskas čia at
rodė paslaptingai, neišskiriant ir tų kelių pirmųjų šaki
nių.

- Eikit toliau į kambarį ir meskite paltus, kal
bėjo moteris. - Atvirai sakant, viešnios visai nepažįstu. 
Gal jau sužadėtinę atsigabenai? Vesti tai dar nesu
spėja!, per maža laiko buvo.

- Taigi, kad ne. Čis gi mano sesutė Laimutė.
- Labai vaizdžiai esi man apie jų pasakojęs, bū

čiau ir atpažinus, bet gi ji yra pabėgusi pas bolševikus.
( bus daugiau )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS
(ll SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

KOMP.JUZELIŪNUI - 
70 METŲ

Kompozitorius prof. J. 
Juzeliūnas minėjo savo 70 
m.sukaktį koncertų ciklu. 
1986 m., gruodžio 4 d. 
Valstybinės Filharmonijos 
salėje buvo atlikta ciklo 
pabaigtuvėms jo sukurta 
simfonija- oratorija "Can
tus magnificat".

Po koncerto jį sveikino 
eilė kultūrinių organizaciją 
atstovų ir kt.

Muz. Julius Juzeliūnas 
gimė Žeimelio apylinkėje, 
1916 m. Jaunas būdamas 
pradėjo vargonininkauti. 1942 
m. būdamas vargonininku 
Šiauliuose pradėjo mokytis 
vietinėje Muzikos Mokyklo
je. 1950 m. baigė A.Račiū- 
no kompozicijos klasę Vil
niaus Valstybinėje Kohser- 
vatorijoje ir buvo pasiųstas 
į Leningrado konservatori
jų. Čia gavo meno mokslų 
kandidato laipsnį už II sim
fonijų ir baigiamųjį darbų 
tema "Lietuvių liaudies 
dainos kai kurių lietuvių 
kompozitorių kūryboje".

Diriguoja simfoniniams 
orkestrams, dėsto Vilniaus 
Valstybinėje Konservatori
joje vadovaudamas kompo
zicijos klasėje.

Jis sukūrė simfonijų,
sonatų , koncertų vargo
nams, kūrinių smuikui ir 
styginiam orkestrui, pasi
žymėjo sukurta muzika ba
letui "Ant marių kranto" 
ir operų "Sukilėliai", pagal 
V.Mykolaičio-Putino romaną.

Baletas "Ant marių 
kranto" dalyvavo visoje ei
lėje gastrolių Maskvoje, 
Rygoje, Varšuvoje, Lvove 
ir kitur.

APSIRŪPINO NAUJOMIS 
GYDYMO PRIEMONĖMIS

KLAIPĖDOS Miesto Li
goninė įsigijo televizijos 
ir apšvietimo sistemų ope
racinei, specialias lovas 
reanimacijos skyriui ir ki
tus’
įrengimus.

Kas davė lėšų? Nagi 
sutaupė miesto įmonės ir 
organizacijos, tausodamos 
žaliavas, kuru ir elektros 
energijų.
***************
ŽIRGO MĮSLĖ

ARŪNAS TARABILDA

MIRĖ KALBININKAS 
JONAS KABELKA

Gimęs 1914 m.Zviniškiu 
km., Marijampolės apskr., 
1934 m. baigė ten Rygiškių 
Jono Gimnazijų. Lietuvių 
kalbų ir literatūrų studija
vo Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitete. 1937-39 m. 
baltistikos studijas tęsė 
Berlyno, o 1939-41 m. Ry
gos Universitete. 
Mokytojavo Marijampolėje, 
nuo 1950 m. iki mirties 
dėstė Vilniaus Universitete. 
Nemaža laiko paskyrė gro
žinės literatūros vertimams.

ti padangų 6 vai. ryto. Iš
laukė iki vakaro, bet žadė
tų padangų^ vis neatvežė. 
Vadovai teisinosi, kad pre
kybinėje bazėje vykstanti 
revizija. Pirkėjai buvo su
darę norinčiųjų įsigyti pa
dangas sųrašų, bet tik 16 
laukusiųjų eilėje galėjo nu
sipirkti, nors padangų buvo 
žymiai daugiau. "Kur jos 
iš-garavo?" - klausia pirkė
jai. Ten, kur neeiliniai pi
liečiai...
įdomus šauliu teatro 
REPERTUARAS

Šiaulių Dramos Te-
modernius medicinos TAIP APRŪPINAMI

EILINIAI PILIEČIAI
Vietos spaudoje rašoma, 

kaip pardavinėjamos padan
gos "Žiguli" tipo automo
biliams. Telšiuose gyvenan
tis pilietis stojo į eilę pirk

Žirgo populiarumas tautosakoje ir jo dabartinė reikš
mė - "jojamasis arklys" paveikė ir šio žodžio kilmės aiš
kinimų. Žemaitišku posakiu - arklys ariamas, žirgas žer
giamas - suformuluota liaudišką etimologiją ir populiario
joje literatūroje.

Tačiau mokslinė etimologija nurodo kitokį semantinį 
pagrindų: žirgas kilęs ne iš "žergti" žirgų ar ant žirgo..., 
o iš "bėgant žirgti kojomis, tai yra žergti pačiam žirgui" 
palyginkime šnekamosios kalbos žodžius (dažnai turinčius 
ir menkinamųjį atspalvį) žirgės, žirgtai ir žirklės "kojos". 
Taigi, pirmykštė žirgo reikšmė būtų "bėgūnas". Šios eti
mologijos laikėsi A. Leskynas, R. Traurmanas, H. Hirtas 
V. Tomsenas ir K. Būga. j. Klimavičius**********

"1795 metai, po karo ir visuotino nederliaus, kai vi
sai Žemaitijai grėsė badas ir ligos, o pavasariui atėjus 
nebeliko javų sėklai, turtingesnieji žemaičiai kiekviena
me valsčiuje sumetė didesnes sumas pinigų, sumobilizavo 
vežimus ir iš Klaipėdos, Liepojos ir Rygos atvežė tūks
tančius statinių brangiai įperkamų javų, kuriuos biednie- 
siems veltui išdalino duonai ir sėklai. Taip pasikartojo 
nekartų ir vėliau esant panašioms aplinkybėms". Tokie 
ir panašūs faktai rodė ne tik tam tikrų įvairiųžemaitijos luo
mų solidarumų, bet ir liudijo, kad Žemaitijos vadovaujan
tieji sluoksniai dar nebuvo taip labai atitolę nuo papras
tų žmonių. Niekur kitur Lietuvoje nebuvo tiek daug va
dinamų laisvųjų valstiečių, kaip Žemaitijoje.

