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Kai kas iš Perspektyvu:

APŽVALGA
JAV-IRANO BYT,A ATSIDŪRĖ ka nepratęsia Šachui vizos, 
JT SAUGUMO TARYBOJE kuri baigiasi gruodžio 9 d.

Lapkričio 29 d. JAV pa
traukė Irano vyriausybę į 
Tarptautinį teismą Hagoje , 
Olandijoje, reikalaudami pa
leisti Amerikos Ambasados 
įkaitus Teherane. Taip pat 
siekė, kad būtų pilnai ištirtas 
JAV kaltinimas, jog Iranas 
sulaužė eilę sutarčių, įsilau
žiant studentų gaujoms į A- 
merikos Ambasadą, prievar
ta laikant 50 žmonių įkaitais 
ir grąsinant juos nuteisti.

Prez. Jimmj' Carter'is pa
sakė, kad šis kreipimasis į 
Jungtinių Tautų Ąugščiausią 
Teismą savo rimtumu yra 
pralenkęs visus kitus buvu
sius.

Iranas savo atstovo į JT 
neatsiuntė, nors ir buvo ža
dėjęs.

IR LYBIJA FANATIKU' 
ĮTAKOJE

Khomeini idėjomis pasi
naudojo ir kitas kraštas - Ly- 
bija. Tripoli mieste buvo su
organizuota 12, 000 žmonių 
minia, kuri įsilaužė į Ame
rikos Ambasadą ir ją padegė. 
Joje buvę 14 tarnautojų nenu
kentėję iš jos pasitraukė. 
Laužiamos durys automatiška 
kai paleido į minią ašarines 
dujas.

Kaip lengva kai kuriems 
elementams manipuliuoti 
žmonių jausmus ir jais pasi
naudoti.

ŠACHAS IŠVYKO Į TEXAS
Šachas Palhavi, baigęs gy

dymą New Yorko ligoninėje , 
išsiųstas į Texas valstijos 
karo ligoninę sustiprėti ir 
tęsti chemoterapiją nuo vė
žio ligos. Ši ligoninė ne tik 
geriausias vėžio ligos gydy - 
mo centras, bet ir saugiau
sias šachui šiuo momentu.

JAV paskelbė, kad dėl hu
manitarinių motyvų leido ša
chui išvykti Į šią ligoninę 
Texas e. Tačiau tai nepakei
tė Irano minios nuotaikų. Ši 
minia yra gerai organizuota 
ir diriguojama. Vis teberei- 
kalaujama, jau 4 savaitės, 
kad JAV grąžintų šachą ir 
vis tebedegina Amerikos vė
liavą kiekvieną dieną. Meksi-

Prez. Carter'is kalbėda - 
mas spaudos konferencijoje 
pasirodė tvirtai besilaikąs 
žmoniškumo ir krašto savi
garbos principų atsargus ir 
apgalvojus kiekvieną žodį, be 
piktumo ar priekaištų pa
brėždamas, kad nenori "šal
tojo karo su islamo kraštais" 
Įkaitų suėmimas, pasakė jis, 
"yra visiškai priešingas mu- 
zulmonų religijos mokslui".

LEVESQUE SKUNDŽIASI 
CLARK O VYRIAUSYBE

Prieš pat atvykstant Ka
nados Ministeriui Pirminin - 
kui Joe Clark į Quebec ą, 
Leveso ue skubiai sušaukė 
spaudos konferenciją: "Po 6 
mėnesių atėjo laikas pažiū
rėti į federalinius - provin
cinius santykius" — pareiškė 
jis. Skundėsi dėl federalinės 
valdžios nutarimo tęsti tyri
nėjimus, kurie valstybiniai 
tarnautojai simpatizuoja PQ 
nors vienas Tory ministeris 
pasakęs, kad jie yra laisvi 
dalyvauti referendume. 
Premjeras Levesque priki
šo, kad federalinė vyriausy
bė nutarė 60 mil. dol. kont
raktą pastatyti ledlaužiui , 
perleisti Ontario provincijai, 
o ne Qebec o. Jis pabrėžė, 
kad tradiciniai, ledlaužių 
kontraktai priklausė Que
bec ui". . . 'bet reikia gauti 
balsų iš Ontario", pridėjo 
jis.

Ottawa gavo priekaištų ir 
dėl nesilaikymo pažado, kad 
Data Centras 15 mil. dol. ver 
tės turėjo būti pradėtas sta
tyti Jonquiere - Saguenay - 
Lac St. Jean srityje. Į jį 
Quebec as jau yra investa
vęs pinigų ir tokio centro pa
statymas sukurtų 1000 pilno 
ir dalinio laiko darbų.

I P. Q prarado septynius 
priešrinkiminius balsavimus, 
kuriuos skelbė nuo lapkričio 
mėnesio.

ŠČARANSKIS SUNKIAI 
SERGA

Reuterio Žinių Agentūra 
praneša, kad kalinamas di
sidentas Anatolj’ Ščaransky 
sunkiai serga ir nebegali 
skaityti.

TARPTAUTINĖS
SACHAROVO GRUPĖS
SUSIRINKIMAS WASHINGTONE

Rugsėjo pabaigoje Washing
tone įvyko trečioji sesija "In- 
ternaltional Sakharov Hea
rings", kurie daromi kas du 
metai nuo 1975. Dalyvių bu
vo keli šimtai ir liudijo 67 
asmenys, jų tarpe rugsėjo 29 
ii' Tomas Venclova, apie po
litinius kalinius Gajauską ir 
Petkų. A. Ginzburgas per
skaitė Orlovo žmonos laišką 
apie jos vyro padėtį Permes 
kone, stovykloje, kur rado jį 
"labai suvargusį ir suliesėju
sį.” Buvo liudyta ir apie pu
sės milijono Krymo i totorių 
likimą, kurie buvo Stalino 
ištremti į Uzbekistaną ir 
jiems neleidžiama grįžti į 
savo seną tėviškę — Krymą. 
N. A. Scharegin, praleidęs 10 
metų sovietų kalėjimuosse.