Vincas Trumpa, 
"Metmenys"

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

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KiCKY/CNĄ

A A CENTRINĖS ; 
Montreal 273-7544 
Ottawa 523-9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

TREČIAPIENI. GEORGE ST. LA SALLE. OVE. g g 
t *•!. voiora i ,

Juozui S.: 631-6834 ( namų); Henrikui N.: 366-7770
Dainiui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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ARBA SKAMBINK MUMS:

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

graži ausiu, ir sejii AUSiiį

“KUNIGAIKŠČIO MEDŽIOKLĖ Lino raižinys, 1968.
atras gastrolėms Vilniuje 
atvežė gerų repertuarų: 
V.Jasiukaitytės "Žemaitė", 
E.Liegutės "Povilas ir Ma
rija", M.Gorkio "Saulės vai
kai", 1.Bergmano "Žemuogių 
pievelė" ir kt.
PAGERBĖ DAINININKĘ 
BEATRIČĘ GRINCEVICIŪTĘ

Praeitų metų gruodžio 
2 d. Meno Darbuotojų Rū
muose buvo pagerbta aklo
ji dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė jos 75 -tojo 
gimtadienio proga. Vakarų 
pravedė muzikologas E. 
Gedgaudas.

V I L I O J A N T I S A U L Ė
Marcus Van Šteen

Tyrinėtojai medicinos srityje pastebėjo, kad tūks
tančiai kanadiečių, kurie sako, jog jiems reikia atostogų 
žiemos metu, neieško vien tik preteksto išsisukti nuo 
darbo. Britų Kolumbijos Simon Fraser Universiteto bio- 
psichologas Barry Beyerstein tvirtina, kad dauguma 
žmonių pasidaro depresingi tamsiomis žiemos dienomis 
ir jų daliai tikrai reikia kelių savaičių pietų saulės.

Dr. Beyerstein'as tvirtina,' kad kaikurie žmonės 
daugiau negu kiti kenčia nuo depresijos tamsiomis žie
mos dienomis. .

Jis taip pat sako, kad tik neseniai pradėta su
prasti šviesos reikšmę gerai savijautai. Ekspertas Nor
man Rosenthal, dirbantis American National Institute 
of Health yra gydęs žmones, kurie kenčia nuo šviesos 
trūkumo, apšviesdamas juos 2-5 valandandų dirbtine sau
lės šviesa fluorestinių lempų pagalba. Dr. Rosenthal 
skelbia, kad asmuo, kuris gauna šviesos. atitinkančios 
saulės šviesos bangų ilgį, įgauna pažymėtino guvumo ir 
psichologinės geros savijautos. Pasirodo, kad Sovietų Są
jungoje mokyklinio amžiaus vaikams kai kurios krašto 
srityse yra suteikiama dirbtinė saulės šviesa su gerais
rezultatais. (Dar nepriklausomoje Lietuvoje, sausio-vasa
rio mėnesiais gydytojai kai kuriems pacientams prirašy
davo kvarco lempų seansus. Vert.).

Eksperimentai su žiurkėmis aiškiai parodė, kad 
šviesos trūkumas išsaukia neurozes. Gamtininkai seniai 
pastebėjo, kad paukščių ir gyvulių pasaulyje keliavimas, 
hibernacija, poravimasis ir lizdų nešimas yra paveikiami 
šviesos. Kaip žinome, ir augalai reaguoja j saulės šviesa 
ar į jos trūkumų. Daugumoje gėlės žydi tiktai tuomet, 
kai gauna atitinkamų kiekį saulės šviesos ir medžiai 
meta lapus, kai rudenį sumažėja šviesa.

Be abejonės, žmogus reagavo per tūkstantmečius 
į sezonų ritmų, priklausantį nuo saulės. Tiktai palygi
nant neseniai mes pradėjome gaminti dirbtinę šviesų. 
Vienu metu buvo galvojama, kad bet kokia šviesa yra 
naudinga, kol ji pakankamai stipri ir žmonės, kurie sa
kydavo, kad jie negali dirbti prie tam tikrų šviesų, buvo 
laikomi keistuoliais. Dabar tačiau,oficialiai yra pripažin
ta, kad naudingiausia dirbtinė šviesa yra ta, kuri labiau
siai panaši į saulės šviesų. Vertė O.LAŠAS
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1987 METU KELIONĖS LIETUVIAMS. |

* Kelionė i Lietuvos Krikščionybės Jubiliejų Romoje
nuo BIRŽELIO 21 d. iki BIRŽELIO 30 d.

-$ 1935.00 ( U.S. $ 1435.00)
* Jaunimo grupės kelionė į Lietuva 10 dienų : Vilnius, įR 

Kaunas, Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo BIRŽELIO 29 d. iki LIEPOS 13 d.

-$ 1999.00 (U.S.-$ 1480.00)
* Kelionė [ Lietuvą 10 dienų: Vilnius, Kaunas, 

Panevėžyst Trakai, Maskva ir Leningradas, 
nuo RUGSĖJO 25 d. iki SPALIO 9 d.

- $ 1885,00 (U.S. $ 1400.00)
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitėsąL* STANKEVIČIŲ, 
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Canada, H7G 4K7

Tel.:; 514-669-8834

VE/DROOž/M

v
KO PERDAUG

Gatvėje valkata prisiartino prie praeivio ir paprašė 25 
centų.

Vyras atsakė, kad neturįs, bet mielai jam nupirksiųs 
pusryčius.

- Žmogau, - atsakė valkata,- aš jau gavau 3 pusry
čius? Bandau iškaulyti kvoterį...

10 PROBLEMŲ — 10 SPRENDIMŲ
NAMŲ RUOŠAI PALENGVINTI

1. Apsaugoti sūrį nuo pelėsių galite cukraus pagalba: 
įdėkite sūrį ir 1-2 gabaliukus cukraus į uždarų indų. Ši
taip laikomas suris ne tik nepelės, bet ir nedžius.

2. Jeigu pakaitinsite elektrinio maišytuvo (electric 
mixer) minkymui dalis verdančiame vandenyje, prie jų 
neprilips nei sviestas, nei margarinas, nei kitokie tešlai 
vartojami riebalai.

3. Jeigu norite išvalyti dėmes siaurakakliuose bute
liuose - įberkite į juos kelis šaukštus nevirtų ryžių ir 
skysto muilo ir geri sukratykite.

4. Jeigu sunku išskirti stiklines, sudėtas vienų į ki
tų, įpilkite į viršutinę šalto vandens, o apatinę įstatyki
te į šiitų vandenį. Vienos stiklas šiek tiek susitrauks, 
kitos išsiplės ir bus lengva atskirti.

5. Žirkles galima paaštrinti, perkerpant šiurkštokų 
smėlinį popierių.

6. Šaldytuvo kvapus panaikinsite, išplaudami jį su 
muilinu vandeniu, pridėjus į jį garstyčių miltelių. Taip 
PaL jeigu j šiltų vandenį įpilsite vanilijos ekstrakto.

7. Zomšinius batus ir rankinukus galima gerai nuva
lyti, patrinant su švelniausiu smėliniu popieriumi. Taip 
pat gerai nuvalo purvų, riebalų dėmes ir dulkes smul
kiausią vielelių gniužulas (steel wool).

8. Pomidorų odoje randasi daug rūgšties. Įdėjus po
midorų kelioms minutėms į karštų vandenį , oda lengvai 
nusilupa.

9. Dėmes ant sieninio popieriaus galima nuvalyti
lengvai patrinant su poros dienų senumo baltos duonos 
gabalėliu. '

10. Kriauklės ("sinko") kvapus panaikinti lengva —
supilkite į jų maltos kavos nuoviras. Ž..

NAMŲ REMONTO

1
$ 15.000 VAJUS

REIKALINGA $.15,000

10.000 

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,-

Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL” adresu: 

7722 GEORGE ST. LASALLE»P.Q.

1.000 H8P 1C4, CANADA

Mr.Mrs............................................................................................ ...

Adresas .......................... ... .............................

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m. ...... doL 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI . <»L



„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ” SAVAITRAŠČIO SPAUDOS VAKARAS TORONTE , Ont. 1986.11.8 d. Nuotraukoje T oronto “Atžalyno ’’ 
Vidurinioji 9ruP® atl iek a program ą. “Atžalynas” šok s Vasario 16—tos minėjime Toronte. Nuotr. St. Varankos

• KANADOS , LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TORON
TO APYLINKĖS Rinkiminė 
Komisija praneša, kad iki 
nustatytos datos buvo gau
ta tiktai 23-jų kandidatų 
sutikimai; terminas kandida
tuoti buvo pratęstas iki 
sausio 19 d., o rinkimai 
nukeliami į vasario mėn.
8 dienų.

kyklos patalpose. Pradeda
ma mokytis naujų dainų. 
Kas norėtų įsijungti į šį 
Chorų - mielai laukiami! 
Kreiptis į chorvedį muz. 
V. Verikaitį arba choristus.
• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS SALES jau nuomoja
mos lietuviams 1988 me
tams iki sausio mėnesio 
pabaigos. Po to salės bus 
nuomojamos ir kitiems.

VYTAS ČUPLINSKAS iš Toronto, pasirodęs ateitininkų 
kūrybiniame savaitgalyje Chicagoje. Čia jis matomas kalbant 
Jaunimo Centro kavinėje, kur jis pademonstravo savo modernią, 
video juostą. Nuotr. Ed. Sulaičio.

VISI f VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMĄ*

KLB Toronto Apylinkės 
rengiamas VASARIO 16- 
tosios MINĖJIMAS vyks 
šiemet ANAPILYJE, vasa
rio 15 dienų.

Pagrindiniu kalbėtoju 
bus Washington’e prez. Rea- 
gan’o Administracijoje tar
naujantis Linas Kojelis.

Meninę programų atliks 
Tautinių Šokių Ansamblis 
ATŽALYNAS, Vyrų Choras 
ARAS ir sol. Rimas 
maitis.

Bus renkamos
KANADOS LIETUVIU BEN
DRUOMENĖS veiklai 
TAUTOS FONDUI.

Stri-

aukos

ir

Pirmutiniame ir didžiausiame Sfa gg m M dl M 
TORONTO LIETUVIŲ 
kredito kooperatyve

MOKA:

už 90 dienų term, indei 
už 6 mėn. term, indei, 
už 1 mėty term, indei.

už 2 męty term, indei.
už 3 metų term, indei. 
uŽGIC 1 m. gar. inv. poz. 
už pensijų plona.

634 % 
7’4% 
7h% 
734% 
734% 
8V4% 
734% 
8'4% už I met. term.pen s. planą 
6/2% 
6 % 
6-7% 
6 %

imA :
už asm. paskolas nuo ...11% 
ui nekiln. turto (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų......... ....10
2 metų ............. 1014%
3 metų .......... 10)4 % 

(fixed rate)

už specialia taup. s—tą 
už taupymo sąskaitas 
kasd. palūk. sąskaitų 
už Čekių sąskaitas

AKTYVAI VIRŠ 58

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų......  9%%
(variable rate)

MILIJONŲ DOLERIU

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortglčius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičlal.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 ~ M6P1A6

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

AKTYVAI VIRŠ 32 MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKA UŽ:

S 90—179 d. termin. ind. .....6%% 
3 180—364 d. termin. ind. .....7'4% 
B Term, indėlius 1 metų.734% 
3 Term. indėlius 2 metų .......7%%
2 T erm. in dėlius 3 metu 7%%
~ GIC-1 m. (met. pal.) ..........-8'4%
3 GIC— 1 m. (mėn pal.) ....... 8 % 
® RRSP ir RRIF (pensijos)..: 734% 
§ Spec. taup. s-tą............ 0/2% 
g Taupomqj ą s—tą .....'.•.•.■•••6 %
2 Kasd. taupymo s—tą ........o %
3 Depozitų-čekių s-tą... 3-6'4%

H % 
9’4%-12%

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šečtadieniais 
Sekmadieniais

9.30-3.30 ;
9.30-3.30 i

9.30- 3.30
9.30- 8.00
9.30- 8.00.
9.00- 1.00 
9.00-12.30

DUODA PASKOLAS:

asmenine* nuo
mortglčius nuo

ANAPILYJE skyrius veikia sekmod. 9.30 v.r. 1 v«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 asmenines paskolas iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
Čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio uŽ i?rafytus 
čekius bei apmokamas įvairios sąskaitos. MUSŲ TIKSLAS- 

NE PELNAS, B ET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

• LIETUVIŲ EVANGELIKU 
IŠGANYTOJO PARAPIJOS 
metinis ' susirinkimas vyks 
LIETUVIŲ NAMUOSE, sau
sio 25 d., po 9:45 vai. pa
maldų. Susirinkime bus pa
tiekta Parapijos Tarybos 
apyskaitos ir 1987-1988 
m. sųmata.
• VYRŲ CHORAS "ARAS" 
po Kalėdų švenčių pertrau
kos vėl tęsia kas antradie
nį repeticijas Parkdale Mo-

• Miesto centre Kalėdų 
Eglučių paroda vyko iki 
sausio 15 d. Lietuviškųjų 
Eglutę papuošė Tautodailės 
Instituto Toronto skyriaus 
narės A. Vaitonienė, A.Zan
der ir G.Baltaduonienė.