PUOLAMAS TIKINČIŲJŲ 
TEISĖMS GINTI KOMITETAS

"Tiesa” (79. 9. 5), "Soviets 
kaja Litva" (79. 9. 5)ir "Vals
tiečių Laikraštis" (79. 9. 5 ) 
pranešė, kad į LTSR proku
ratūrą buvo iškviesti Viduk
lės bažnyčios klebonas A. 
Svarinskas ir Kybartų bažny
čios klebonas S.Tamkevičius. 
Jie buvo "oficialiai" įspėti už 
tai, kad jie naudodami baž- 
už tai, kad naudodami bažny
čią ir kulto tarnų padėtį, 
skleidžia žinomai melagin
gus prasimanymus, šmei
žiančius tarybinę valstybę ir 
visupmeninę santvarką, pa
žeidinėja religinių susivieni
jimų nuostatus ir tam kursto 
tikinčiuosius". Pasak "Tie
są" Svarinskui ir Tamkevi- 
čiui"išaiškinta ", ' kad už 
pakartotiną tarybinių Įstaty
mų pažeidinėjimą jiems gali 
būti taikomos griežtesnės 
teisinio poveikio priemonės".

Kaip įprasta. "Tiesa" ne
mini fakto, kad Tamkevičius 

MŪSŲ VEIKSNIAI T.ANKO KANADĄ:
Iš kairės- Toronte diskutuoja veiklos reikalus dr. K. Bo - 
belis, dabartinis Vliko p-kas (trečias iš kairės). Nuotr. : 
B. Tarvydo. Dešinėje -PI B p-kas V. Kamantas lanko 
Kanados sportininkus (penktas iš kairės). ,

paliudijo, kad dabar kaliniai 
ten gamina net keturių rūšių 
sporto olimpiados ženkliukus 
suvenyrus su įrašu "Moskva 
Olimpiada 80", už kuriuos 
sovietai susirinks iš turistų 
gerą pinigą.

Pabaltiečių pareiškimas, 
rusų ir anglų kalbomis 
VLIKo padaugintas, buvo T. 
Venclovos įteiktas ir Sacha
rovo tyrinėjimų dalyviams.

Senatorius DOLE paminėjo 
šiuos Sacharovo grupės liu
dijimus savo kaltoje ir su 
gražiu įvadu davė paskelbti 
pilną anglišką vertimą pabal
tiečių pareiškimo, padaryto 
rugp. 23 d. Maskvoje, kuris 
ir buvo atspausdintas C©B_r 
STB&siouaL KocpJLd -_Senate 
Sept. 28.1979, psl. S 13722-23.

Vienas po kito, pro gele
žinę uždangą pradeda pra
siskverbti ir paskiri savi- 
laidinio žuranlo "Perspek
tyvų" numeriai. Pirmasis 
išeiviją pasiekė antrasis nu
meris, ištisai paskirtas A. 
Sacharovo studijai "Mano 
kraštas ir pasaulis". Prieš 
porą mėnesių "Drauge" pa
sirodė ištraukos iš vienuo
liktojo "Perspektyvų" nume
rio. Galiausiai, šiomis die
nomis, gautas ir devintasis 
numeris išleistas šiais me
tais.

Beveik pusę 9-jo Perspek
tyvų numerio užima 2 svar - 
būs rusi) disidentų raštai ;A. 
Sacharovo "Apie Aleksandro 
Solženycino laišką "Tarybų 
Sąjungos vadams”, jo inter
viu BBC korespondentui Ja
niui Sapiestui ( 1979 vasario 
mėn. ). Tuomi Perspektyvos 
tęsia savo pirmajame nume
ryje (1979 m.) paskelbtą re
dakcinę liniją:"Taip pat bus 
dedami ir vertimai, tačiau 
tiktai tų autorių, kurie gyve
na arba gyveno Tarybų Są
jungoje. bet dėl savo įsitiki
mų yra arba buvo persekio 
jami iki jų išvykimo arba iš
trėmimo į užsienį".

Straipsnyje "Spaudos kon
ferencija Vilniuje" aprašo - 
mas keliolikos Vilniaus "ki
taminčių" susitiki mas suva- 
sario 5-8 d. Lietuvoje apsi
lankiusiais užsienio laikraš
čio korespondentais. Spaudos 
konferencijoje, įvykusioje 
Angelės Ragaišienės bute, 
dalj-vavo Reuter agentūros 
korespondentė Chamberlain, 
Los Angeles Times atstovas 
Fisher ir Agence France Pre 
sse žurnalistė. Jiems buvo 
išsamiai nušviesta padėtis 
Lietuvoje. Vakarų spaudai 
buvo prikišta, kad ji nutylin
ti lietuvių "tautinį pasiprie - 
šinimą" ir elementariausių 
žmogaus teisių pažeidinėji
mą?. Pabrėžta, kad "laisvės 
troškimas ir viltis gyvi vi
soje lietuvių tautoje" ir to
dėl esą " netikslu judėjimą 
vadinti disidentiniu", nes ko
laborantų lietuvių tarpe esan
ti tik "saujelė".

Spaudos konferencijoje da
lyvavo ir du jaunuoliai, pla
nuojantys tapti kunigais Jie 
minėjo, kad Lietuvoje veikia 
ir pogrindinė Seminarija, 
slapta ruošianti būsimus ku
nigus, kurių šiuo metu y?a 
apie penkiolika. Vienas da
lyvių pasakojo, jog "katali
kiškoji opozicija " mananti, 
kad tik religija gali išgelbėti 
Lietuvą nuo sunykimo ir to
dėl "visas jos dėmesys su
telktas ties religine laisve", 
tačiau, jo bendraminčių su
pratimu, svarbiausios Lie
tuvos problemos esančios 
tautinio pobūdžio ir "net pil
nas religinės laisvės šutei - 
kimasdar toli gražu tų prob

ir Svarinskas yra Tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto na
riai. Žiniomis iš Lietuvos su 
Tamkevičiumi rugpjūčio 29 d. 
kalbėjosi vyr. prokuroras 
Kairelis. Jis tvirtino, kad 
minėtasis komitetas buvęs 
įsteigtas JAV Kongreso ini
ciatyva ir kaltino Tamkevi - 
čių "sovietinės tikrovės 
šmeižimu, piliečių kursty
mu nesilaikyti kulto įstaty
mų" ir komiteto dokumentų 
išleidimu. Panašių kaltinimų 
suąilaukė ir kunigas Svarins
kas.

Sovietinė spauda retai skel
bia oficialius perspėjimus 
žymiems "disidentams". Vie
nas pavyzdys yra Tasso ži
nia apie perspėjimą Sacha
rovui 1977 m. sausio mėn. . 
Soženycinui atsisakius rea
guoti į panašų perspėjimą, 
jis buvo jėga ištremtas iš 
Sovietų Sąjungos.

lemų neišspręstų".

Diskusija, apie santykius 
tarp "katalikiškosios" ir pa
brėžtai "tautinės" opozicijos 
santykiusjtęsėsi ir svečiams 
išėjus. Vienas vilnietis kri
tikavo lietuvių emigraciją už 
"siaurą partiškumą" ir per 
didelį LKB Kronikos iškėli
mą Vakaruose, tarytum ji 
viena atstovautų lietuvių tau
tą". Jis kalbėjo, kad neuž
tenka kovoti vien už religijos 
laisvę, atsiribojant nuo tauti
nių problemų ir prikišo Lie
tuvos kunigams "neklaidingu
mo kompleksą". Perspekty
vų redaktoriai savo komenta
re pareiškia, kog jie apie 
LKB kroniką "kitokios nuo
monės? ir rašo, kad šis lei
dinys "dabartinės periodinės 
pogrindžio spaudos pradinin
kas, savo kryptingumu jau su
vaidino labai reikšmingą po
litinį vaidmenį, atkreipda - 
mas daugelio pasaulio kraštų 
dėmesį į Lietuvą ir į jos gy
ventojų beteisiškumą. Re
daktoriai nurodo, kad kunigi
ja taip pat "svarbi lietuvių 
tautos dalis, kurios dauguma 
savo gyvenime ir veikloje . . . 
jautri tautinimas klausimams' 
ką atspindi ir LKB Kronika.

Perspektyvoms žinoma, kad 
Kroniką leidžia "ne kunigai , 
o Lietuvos katalikai. Redak
torių nuomone, " siekiant 
svarbiausiojo tikslo reikėtų 
vengti to, kas skiria ir vie
nytis per tai, kas jungia".

įdomūs Algio Daniaus sla
pyvardžiu pasirašyti komen
tarai sovietiniais klausimais, 
"Dienoraščio puslapiai", gau
ti "Lietuvos komunistų są
jungos (už Lietuvos išstojimą 
iš TSRS) vardu. Danius įžval
giai rašo apie rusų disidento 
Snegiriovo numarinimą ir 
sovietinės propagandos prieš 
Kiniją "bumeranginį" pobūdį. 
Minėtoji "Lietuvos komunis
tų sąjunga" įteikusi ir straips
nį "Brangių mirusiųjų žemė", 
apie Prūsų Lietuvos surusi
nimą, kuris apibūdinamas, 
kaip "dar neregėtas didžia
valstybinis šovinizmas, pa - 
sireiškęs genocidu ir kolo
nizacine politika". Straips
nio autorius paneigia dar 
šiandien tebegirdimą nuo
monę, kad Maskva siūliusi 
Lietuvai Rytprūsius, tačiau 
Vilnius atsisakęs. Toks gan
das buvęs "sąmoningai pas - 
kleistas, norint pasiteisinti 
prieš liaudį"; Lietuvitj kul - 
tūros naikinimą Baltarusi - 
joje dokumentuoja A. B. 
straipsnyje " Ten, kur gęsta 
lietuvybė". Autorius ragi
na savo tautiečius "teikti vi
sokeriopą pagalbą Baltaru
sijos lietuviams" ir tuomi 
ginti lietuvybę "nuo mūsų 
vyresniojo brolio agresy
vaus šovinizmo".

i
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PANORAMA
APIS

ČESiONO DIMCIMA.

Džiaugdamiesi, kad Kanados lietuviai turi daug ma - 
žiau rimtų konfliktų (gal ir visai neturi) tarp įvairių vi - 
suomeninių grupių ir jų vadų, stengiamės ir jų neska - 
tinti. Parafrazuojant žemiau dedamą, žinomą pasakėčią, 
linkime visiems prisiminti, kad esame to paties likime 
vaikai. ’’Kai du stos, visados daugiau padarys. . . ” NL

AR KLYS IR MEŠKA
Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną Dvarą 

Grvną vandenį savo į Nemuną varo. 
Tenai, kad vasarvidžiu saulelė tekėjo. - 
Juokės kalnai ir vilnys kaip auksas žibėjo, - 
Ilsėjos pančiuos, arklys ant žolyno žalio. 
Minėjo vargus savo ir sunkią nevalią: 
Kaip sunkiai vakar mėšlus per dieną važiojo. 
Kaip žam naktį teėdė ir maž temiegojo

"Štai jau tek skaisti saulė, ir lankos jau švinta, 
Ir rasa nuo žolynų kaip sidabras krinta - 
Ir man jau reikės kelti, ir prie darbo stoti. 
Ir vėl ratai kaip vakar per dieną vežioti".

Kad taip dūmojo arklys vasarvidžio rytą. 
Staiga jis išvydo ten daiktą nematytą:

Valkiodama grandinę po žalius žolynus. 
Vaikščiojo kalnų skardžiais meška po lazdynus.

Šokosi nusigandęs žirgelis bėrasis.
"Nebijok", tarė meška, "nieks pikto nerasis. 

Tėvai mūsų nuo amžių sandoroj gyveno.
Drauge gimė augo ir drauge paseno;
Štai ir dabar vienokia mus laimė sutiko: 
Man grandinė ant kaklo. - tau pančiai paliko". "

Si manas Stanevičius

Tiek mūsų išeivijos, tiek 
Ir užs tento, ypatingai Vokie
tijos s pandoj, pas kutintu lai
ku buvo nemažai rašyta Ir 
komentuota apie lietuvio 
sportininko Vlado Česiūno 
mįslingą dingimą. Kaip 
žinome, š.m. su sovietine 
športlne delegacija į Vak. 
Vokietiją atvykęs Česlūnas 
pasišalino Iš delegacijos Ir 
vokiečių įstaigų paprašė pio- 
Ittlnės globos. Tačiau, apie 
pusmetį Vokietijoje pagyve
nęs, jis nežinomomis ap
linkybėmis vėl atsidūrė Vil
niuje. Š.m. rugsėjo mėn . 
Vilniaus televizijos progra
moje jis atsakinėjo į Vak. 
Vokietijos laikraščių kores
pondentų klausimus. Jis pa
sakojo, kaip Vokietijoje bu
vęs "pagrobtas"/'./ Ir kaip 
Sovietų Sąjungos atstovybė 
padėjusį jam Išsprukti Iš 
"grobikų" nagų... Jo teigi
mu, jis buvęs pavaišintas 
su vaistais maišytu vynu, 
kuris " suparalyžavęs " jo 
valią taip, kad jis tik už pus
mečio /'./ supratęs Ir pra - 
matęs kokioje padėtyje jis 
Vak.Vokietijoj atsidūręs.