• "VILNIAUS MANOR" pa
statui dar tebeieškoma šei
ma superintendento parei
goms. Geros darbo sųlygos.

aplinkoje 
Vaclovo ir 
Programos 
vai.vakaro.

išklausyti sol. 
jo palydos dainų.

pradžia - 10

B.Grys 
priėmė 
pietavę 
J ankai-

17 d. Toronto 
Meškeriotojų 

rengtame

laikraš-

Lietuviu. Namų 
Žinios

« LN pietavo Toronto mies
to meras su žmona/ dukte
rimi ir teta, Toronto mies
to Tarybos narys 
su žmona. Svečius 
ir kartu su jais 
S.M.Jokūbaičiai, A.
tienė, O. Delkus, H. Ste- 
paitis ir V. Dauginis.

• SAVAITRAŠTIS "NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA" gau
namas LIETUVIŲ NAMUO
SE specialiu paštu penkta
dieniais. Siunčiant regulia
riu paštu, laikraštis eina 
dažnai savaitę ar ir ilgiau.

Norintieji gauti
tį šiuo pagerintu metodu, 
prašomi kreiptis į O.Indre- 
lienę tel: 762 7432.
• SAUSIO 30 d., penktadie
nio vakare LIETUVIŲ NA
MŲ svetainėje LOKYS sol. 
Vaclovas Povilonis ir jo 
vadovaujamas TRIO at
liks estradinio pobūdžio 
programų. Vjsi kviečiami 
dalyvauti ir prie atgaivi
nančio alučio nuotaikingoje

• SAUSIO 
Medžiotojų- 
Klubo TAURO 
metiniame baliuje dalyvavo 
beveik 350 asmenų. Buvo 
įteikti pasižymėjusiems me
džiotojams bei meškerioto
jams atitinkami žymenys 
bei taurės. Vaišintasi Vyt? 
Birštono gaminta gardžia 
stirniena. Po vakarienės 
nuotaikingi šokiai tęsėsi 
iki vėlyvos nakties.

Programų atliko Mer
gaičių "Sutartinė", šokiams 
grojo "Les& The Music 
Masters" orkestras.

• UŽGAVĖNIŲ KARNAVA
LAS vyks vasario mėn.28 
d. Organizacijos, norinčios 
jame dalyvauti prašomos 
pranešti A.Jankaitienei tel: 
762-3838.

LN Moterų Būrelis jau 
apsvarstė ne tik Užgavėnių, 
Karnavalo renginį, bet ir 
Velykinio Stalo paruošimų.

NAUJAS 
Biochemijos dr.

MARTINKUI mirus 
m. sausio 13 d., jo 
nimui įamžinti yra 
tas stipendijų 
tėvų,sesers ir artimų drau
gų iniciatyva. Stipendijų 
Fondas inkorporuotas JAV, 
Illinois valstijoje 1985 m.

Iš Fondo palūkanų kiek
vienais metais bus skiria
mos stipendijos lietuvių 
kilmės studentams, studijuo
jantiems mokslinio tyrinė
jimo ir lituanistikos srityse.

Stipendijos Fondo ko
misija, apsvarsčiusi gautus

FONDAS STUDENTAMS 
Kaziui 

1984 
atmi- 

įsteig- 
fondas jo

prašymus, paskyrė 2 
pendijas:

I-oji - $1.000,- Arvydui 
Žygui, Illinois U-to chemi
jos doktorantui ir II-ųjų 
- Avai Butrimaitei, Toron
to U-te, Kanadoje, studi
juojančiai molekulinę biolo
gijų - $500.

Norintieji gauti stipen
dijas 1987 m.,kviečiami
rašyti: Kristina Martinkus, 
Dr.Kazys Martinkus Memo
rial Scholarship Fund, 7120 
S.Richmond, Chicago,ILL., 
60629, USA.

sti-

st.catharines
RUOŠIASI VASARIO 
TAJAI

KLB Apylinkės Valdyba 
ruošia iškilmingų Vasario 
16-tosios minėjimų vasario 
8 dienų, sekmadienį.

Programoje: 11 vai.ryto 
iškilmingos pamaldos už 
žuvusius už laisvę, partiza
nus, kankinius. Pamaldų 
metu giedos solistai 
Paulioniai.

Po to - trumpa 
trauka- kavutė.

Oficialioji dalis - supa - 
žindinimas su Iškiliųja lie
tuvaite, invokacija, paskai
ta ir meninė dalis, kurių 
atliks neseniai iš Lietuvos 
atvykęs muzikas Vaclovas 
Povilonis su naujai sudary
tu Trio.

16-

F.V.

per-

pasižadėjo 
Catharines

Vasario mėn. 16 d., 12 
vai., pirmadienį, punktua
liai, prie City Hall, Church 
Str., tautinės vėliavos pa
kėlimas. Čia 
dalyvauti St.
miesto meras Joe McCaf- 
fery, federalinės ir Provin
cijos Parlamentų atstovai, 
Rytų Europos organizacijos-

KLB Apylinkės Bendruo
menės Valdyba prašo vie
tos lietuvius ir iš kaimyni
nių apylinkių gausiai daly
vauti minėjime ir vėliavos 
pakėlime prie City Hali.

VASARIO 16-toji - tai 
viena iš svarbiausių musų 
švenčių išeivijoje.

Vasario 16-tosios proga 
bus renkamos aukos Tautos 
Fondui ir KLBendruomenės 
Krašto Valdybai Kultūrinei- 
Visuomeninei- 
veiklai paremti.

KLB Apylinkės

Politinei

Valdyba

Skulptorius JOKŪBAS DAGYS ir jo kūriniai , Nuotr. St. Varankos

floridą
KŪČIOS LIETUVIŲ KLUBE

Praeitų metų gruodžio 
24 d. Lietuvių Klubo V-ba 
su talka surengė Kūčių va
karienę. Susirinko 374 sve
čiai į gražiai papuoštų sa
lę, scenų, prie šiaudinukais 
papuoštos eglaitės. Susirin
kusius pasveikino Klubo 
p-kas A. Karnius, pakvies
damas Klubo Chorų sugie
doti kalėdinių giesmių,va
dovaujant muz. P. Armo- 
nui, sugiedojo penketų gies
mių, įterpiant A. Ulbino 
deklamacijų-K. Grigaitytės 
"Kūčių Duobų". Kun. V.Za- 
karas sukalbėjo specialių 
maldų ir pasidalinus plotke- 
lėmis, sekė tradiciniai 12 
valgių. Po to Dalila Mac- 
kialienė paskaitė Nelės 
fylazalaitės "Kūčių legendų", 
Visiems pageidaujant, bend
rai dar pagiedota kalėdinių 
giesmių.