Žinoma, jo pasiteisinimai 
yra tokie kvaili, kokius tik 
sovietiniai propagandistai 
nerausdami išgalvoja. Pa - 
gallau Ir niekas į tokius ab
surdiškus Ceslūno pareiški
mus lekrelpla dėmesio. Bet 
vokiečių valdžios organams 
labai rūpi vienas opus klau
simas: kaip, kokiu būdu Ir 
kokiais sumetimais Vladas 
Česlūnas, paprašęs globos, 
staiga atsidūrė Lietuvoj.

Mes, gerai pažindami so
vietinius smurto metodus, 
esame linkę galvoti Ir tikėti, 
kad šis, sporto srityje pa
garsėjęs , lietuvis tik sovie
tinių agentų buvo pagrobtas 
Ir išvežtas. Tačiau, Vak. Vo
kietijos slaptosios žvalgy
bos organas / Bundesnach- 
rtcntendlenst/, atrodo, nesu
tinka su mūsųtokla nuomone. 
Tos žvalgybos skyrius, ku
ris nusiklauso kiekvieną į 
sovietų ambasadą ateinantį 
Ir Išeinantį telefono pasikal
bėjimą, nustatė, kad kelias 
dienas prieš savo dingimą , 
Vladas Česlūnas pats buvo 
užmezgęs kontaktą su Mask
vos atstovybe.

Tą viešai patvirtino Ir 
Vak. Vokietijos parlamente 
/ Bundestag/ valstybės vyr. 
prokuroras Rebmam Ir kont- 
ražvalgybos šefas Kinkei.

Žvalgybos turimais duo - 
me ntmts, p Ir mame aus įklau
sytame telefono pasikalbėji
me, Vladas Česlūnas pain
formavo sovietų atstovybę 
apie savo buvimo vietą. Jis 
pranešė.kad randasi Altenos 
/Altena/ vietovėj Ir kad 
esąs pametęs kontaktą su 
savo grupe. Kas buvo ta jo 
minima grupė liko netšalš - 
kinta, bet sovietų atstovybė 
liepė jam greit prtsįstatyt 
ambasadai.

Sekančiame pasikalbėjime 
Česlūnas pranešė, kad jau 
esąs Bonnoj Ir prašė patari
mo, kaip trumpiausiu keliu 
pasiekti atstovybę.

Padarius balsų palygini
mus, kontražvalgybos eks-
pertai nustatė, kad pas įkal
bėjime girdėtas balsas nea
bejotinai yra V. Česiūno.

Vokiečių kontražvalgyba 
surado Ir-taksistą,kuris š. 
m. rugsėjo 13 d.Čestūnątš 
Iserlonn nuvežė į Bonų . 
Taksistas paliudijo,kad Ce- 
s tunas Iš anksto jam sumo- 
kėjęsl8ODM. Toliau vokle- 
člų kriminalinė policija 
/Budeskrtmįnalamt/ tšatš - 
kino, kad atvykus į Bonną, 
Česlūnas persėdo į kitą taksį 
Ir juo nuvažiavo į Bad Go- 
desberge’ esančią sovietų pa
siuntinybę.

Jo apgyvento kambario 
poplerto dėžėje rastas su
plėšytas atsisveikinimo raš
tas .

Vok Iečių saugumas Ir
šiandien negali išaiškinti, 
kokiu būdu Ir kokiomis prie
monėmis Vladas Česlūnas 
buvo Išgabentas Iš Vakarų 
Vokietijos. Pradžioje buvo 
galvota, kad jis išskrido Iš 
Frankturto Aerotloto lėk - 
tuvu. Mat, Česiūno dingimo 
dienomis, vienas rusų lėk - 
tuvas paskutiniu momentu 
buvo sulaikytas , kad paimtų 
ką tik atvykusį papildomą 
keleivį Ir jo palydovą.Bet, 
kaip vėliau Iš aerodrome 
tarnautojų apklausinėjimo 
paaiškėjo, minėtasis keleivis 
buvo žemo ūgio Ir negalėjo 
prilygti augštam Česiūno 
stuomeniui.

Į Česiūno dingimo Išaiš
kinimo akciją įsijungusi vo
kiečių kriminalinė policija 
yra nuomonės,kad Česlūnas 
buvo Išgabentas sunkvežimiu 
nes š. m. rugsėjo 1O Ir 13dd 
sovietai buvo užregistravę 
vieną transportą sienos per
ėjimo punkte Helmstedte. 
Spėjama, kad jis tuo trans
portu ir buvo Išgabentas į 
Rytų Berlyną, Iš kur lėktuvu 
Išskrido Į Vilnių.

Kodėl Vladas česlūnas ne
darė pastangų patekti į JAV- 
bes, su kokia telefono past-’ 
kalbėjimo minima grupe jis 
Vak. Vokietijoj palaikė ry - 
sius, koks buvo jo Išskai

čiavimas pusmetį pagyvenus, 
grįžti į Lietuvą,kokiais ke
liais jis ten pateko, žino tik 
jis pats ir sovietų KGB. Vie
ni vokiečiai spėlioja,kad so
vietai, grasindami jo Lietu - 
voj paliktiems giminėms, 
bus padarę į jį spaudimą 
grįžti.

Kiti, kaip įtakingas vp- 
ktečtų žinių žurnalas Der 
Spiegei, taip Ino kai kurtų va
kar teč lų kontražvalgybln Inkų 
pasisakymus apie Česlūną.. 
Kai savo laiku Česlūnas pa
prašė Vokietijoj politinės 
globos, jis vakarų žvalgybos 
agentų buvo nuodugniai ap
klausinėtas. Anot " Spie
gei'to" . žvalgybininkai jau 
pirmomis dienomis I ššttra- 
vę, kad Vladas Česlūnas bu
vęs sovietų agentas/MItglIed 
des sowjetischen Staats- 
stcherhetstdlenstes/ Irtu - 
rėjęs tikslą užmegstl ryšius 
su kai kurtais lietuvių egzt- 
Itnlals sluogsnlats.