Programai pasibaigus, 
p-kas A. Karnius padėkojo 
visiems atsilankiusiems ir 
nuoširdiems talkininkams.

• ŽIBINTO vaidintojų grupė 
rengiasi šios žiemos ir pa
vasario pasirodymams. Ko
vo mėn. 18 d. suvaidins 
R. Spalio komedijų "BA
TAI", o su ■ jaunimo grupe 
ruošiamasi vėliau pastatyti 
"Sekminių Vainikų". "Žibin
tui" vadovauja Algis Ulbi
nas.

• LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ATKŪRIMO MI
NĖJIMAS St. Petersburge 
rengiamas vasario 14 d., 
šeštadienį, Lietuvių Klubo 
salėje. Pradžia 2 vai.p.p. 
Kalbės svečias iš New Jer
sey inž. Vytautas Volertas.

• GRUODŽIO 17 d. Klube 
puikiai pavyko Australijos 
Trijulės "Svajonės" koncer
tas. Visiems nepaprastai 
patiko įvairi, profesionaliai 
paruošta programa. Pada
ryta pelno ir surinkta aukų, 
VI-tajam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui Austra
lijoje.

"Svajones" globojo O. 
Rinkienė, padedama p.p.

Mikailų ir p.p.Miklių šeimų. 
Popietei-koncertui vadova
vo Klubo Kultūros Sekcijos 
p-kė R. Mikailienė..

• SUKAKTUVINIAI 
RENGINIAI, minint Lietu
vių Klubo veiklos 25-metį, 
pasižymėjo trimis, labai 
gerai pavykusiais renginiais. 
Prie jų suruošimo entuzias
tingai prisidėjo įvairiais 
būdais Klubo nariai. Klubas 
išsivertė finansiniai, ir su
teikė progos šios kolonijos 
ir apylinkių lietuviams pa
sigerėti savo ir iš kitur 
atvykusių menininkų prog
ramomis.

• VLIK’o Valdybos p-kas 
dr. Kazys Bobelis gruodžio 
3 d. Lietuvių Klubo salėje 
padarė platų pranešimų a- 
pie kelionę į Europų, de
monstracijas Austrijos sos
tinėje Vienoje ir VLIK’o 
Seimų Londone, Anglijoje. 
Jis pabrėžė, kad Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos jėga 
įvykdyto prijungime prie 
Sovietų Sųjungos tarptauti
nė teisė laiko neteisėtu. 
Taip pat daugelis Europos 
ir laisvojo pasaulio valsty
bių atsisako pripažinti šį 
įjungimų. Kalbėjo ir apie 
Pasaulio Pabaltiečių San
talkų. Pranešimų surengė 
Tautos Fondo darbuotojai, 
kurie paskui pavaišino at
vykusius kava ir pyragai
čiais.

• VASARIO mėn. 15 d., 
sekmadienį, 10 vai.ryto Šv. 
Jono bažnyčioje bus laiko-, 
mos pamaldos už Lietuvų 
(St.Petersburg Beach). Pa
maldas suorganizavo V. Ja
cobson. Dalyvaus 8 kuni
gai, pamokslų angliškai pa
sakys kun. A. Zakaras iš 
Chicagos. Moterys kviečia
mos dėvėti tautinius dra
bužius. Kviečiami visi lie
tuviai dalyvauti.

• Juozas TAORAS renka 
lietuviškas korteles ir nuo
traukas iš lietuvių gyveni
mo, organizacijų nuotrau
kas ir lietuviškas, korteles, 
įskaitant ir kalėdinės. Su
rinkęs ir aptvarkęs jis jas 
nusiunčia lietuviškiems ar
chyvams. Jei kas turi to
kių, prašo jam pranešti tel 
360-4851.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS I 
’ JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ ! J

’ ATEIK I LIETUVIU. A.A. (Alcoholics Anonymous) !
GRUPĖS "SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ , ,

’ PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. ' 1 
(Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.'1

SKAMBINKITE Tel.: 487-55.91

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C. A.)......  5 % ne kiln, turto pask. 9.75%
santaupos ...................... 5.75% asmenines paskolas 12%
kasd. palūkan. uz sant5.25% Nemokomas pilhas Čekiu 
term, indėlius 1 m 8.5 % patarnavimas
term, indėlius 3 m....... 9.25% Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo......7.25% drauda pagal santaupų
90 dienę indėlius........7.5 % dydį iki $ 2.000 '
( minimum 5 5 000) Nemokama asm. paskolą
Reg. pensijų 1 m. ..8,25% drauda iki $25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.', penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais — uždaryta.

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS
MONTREAL 10 APYLINKĖS ŠALPA

Man tvarkant šalpos reikalus nuo 1981 m. iki šių 
metų, į Suvalkų Trikampį pasiųsta 250 siuntinių už $ 
5.467,86. Vidurkis į metus po 42 siuntinius. Siuntinių 
skaičius priklausė nuo darbo nuotaikos ir galimybių.

KASOS STOVIS
Pajamos: Perimant rasta banke "LITAS": $ 853.02 (kny
gutė nr.223);

Šiaurėje prie Nakinos, Hamiltono, medžiotojai nukovė virš 1000 svarų procentai - $75.02; parengimų pelnas $ 1.259.09; aukos 
briedį. Prie laimikio Erikas Gocentas, Petras Šidlauskas, Kazys Žilvytis $ 3.781. VISO PAJAMŲ: $ 5.968.13.
irMedž. —Žūkiautojų. Klubo “Giedraitis” pirm. Jonas Stankus. Išlaidos: siuntinių pasiuntimas - $ 5.467.86; parengimų

Nuotr. J. Liaubos

VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ IR VAIDINIMAS 
"RŪSTUSIS KARALIUS " 

Kalėdų Eglutė įvyko 
gruodžio 20 d., Jaunimo 
Centro salėje. Mokiniai 
nuo priešmokyklinio sky
riaus iki 8-tojo skyriaus 
dalyvavo V. Frankienės 3- 
jų paveikslų pasakoje "Rūs
tusis Karalius".