Kokios bebūtų šio lietuvio 
sportininko mįslingos dingi
mo aplinkybės, viena, atrodo, 
yra tikra, kad jis nebuvo Iš 
pasalų sovietų agentų Iš gat
vės ar Iš kokios kitos vietos 
pagrobtas, bet pats dėjo pas 
tangas sueiti į kontaktą su 
sovietų atstovybe Ir teiravo
si, kaip jam būtų galima ten 
greičiausiai prisistatyti.

A.LYM.
* Jeigu tiesa, kad Česiūnas 
dirbo KGB- tai jam ir ki
tiems tokiems tautiečiams 
norime priminti, kad ir 
"varnas varnui akies neker
ta”. O jeigu savas ėda savą- 
tai didesnio nuosmukio nebe
gali būti. Red.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, afcjsrsfesi

NEDARNAI NETURĖTU BŪTI VIETOS

Spaudoje dažnai užtinkame 
net aštrokų pasisakymų dėl 
mūsų išeivijos nesutarimų. 
Vienas tautietis, matyt, no
rėdamas save raminti, pri
siminė tautosakinį priežodį : 
"Nėra namų be dūmų". Tai 
girdi, iš paties gyvenimo iš
plaukiu reiškiniai ar net na
tūralūs dalykai.

Deja, taip turbūt nėra. 
Kiekvienas nesutarimas ypač 
mūsų viršūnėse, lietuvių 
vienybei ir tėvynės laisvės 
kovai yra kenksmingas, jei 
nepražūtingas.

Ne t aip senai Kanados lie
tuvių tarpe buvo iškilęs, sa
kytume, erzelis, berenkant 
aukas per Vasario IG-tosios 
minėjimus.Mat, jau buvome 
susigyvenę su bent 20 metų 
turinčia tradicija, kad per 
Nepriklausomybės atstatymo 
šventes aukas skirdavome 
Tautos Fondui. Bet štai Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba ta pačia 
proga ėmė rinkti aukas ir 
savo politinės veiklos reika
lui. Atsitiko taip, kad daug 
kur ir Tautos Fondas, ir 
Krašto Valdyba nesurinko 
tiek, kiek tikėjosi. KLB Ta
ryba net per du paskutinius 
savo suvažiavimus aukų rin
kimo būdus labai rimtai dis
kutavo, siūlydama per Va
sario 16 minėjimus aukų 
rinkimą palikti spręsti vie
tos apylinkėms arba atsi - 
žvelgti į aukotojų valią. Tai
gi. atrodo, kad Taryba 
Krašto Valdytos užmojo nei 
patvirtino, nei paneigė. Kaip 
2 psl. 

matyti iš 1978 - 79 metų pa
jamų apyskaitos,Krašto Val
dybai aukų Vasario 16 proga 
parinko tik 4-ios iš 19-kos 
apylinkių. Tautos Fondai 
aukos gi rinktos visur.

Iš šalies žiūrint, atrodo, 
būtų buvę gal geriau, jei 
Vasario 16 proga aukų rinki
mas būtų buvęs paliktas tik 
Tautos Fondui ir tuo skal
dymosi būtų išvengta.

Kitas tik dabar nedarnu
mas iškilo tarp VLIKo ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos, kai Bend
ruomenės ryšininkas Alg. 
GURECKAS š. m. rugsėjo 29 
dieną buvo iš VLIKo posė
džio tiesiog išvytas.nes anot 
VLIKo, ryšininkas savo ei-- 
gesiu įžeidęs visą VLIKė 
Valdybą ir posėdyje trukdęs 
darbą, o pagal Bendruome- 
menės V-bą - ryšininkas po
sėdyje padaręs pareiškimą 
su PLB-ės pritarimu ir at
stovavo jos nuomonei.

VLIKas paprašęs skirti 
kitą ryšininką, o Bendruo
menės V - ba šiuo metu ne
planuojanti p. GURECKĄ pa
keisti kitu ryšininku.

Na ir vėl lyg pirštųsi tau
tosakinė išmintis : "Kuo to
liau į mišką, tuo daugiau 
medžių" arba "Kur du peša
si - trečias naudojasi". . .

Demokratinėje santvarko
je turbūt galima reikšti savo 
nuomones ne tik vadovaujan
tiems veiksniams, bet ir 
mažajam žmogeliui, o jis 
norėtų taip pat kai ką pasa
kyti :

-Vienybės labui - baikime 
ginčus.

Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą (VLIKą) 
reiktų traktuoti ir suprasti 
pagal jo vardo prasmę ir 
reikšmę.

Neaišku, kodėl Bendruo
menė į VLIKą skiria tik sa
vo ryšininką ? Bendruomenei 
juk reiktų turėti VLIKo Ta
rytoje ir Valdytoje savo pil
nateisius atstovus t.y. VLIKo 
narius, nes juk į VLIKą įei
na įvairių lietuvių partijų, 
organizacijų ir sąjūdžių at
stovai.

Dabartinis iaikas ir gyve
nimo tėkmė yra tokia, kad 
mums būtinai reikia dar
naus, visuotinio ir vieningo 
darbo tėvynės laisvės kovo
je.

Bendruomenė turi ir tą 
patį asmenį ryšininku prie 
JAV, Užsienio Departamen
te. Bet juk tai ne lietuviška 
institucija. Ten ryšininkas - 
tik stebėtojas. VLIKas gi 
yra ‘ lietuviškas - savasis 
veiksnys. Tai ne svetima 
institucija su Bendruomenės 
ryšininku.

Tiek VLIKui, tiek Bend
ruomenei priklauso ir turi 
rūpėti lietuviški gyvybiniai 
reikalai ir čia nedarnai nėra 
vietos. Kai reikalas toks 
rimtas, čia negali būti du- 
blikąpinių darbų, čia neleis
tiną save laikyti pranašes
niais, privilegijuotais 
ar menkesniais. Tėvynės 
laisvės atgimimui turi auko
tis lygiai visi, nes tai'yra 
šventa pareiga.

L. D a m u 1 i s , Ont.

AR TIE PATYS _ 
SAVANORIAI-KŪRĖJAI ?