Karalaitė Danguolė (Ire
nos Žukauskaitės vaidme
nyje) sužino, kad jos tėve
lis rūstusis karalius (Vikto
ras Remesat) skriaudžia 
savo šalies gyventojus. Jos 
netikėtas susitikimas sode 
su nudriskusiu Vytu (Vikto
ras Gedris) patvirtina jos 
pasiryžimų padėti papras
tųjų žmonių vaikučiams.

Ji atsisveikina su savo
mylima aukle (Rūta Baly- 
taite) ir su patikimu Pum
pučiu,- neūžauga berniuku 
(Matas Stanevičius) ir ve-

žimais maisto gėrybių, slap
ta iškeliauja pas vargdie
nius vaikus (Vanesa Švedai
tė, Vida ir Irena Apanavi- 
čiūtės, Gailė Baltakytė, 
Audra Balytaitė, Andrius 
Gedris ir Adomas Godelis).

Tuo tarpu Rūstųjį Ka
kalių apvagia jo , iždininkas 
(Diana Meškauskaitė) ir 
Karalius pradeda svarstyti 
savo rūstumų.

Jau šeštas metas, kai 
Mokykla Kalėdų Eglutės 
proga ruošia vaidinimus. 
Taigi mokiniai, ypatingai 
vyresnieji, nors ir per 
trumpas repeticijas, atlieka 
pasigėrėtinų darbų.

Scenų puošė teatro "Au
kuro" miško ir sodo dekora
cijos. Kasmet pastatymo 
ruošimas pareikalauja daug 
energijos ir laiko iš tėvų

PM I KUYMI4
J| SPECIAL YBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS

• Užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (storage;
• zomšas
495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1987.1:. 22

hamilton

Jaunoji Irena ŽUKAUSKAITĖ is Hamiltono su laimėtu žymeniu 
Chicagoje [vykusiame lietuvių teatro festivalyje.

N uotr. E d. Sul ai cio

mienė, pirm. Juozas Gedris, 
Elena Gužaitė-James, Deb-

ir mokytojų.
Vaikučius aplankė Kalė-

dų Senelis (A.Gedrimas) 
iš Lietuvos ir su Tėvų Ko
miteto pagalba apdovanojo 
mokinius ir jaunus svečius. 
Visus atsilankiusius skaniai 
ir turtingai pavaišino Tėvų, 
Komiteto nariai: Elytė Ged- 
minaitė-Catford, Irena 
Čerškuvienė, Onutė Gedri-

montreal

bie Krištolaitienė, Riman
tas Repšys ir Felicija Šve
dienė. V.S.
• TRUMPICKAITĖ Loreta 
susižiedavo su V.DAUGINIU. 
Vestuvės numatomos šį ru
denį. Loreta yra T. ir P. 
E n s k a i č i ų, gyve
nančių Hamiltone, vaikaitė- 

skelbimai - $35; įpakavimo medžiaga - $ 110.91. VISO 
IŠLAIDŲ: $ 5.613. 77. Likutis banke "LITAS" - $354.36.

AUKOTO J Ų SĄ R AŠAS PINIGAIS:
Dosniausias Šalpos rėmėjas "LITAS" - $900.-; iš pa

vienių asmenų - Marija Burčikienė - $380.-; L.K. Moterų 
D-ja - $300.-; Geradaris - $170.-; p. Žibaitė - $152.-; 
Z.A. Urbonai - $118.-; Paul Mališka - $100.-; Jūrų Šau
lių "Neringos" Kuopa - $75.-; J.P. Žukauskai - $70.-;

iV. Balčiūnaitė - $60.-; J. Kibirkštis - $60.-;
Po $50.- J. Gražiai, dr. II. Maziliauskienė;

Po $45.- D.B. Staškevičiai, E.V. Kerbeliai, M. A. Jo
neliai;

Po $40.- X.Y., P.E. Bernotai, R.P. Brikiai, M.P. Gir
džiai, E.P. Klezai, I.P. Lukoševičiai;

Po $30.- M. Piešinienė, S.V. Piečaičiai, p. Gaputytė, 
K. Andruškevičius, p. Šaltanienė, p.p. Palubinskai, G. 
Montvilienė;

Po $25.- Šv. Onos D-ja,.L.K.Mindaugo Šaulių K-pa, M. 
J.ŠiaučiuliaiJ.P. Adamoniai, K. Martinėnas;

Po $20.- E.J. Paunksniai, R. Valinskienė, J.B. Niedva
rai, J. Kęsgailienė, V. Kličienė, P. Juodkojis, P. Milerie
nė, A.J. Blauzdžiūnai, St. Morkūnas, E. Lukošienė, V.P. 
Dikaičiai, V. Daugelavjčienė, R. Čerkesaitė, G. Kudžmie- 
nė;

nRFCUE*D INSURANCES.11 I. 9 n El It REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v. r. r 7 v. v. , šeštadieni ai s 9 v. r. r 12 v.p.R.

Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILI!/ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL; B.D.
Visais kelionių reikalais

1551 Bloor St. W. . . .
Toronto , o.., kur *■*««>:
M6P iA5 Tel. 533-3531

■ - ..................................—----------------------------- ■■--------------- -1—'■  —' ' ' ■ ■ ————

A + A

JONUI PAKNIUI 
mirus,

brolį JUOZĄ. su šeima nuoširdžiai užjaučia —

Janina ir Jonas ADOMONIAI

Po $15.- Kornelija Jagminienė; $14.- R. Simaniūkštis; 
$11.- A. Ragauskas.

Po $10.- I. Vazalinskienė, Juoz. Lukoševičius, St. Ali
šauskienė, M. Petrauskis, p.p. Išganaičiai, Senj., Pr.ir 
M. BarteškaiJ. Jurėnas, Izid. Gorys, J. Gorys, J. Zabie- 
lienė, O. Bieliūnaitė, O. E. Augūnai, B. Nagienė, E. Ker
šienė, I. Juškevičienė, J. Lukoševičius, E. Kardelienė, 
J. Baltuonienė, A. Keblys, A.S. Baršauskai, M.A. Čepu
liai, A. Rudytė; $6.- VI. Žitkus;

Po $5.- G. Petrulienė, K. Jasutienė, Aukotojas X, 
Lin. Staškevičius, Malv. Mačionienė, J. Leknickas, S.P., 
A. Sutkaitienė, A. Gaurys, p. Katilius.

Didele padėka aukojusiems pinigais ir drabužiais. 
Taip pat ir talkininkams kaip J.K. Mickams, N.P.M. Se
selėms ir pavieniams asmenims, kurie negailėjo laiko 
ir darbo.

Ačiū visai Montrealio lietuvių visuomenei, kurie gau
siai dalyvavo šalpos parengimuose - K. Toliušis, 
KLB Montrealio Apylinkės Šalpos reikalams.