Atsisi ant nepriklauso-
mai Lietuvai, neužteko Va
sario 16 Akto. Lietuvą reikė
jo savo jėgomis apginti. 
Reikėjo atsilaikyti prieš 
šimteriopai gausesnius, iš 
visų pusių besiveržiančius 
j Lietuvą, priešus ir jau 
įsiveržusius išvaryti lauk. 
Tą s..akų ir kiekvienam ka
riui mirtimi grėsusį darbą 
atliko kariai savanoriai. Už 
tai jiems’visa tauta liko am
žinai dėkinga ir už tai jiems 
buvo atlyginta materialiai 
(aprūpinant juos žeme) ir 
moraliai - kiekvienos tauti
nės šventės proga jie buvo 
išimtinai pagerbiami. Ta už
pelnyta pagarba rodoma 
jiems ir išeivijoje.

Jiems reikėjo atremti iš 
rytų besiveržiančius raudo
nuosius. Tuo tarpu vakari
nis kaimynas - vokiečiai - 
puoselėjo mintį palikti savo 
armijas Lietuvoje, kurią bū-, 
tų galima prisijungti prie 
Vokietijos. Be to Lietuva tu
rėjo klastingiausią pietinį 
kaimyną tai lenkus, prieš 
kuriuos Lietuvos savanoriai 
ir suklupo, nes lenkai net 
trečdalį Lietuvos teritorijos 
pasigrobė. Tuo dar jie ne
būtų pasitenkinę - kėsinosi 
okupuoti visą Lietuvą, tik 
prie Širvintų ir Giedraičių 
gavę smūgį, 'sustojo. Tai 
nereiškia, kad jie atsisakė 
savo kėslų į Lietuvą. Jie_,ir 
išeivijoje būdami, pasaulį 
informuoja, kad Lietuva yra 
tik Lenkijos provincija, tai
gi ruošia dirvą ateičiai, kad 
pavykus atsikratyti rusų 
priespaudos, iš naujo galėtų 
kėsintis į Lietuvos gyvybę.

Kad Lietuvos kariai nepa
jėgė iš visos Lietuvos išva
ryti lenkų, niekas jų nekal
tino. Jų darbą tęsė likę len
kų okupacijoje lietuviai. 
Pastarųjų darbas nebuvo 
engvesnis. Lietuvos kariai 

fronte mirties baimę kentė
jo 2 ar 3 metus. Lenkų oku
puoti lietuviai tą baimę iš
kentėjo apie 20 metų, nes nė 
nežinojo kurią naktį pasi
bels į jo duris ir surakintą 
išvež ar į Lukiškes, ar į 
Švento Kryžiaus kalėjimą, 
iš kurių gyvam išeiti vilties 
nebebuvo. Todėl pagerbiant 
pirmuosius, neturėtų būti 
pamiršti ir antrieji. Kažko
dėl bent išeivijoje to nėra, o 
atvirkščiai ant pastarųjų pa- 
liejama net paplavų. Laiki
nai atidėkime šį nemalonu
mą į šalį ir pažiūrėkime į 
dabartines kūrėjų-savanorių 
mintis.

Vykstant Lietuvių Dienoms 
Toronte, Kanadoje, L. K. 
Kūrėjų - Savanorių Kar. Juo
zapavičiaus skyrius Toronte 
platino į viso pasaulio lie
tuviškąjį jaunimą lietuvių ir 
anglų kaltomis atsišaukimą, 
kuriuo jaunimas buvo kvie
čiamas perimti Lietuvos 
laisvės kovą. Tas pats atsi
šaukimas buvo atspausdintas 
"Nepriklausomoje Lietuvoje" 
Nr.33. Lietuva, bet kokia 
kaina turinti būt išvaduota, 
kad ateinančios kartos gy
ventų laisvėje. Tame atsi
šaukime yra ir tokia pa
straipa: "Likimas lėmė mū
sų bočiams apsigyventi že
mės kampelyje, kuris yra 
tarp ryti; ir vakarų. Puolė 
juos mongolai, hunai, vokie
čiai, rusai, bet sunkioje ko
voje jie apgynė laisvę".

Ši pastraipa verčia rimtai 
pagalvoti apie čia išvardintą 
Lietuvos puolėjų sąrašą. Ar 
kada buvo atėję į Lietuvą hu
nai ? Tą reikalą išaiškinti 
reiktų palikti istorikams. 
Bet jeigu jie ir buvo, tai 
daugiau nebeateis, nes jų 
nebėra. Tačiau kodėl iš Lie
tuvos puolėjų yra išbraukti 
lenkai ? Teisingai sakoma, 
kad nuo kitų puolėjų lietu
viai atsigynė, bet kaip žino
me nuo lenkų nepajėgė. Jau 
minėjau, kad jie ateičiai 
(ypač savo jaunimą paruo
šiant) ruošiasi Lietuvą oku
puoti, todėl ir informuoja 
pasaulį, kad Lietuva yra 
Lenkijos provincija. Taip 
elgdamiesi aiškiai pasako, 
kad jie nori iš Lietuvos iš
varyti rusus tik tam, kad ją 
patys okupuotų.

Kanadoje esantys savano
riai kūrėjai tai patvirtino ir 
kitū punktu: vienoje koloni
joje per Vasario 16 minėji
mą praeitais metais, garbės 
svečiu buvo pakviestas lenkų 
atstovas o šalia jo sėdėjo 
du ar trys mūsų savanoriai - 
kūrėjai. Tai kas gi čia ? Tai 
nieko kito kaip tik savo ko
vos draugų paniekinimas. Tų 
kovos draugi}, kurie jų pra
dėtą kovą tęsė net apie 20 
metų.

Todėl ir kyla klausimas, 
ar tie patys savanoriai-kū-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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O'kaip 
būna tiems, kurie, gyvenda
mi provincijoje, neturi su 
šiomis organizacijomis ry
šio ? Jie dažnai gyvena mo
ralinės izoliacijos atmosfe
roje. kai buvusieji draugai 
bijo skolinti ne tiktai pini
gus kelionei į pasimatymą, 
bet net ištiesti ranką pasi- 
matant. Šių šeimų padėtis 
yra ypatingai sunki.

Kalinamasis gali gauti iš 
laisvės pinigų, kurie yra 
įrašomi į jo asmenssąskai- 
tą. Dažniausiai suma tokioje 
sąskaitoje yra neribota ir už 
ją galima pirkti produktus 
iš ligoninės sandėliuko. Tie
sa, ten niekada nieko gero 
nebūna. Kai kuriose SPL as
mens sąskaita būna apribotą 
iki IO rublių, o pirkti iš san
dėliuko galima ne daugiau, 
kaip už tris rublius mėne
siui. Be to, šių pinigų kali
namasis į rankas negauna, 
taipkadSPLnelegaliai vyks
ta pi'imityvi tarpusavio pre
kyba.