P.S.
Studentė iš Suvalkų Trikampio labai prašo vedybinės 

suknelės. Ji yra vidutinio ūgio ir svorio. Vestuvės žada 
būti rudenį. Jeigu kas turėtų ir norėtų paaukoti, prašau 
pranešti K. Toliušiui, Tek: 767-2930.

TAUTOS KELIAS... (—Atkelta iš 2 psl.)

1921 m. rugsėjo 22 d. Lietuva pilnateisiu nariu 
priimta į Tautų Sąjungą.

Laisve džiaugėmės neilgai, vos dvidešimt dvejus 
metus. Eina jau penktas dešimtmetis, kai mes vėl rūstį 
pavergti. Kairiosios mūsų, jėgos visą laiką stojo prieš 
Neprikausomybę; ir šiandien jos eina išvien su okupantu. 
Tačiau jie sudaro tautos mažumą.. Todėl aišku, kad ir 
rusiškoji okupacija mūsų krašte išsilaiko ne kairiųjų 
mūsų tautiečių dėka, bet gigantiška pačių okupantu 
karine jėga.

Kiekvienais metais Vasario 16-toji mūsų paklausia: 
ar lietuvio dvasia tebėra gyva ir sąmonė budri?

Amerikos lietuvių dovanotame Laisvės varpe buvo 
Įrašyta:

"Skambėki per amžius vaikams Lietuvos, 
Jog laisvės nevertas, kas negina jos".

Laisvės varpą iš Kauno Karo muziejaus bokšto 
nukabino okupantai vokiečiai 1943 m. Bet jokie okupan
tai negali pagrobti iš žmogaus sielos laisvės ilgesio, 
nepriklausomybės troškimo - to gyvojo Laisvės varpo. 
Jis šiandien ypač garsiai aidi iš lietuvių širdžių visame 
pasaulyje. Tik reikia, kad žodžius, kurie buvo Įrašyti 
aname Laisvės varpe - ..."laisvės nevertas, kas negina 
jos" - kiekvienas lietuvis Įsirašytą savo širdyje. Reikia, 
kad savo darbais, gyvenimu būtume verti tų, kurie pra
eity kovojo, aukojosi ir dabar kovoja ir kenčia už tau
tos laisve, kad galėtą Tėvynė ateity ja džiaugtis.

(Is AUŠRA, 1982 m. - 1983 m. vasaris)

Išleido Akademinės Skautijos Leidykla Chicagoje, 1986.

GUY 
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Beriovsias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai Lietuvi am $ patarnauja.
Darba atlieka sąliningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo dengimui or taisymui skambinkite : 364-1470

RWpSI"- -

H
R C

WT FUNERAL HOME

W J. F. Wilson & Sons Ina,, 
423 Maple Blvd 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



montreal
MIRUSIEJI :

• BLAŽIENĖ Antosė, 76 
m. amžiaus, mirė St. Jude 
ligoninėje po ilgos ligos 
sausio 11 d.

Liko vyras Vladas. 
Užuojauta artimiesiems.

SVARBUS AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS CHORŲ ‘ 
VIENETŲ PASITARIMAS

Chorų Pirmininko pa
stangomis, sausio 18 d., 
tuojau po didžiųjų mišių, 
A V Parapijos salėje įvyko 
chorų pasitarimas- vaišės. 
Dalyvavo apie 50 choristų 
ir svečių. Jų tarpe buvo 
AV kleb. J.Aranauskas, kuru 
Iz.Sadauskas, Montrealio 
Apylinkės Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas Arū
nas Staškevičius su žmona 
Silvija, L.K.Mindaugo Šau
lių Kuopos atstovai, sol. 
G.Čapkauskienė ir muz. 
A. Stankevičius.

Po trumpų vaišių įvyko 
labai svarbūs pranešimai, 
liečiantys VASARIO 16- 
TOSIOS minėjimo meninę 
programų.

Arūnas Staškevičius ofi
cialiai pakvietė visus tris 
AV Parapijoje esančius 
dainos vienetus - Oktetų, 
Vyrų Chorų ir Mišrųjį- 
Chorų dalyvauti programoje. 
Mišrusis Choras dėl laiko 
stokos ir dirigento trūkumo 
atkrito tuojau pat. Kaip 
jau žinoma, Parapijos nuo
latinis chorvedys muz. A. 
Stankevičius yra labai už
siėmęs muzikos rašymui 
Kantatai. Jis jokiu būdu 
negalėjo apsiimti repetuoti 
nei su Oktetu, nei su Vyru 
Choru. Teliko prašyti vėl 
Mme M. Roch pagalbos. 
Po keletos apeliacijų kle
bono, vikaro kun. Iz. Sa
dausko, Aug. Mylės, Chorų, 
pirmininko, principe buvo 
sutikta, kad Vyrų Choras 
ir Oktetas dalyvaus, jeigu 
bus gautas chorvedys.

Ypatinga padėka tenka 
mūsų mieliems šauliams 
ir jų p-kui A. Mylei. Jie 
vėl nuoširdžiai gelbėjo 
Chorui ne tik lakiu žodžiu, 
bet ir gražiai paruošdami 
stalus vaišėms.

• Sausio 11 d., AV Klebo
nijoje, AV Choro moterys 
suruošė savo veteranei cho
ristei p. Pilipavičienei šau
nų gimtadienio pagerbimų 
su vaišėmis. Ta proga jai 
buvo įteiktas tapybos pa
veikslas.
D.N.Baltrukonis,
Chorų Pirmininkas

• Šiais metais VASARIO 
16 Diena bus minima sek
madienį Vasario 15 dienų, 
mūsų ŠEŠTADIENINĖS MO
KYKLOS PATALPOSE, 4115

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

D/NTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS
1440 St. Catherine St.'W. Suite 600,

Montreal, Que., H3G 1S5

TEL: Bus.:' 866-8235
Namų: 761-4675

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai, r. iki 9:30 vai. vdc. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r, iki 9:30 vai. vak
GREITAS, NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS.
7635 Central St. Ville La Salle, P.Q. H8P 112 

Tel.: 366-9742 ir 365-0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:| 931-4024

NOT AB Al

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , -rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6
Tel, <514) - 871-1430

8 psi.

St. Jacques W., prie pat 
St. HENRI Metro stoties.

Nuvykti į šių Polyva- 
lente Mokyklos patalpų la
bai patogu iš visų miesto 
dalių.

Mokykloje randasi gera 
auditorija, su gera scena 
ir tinkama akustika. Nauja 
vieta neturėtų atbaidyti 
nė vieno, o dėl netinkamos 
dainavimui ar muzikai a- 
kustikos' jau buvo ne kartą 
nusiskųsta, programų atlie
kant Verduno Auditorijoje.