Pasivaikščiojimui laikas 
yra skirtas kartą į dieną po 
pusantros-dvi valandas lai
ko. Žiemą pasivaikščiojimo 
laiką sumažina, bet daugelis 
tuo net džiaugiasi, nes su 
tokia ligoninės apranga yra 
šalta. Kartais pasivaikščio
jimai yra privalomi ir jų at
sisakiusiems gręsia bausmė.

Darbo terapija kai kuriuo
se SPL yra privaloma, kai 
kuriuose tiesiog administra
cijos yra skatinama. Dauge
lis sveikųjų ligonių dirba su 
džiaugsmu ir tada SPL val
džioms susidaro pertekliaus 
koziris - jos gali dirbančius 
bausti, draudžiant jiems 
dirbti. Vienok. daugumas 
nenori dirbti, nes šis darbas 
neatitinka jų interesams ir 
profesijai. Kalinamieji dir
ba kartonažo, siuvimo, knygų 
rišimo, audimo ir kitose 
dirbtuvėse, gaudami už tai 
elgetos .uždarbio mokestį. 
Mėnesiui galima uždirbti 
nuo 2 iki 1O rublių, kurie ne
įskaitomi į asmens pinigų

TAIP BUVO PRADŽIOJE
Is: (CANADIAN SCENE, issue 1.042.) 

Marcus Von Steen

Samuel de Champlain, N. 
Prancūzijos gubernatorius, 
1615 m. pasiekė Georgian Bay 
tyrinėdamas kraštą. Jis 
praleido žiemą skaitlingoje 
huronų gentyje į šiaurę nuo 
dabar vadinamo Lake Simcoe 
Jį pasekę jėzuitai įsteigė di- 
didelę misiją tarp huronų 
1623 m. .rūpinosi ir kitomis 
indėnų gentimis: odžibvais , 
nipissingais ir ottawais.

1649 m. irokėzai pradėjo 
savo seną karą su huronais 
ir tuo metu buvo sunaikinta 
misija ir nužudyti kunigai.

Kailių prekijai atsekė 
Champlain o keliais ir per 
2 šimtmečius vieta, dabar 
vadinama Ontario, tapo eu
ropiečiams svarbiu preky
bos keliu į šiaurę ir vakarus.

Prancūzai įsteigė postus 
tų prekybos kelių apsaugoji
mui. Svarbiausias postas 
buvo Frontenac tvirtovė, 
pastatyta 1673 m. .šalia da
bartinio Kingston o miesto; 
Niagara tvirtovė, 1726 m. , 
įrengta prie Niagara u- 
pės; Rouille tvirtovė bu - 
vo pastatyta 1749 m. ,ten kur 
dabar randasi Toronto mies
tas ir Detroit o tvirtovė, 
1701 m. , buvo pastatyta ap - 
saugoti priėjimą prie Missi
ssippi slėnio, kuris tuomet 
dar sudarė Prancūzijos im
perijos dalį Š. Amerikoje.

Visa ši sritis atiteko Bri- 
1979. XII. 5.

( Tš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis
sąskaitą. Šis darbas yra la
bai naudingas tų ligoninių 
administracijai. Sveikųjų ir 
ligoniųSPL kalinių pagamin
toji produkcija teikia nema
žą pelną, nes pardavimo 
kaina yra dešimt kartų di
desnė už atlygintą darbą 
Beatodairiška, visiškai be - 
teisių kalinamųjų eksploata
cija šiuo būdu yra skatinama 
ir oficialiųjų medicinos ro
diklių ir aiškios ekonominės 
naudos ligoninėms.

Buvęs Šačevo SPL kalinys 
M. 1. Kukobaka rašo : "Vadi
namoji "darboterapija" virto 
pelninga komercine įmone 
valdytojams. Staklės išdės
tytos, nepaisant sanitarinių 
normų. Visa ventiliacija- 
keletas langiūkščių. Ligoniai 
tiesioginiu ir netiesioginiu 
varu verčiami dirbti nuo ry
to iki vakaro. Vasaros mė
nesiais darbuojamasi ir po 
vakarienės. Suprantama, vi- 
sa tai formaliai "savanorių" 
pagrindu. Bet pamėgink nei
ti. Tuojau pat atras tavyje 
"būvio pakitimą" ir prasidės 
kankinimas įvairiais 
įšvirkštimais, pjudymas sa
nitarais - kriminalistais ir 
panašiai*

Ligoninių administracija 
paruošia ir politinės progra
mos gydomąjį darbą 
visai nereikalingą psichiniai 
nesveikiems ligoniams. Tam 
tikslui panaudojamos masi
nės propagandos priemonės. 
Daugelyje skyrių yra televi
zijos. Reguliariai yra rodo
mi filmai ir nors juose ro
domas tas pats niekalas,kaip 
ir laisvėje gyvenantiems, ta
čiau daugelis kalinių yra pa
tenkinti ši a priemone. Pa
tenkinti laikinai, nes pasi
junta neįprastinėje aplinko
je. Tačiau P. Starčiko (Ka
zanės SPL) liudijimu, kino 
stebėjimai gali būti ir pri
valomi. Tai labai slegia 
tuos, kurie nėra patenkinti 
tokia sovietų kino "chaltūra”

Ligoninių bibliotekos pri
pildytos tokia pat makulatūra, 

tanijai 1763 m. , ir tik apie 
30 metų vėliaupradėjo įgau
ti pavidalą ploto, dabar ži
nomo Ontario vardu.

Dėl įvykusios Amerikoje 
revoliucijos, tūkstančiai 
žmonių bėgo į Kanadą. Išsi - 
vystė nepasitenkinimai tarp 
prancūzų kanadiečių ir nau
jai atbėgusių, kurie daugiau
siai kalbėjo angliškai. Buvo 
sutarta padalinti Kanadą į 
dvi kolonijas-Žemoji Kanada 
(dabar Quebec o provincija ) 
ir Aukštoji Kanada(dabar
tinė Ontario provincija). Tai 
įvyko 1791 m. Britų karo 
komendantas John Graves 
Simcoe buvo atsiųstas Aukš
tajai Kanadai Leitenanto- 
Gubernatoriaus pareigoms .