įdomių paskaitų skaitys 
adv.Joana Kuraitė-Lasienė, 
kuri dalyvavo Vienos Kon
ferencijoje.
• Šv. Kazimiero Parapijos 
klebonas kun.St.Šileika sau
sio 16 d. Kanados piliety
bės gavimo proga pakvietė 
pietums restorane Aušros 
Vartų kleb. J.Aranauskų 
ir ta pačia proga, Krikščio
nybės Kantatos libretų už
baigus jos autorių Henrikų 
Nagį su žmona Birute ir 
savo parapijos šeimininkę 
Elzbietų Tanonienę.

Naujasis kanadietis la
bai patenkintas savo pilie
tybe. Pats būdamas daugia
kalbis, reikalui esant, pasi
kviečia talkai kitakalbių 
kunigų ir taip šioje Parapi
joje buvo laikomos mišios 
10-čia kalbų.

VISUOTINAS "RŪTOS" 
KLUBO SUSIRINKIMAS

VASARIO 4 d., trečia
dienį, 12 vai., šaukiamas 
visuotinas metinis "Rūtos" 
Klubo narių susirinkimas 
Seselių Namuose.

Nariams dalyvavimas 
būtinas. Valdyba

• KANADOS ENCIKLOPE
DIJA prancūzų kalboje (3- 
jų tomų, 2.300 pslJ š.m.ko
vo mėnesį išleis L'Edition 
Internationale Alain Stankė. 
Platinama per Encyclope
dia Britanica . Leidimu 
prancūziškai rūpinasi Alain 
Stankė, Bruno Bulota ir 
Louise Loiselle-Bulotienė. 
Šioje enciklopedijoje mini
mi ir lietuviai. Perkant 
dabar, prieš VASARIO 28 
d., trijų tomų kaina $199. 
Po to kaina pakils.

• Raimondas FILIP, kartu 
su Bill Bissett buvo pa
kviestas interviu CBC Ra
dijo programoje "Brave 
New Waves".. Interviu truko 
1 valandų laiko. Jo metu 
buvo pagrotos 3 Raimondo 
Filipo, rašančio angliškai, 
dainos: "Angels", "Clau-

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. dės Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

(Prie boul. Concorde )

Skambinti Tel : 662—1177

Dr. Philip Stalginski 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampas 45—th Ave., 
Suite 209, Que,, H8P 1N5

Tel.; 364-4658

dine", "My Dream".
R.Filip'as "Santaros- 

Šviesos" kviečiamas, SAU
SIO 23 d. atįiks Jaunimo 
Centre Vieno Žmogaus mu
zikos ir poezijos rečitalį.

Vasario 14 d.,CONCOR
DIA U-te Montrealyje duos 
savo rečitalį. Lietuviai stu
dentai turėtų tos datos ne
užmiršti.

DĖMESIO!
DAUGUMOS NAMAI MONTREALYJE 
PAGAL DABARTINĘ NAMŲ VERTĘ 

YRA APDRAUSTI TIK APIE 

60% NAMO VERTĖS.

GAISRO ATVEJU TAI BŪTŲ 

LABAI NUOSTOLINGA NELAIMĖ. 
PERŽIŪRĖKITE SAVO DRAUDIMUS!

DRAUDIMUS PADIDINTI GALIMA BET KURIUO METU.

■ i ' ■

SKAMBINTI:

Adamonis Insurance Agency Inc. 
Tel. 722-3545

UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9%%, ASMENINĖS nuo 10%%

IMA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemont Sv. Kazimiero

Pirm. Aptr. Treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai s 
Sekmadieni ai s

9:00-3.00 
12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30 - 12:30

4:00—8:00
2:00-6:00

10:30-12:30

z EKSKURSIJA [ LIETUVA

išvyksta š.m. GEGUŽĖS rnėn.15 d. Lietuvoje išbus 10 dienų. 
Sustojimas Maskvoje. Užsirašyti ir įmokėti užstatq,$ 300.— 
iki kovo mėn. 15 d. Bendra kaina dar nežinoma. Kreiptis Į: 
J. Vilkelienę, 1016 Belleville Ave., Laval, Que., H7C 2C1

Tel.: 661-8697 -

STANDARD PETER SODO

profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.. 255—5579

“W>

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS’’ bus uždarytas.

TOTOSi JĮIJlll11 Ilf —LU

MONTREAL ENTERPRISES RGg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 —35—th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.
tel, bus.: 727-3120 bez.: 376-3781

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION
LASALLE,OUĖ. H8P2C5 

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTA, Tel.: 733-9878

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• G3teaux • Biscuits
• Gateaux au frontage
• Pain • Catė
• Meilleurs beignes

(Ponchki)

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. La SALLE, P.Q H8P 1Y1 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitiene “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

o Sol. Gina ČAPKAUSKIE- 
NĖ, pianistas Brian BRICE 
ir kamerinis Trio dalyvauja 
koncertinėje vakarienėje 
RUBY FOOS restorane, 
7815 Decarie Blv.,Montreal. 
Tokių Koncertų-Vakarienių 
serijų ruošia Les Produc
tions Astrum. SAUSIO 25 
d., 7 vai.v. Daugiau infor
macijų telefonu 737-3377.

TEL: 366-5484

įvairūs pyragaičiai 
Spurgos 
Sausainiai 
Aguoniniai ir kitokie 
pyragai

2524, Ontario E., Mtl 524-3348

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 19,000,000; REZERVAS virs $600,000.

CERTIFIKATUS ... 8/2%
TERM. INDĖLIUS:

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

30 d.-119 d.

MOKA UZ:

TAUPYMO -special .. 
TAUPYMO - su Gyv, dr. 
TAUPYMO— kasdieninės 
EINAMOS.......................
PENSIJŲ - RRSP term. 
PENSIJŲ- RRSP taup.

i3/% 
T/i % 
7’4 % 
7 %

6 %
53/ą %
5 %
5 %
8% %
6% %

• Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų,

pasirinkimas
• Pardavimas ir
• Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P.Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

membe**

FOTO M.L.S 

1TST6M

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas p at aru av imat 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS
1265 LECLAIR, V-ERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & C6TĖ REALTIES
1 . ■ v ■

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIALTONY

PHOTOI MARIAGE - WEDDINGS

STUDIO!5220 Queen Mary Rd. Spite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 TeL: 481-66U8

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininna» : JOHN OSKOMCZ 
3351 Beleir St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefono* 721-9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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