Naujoji kolonija užėmė 
plotą į Vakarus nuo Ottawa 
upės, bet kitos ribos nebuvo 
tiksliai nustatytos. Gyvento
jų tuomet buvo apie 16. 00Q 
dauguma gyveno palei St . 
Lawrence upę. Buvo keletą 
išsimėčiusių palei šiaurinį 
Ontario ežero krantą sodybų 
o į Vakarus - keletą šimtų 
žmonių gyveno prie Detroit 
o. Viduryje ploto gyvavo ke
letą sargybų stočių pagal 
senąjį prekybos kelią ir toli 
šiaurėje tiesėsi Hudson Bay 
Co žemės, kurios neįsiskai- 
tė į Aukštąją Kanadą.

Buvo tikimasi, kad Kings
ton as gausiausias naujaku

)
Vienintelis skaitančiųjų ka
linių išsigelbėjimas yra 
tai, kad kai kūrinos sovietų 
leidinius yra galima gauti iš 
laisvės.

SPL ligonines aptarnauja 
karinis, medicinos, civili
nis ir kriminalinis persona
las. Eilė klausimų (saugu
mo, gydytojų kontrolės ir 
pan) yra išimtinai karinin
kų - tarnautojų žinioje, tar
nautojų MVD vidaus ir vals
tybės saugumo kariuomenė
je. Visi skyrių viršininkai 
ir gydantieji gydytojai yra 
tituluoti karininkais. Vyres
niems skyrių seserims ir 
feldšeriams taip pat yra su
teikti kariniai laipsniai . Že
mesniam personalui, kaip 
sanitarų pareigoms, panau
dojami, kaip taisyklėj kri - 
minalistai, kartais net ir 
patys psichiniai ligoniai. 
Daugelis funkcijų tiksliai 
nepaskirstyta, kaip karinės 
ir medicinos administraci
jos. Tai lengva suprasti, tu
rint galvoje, kad tokiose li
goninėse vyksta vyresniojo 
medicinos personalo suka
rinimo procesas. Sunku nu
statyti, kuris ten yra pro
fesionalas kariškis, besiver
čiąs medicina ir kuris yra 
profesionalas medikas, pri
sisiuvęs antpečius.

Jeigu pagal gydytojo nu
rodymą ligonis gauna injek
cijas, tai iš sanitarų jam 
tenka patyčios ir smūgiai, 
nes išėję stovyklos mokyklą 
kriminalistai ir, apturėję 
šiektiek galios,maksimaliai 
ją panaudoja besityčiodami 
iš ligonių ir iš sveikųjų.

M. 1. Kukobaka prisimena 
SPL stovyklos sanitarę Sy- 
čevskoje. Ji pasakoja : "Sa
ša Dvorenkovas, apie 20 m. 
amžiaus stipruolis, nedidelio 
ūgio, aiškių mėlynų aidų, jo 
veido bruožai malonūs, be
veik vaikiški, visada links
mas, truputį triukšmingas. 
Paprastas sovietinis žmo
gus, komjaunuolis, lageryje 
SVT (vidaus tvarkos sekci
jos) narys. Jis yra visiškai 

rials, bus kolonijos sostinė, 
bot Simcoe kitaip galvojo: 
derlingas pusiasalis tarp 
Ontario ir Erie ežerų turėjo 
būti centras naujosios kolo
nijos. Taip jis dabartinį 
Niagara - on - the -Lake bu
vo paskelbęs sostine, mažą 
uostą ant Niagara upės kran
to, pavadinęs Newark.

Po kelių metų- 1896- kai 
Niagara ir Detroit'o tvir
tovės teko JAV pagal Jay 
susitarimą. Simcoe savo 
sostinę nukėlė toliau nuo A- 
merikos rubežiaus-į dabar
tinę Toronto vietą. Jis pats 
su šeima praleido pirmą 
žiemą palapinėje, kol kari - 
niai daliniai statė York o 
tvirtovę, salę, kur galėtų 
vykti susirinkimai.ir namus, 
ministeriams.Energingai jis 
rūpinosi kelių pravedi mai s , 
žemės matavimais. Viliojo 
naujakurius iš JAV, žadėda
mas žemės. -

Prasidėjus karui 1812 m. , 
Aukštutinėje Kanadoje buvo , 
apie 80. Q00 gyventojų. 1867 
metais jau buvo 1. 500. 000 
gyventojų. Geležinkelių pra- — Į 
vedimas palengvino ūkininkų 
ir medkirčių gyvenimą, ku
rie galėjo dabar transportui 
panaudoti ne tik vandens ke - 
liūs. Taip pat buvo užsiima
ma žuvininkyste ir senu, bet 
jau menkėjančiu amatu - 
kailių prekyba.

Po Konfederacijos, kai 
Hudson's Bay Co perlei - 
do savo žemes Kanadai 1869 
m. .Ontario rūpinosi praplės
ti savo rubežius. Tai padary-

Mokslininkai sako, kad pirmieji emigrantai-indėnai Š. Ame
rikoje atkeliavo apie 25. 000 m. prieš Kr., iš Azijos žemės 
taku į Aliaską. Atvykę medžiojo mamutus ir kupranugarius. Kaimynas. O taip 
gaudė įvairiausius jūrų gyvūnus ir žuvis.
Kur jie keliavo-rado įvairiausią aplinką nuo arktikos iki dy
kumos, nuo pajūrių iki lygumų. Iki dabar jie išlaikė savo 
pagrindinę, charakteringą fyvenimo filosofiją:

Aš
Aš
Aš 
Aš 
Aš

turiu gerą ryšį su žejne.
turiu gerą ryšį su dievais.
turiu gerą ryšį su visa kuo. kas yra gražu.
turiu gerą ryšį su tavimi.
esu gyvastingas.

ne kriminalistas. Dirbo ant 
traktoriaus ir per neapsi
žiūrėjimą įvykdė avariją. 
Jo neskelbiama pareiga buvo 
įvesdinti į "veiklos kursą" 
naujai į darbą stojančius sa
nitarus. Tatai jis atlikdavo 
su dideliu noru, linksmai ir 
neverčiamai.

Pavyzdžiui įeina jis į p.a- 
, latą su nauju sanitaru ir sa
ko e "Na, kaip brolužiai, gy
vuojate ?". Prieina prie vie
no ligonio : "Kodėl tu kairę 
koją laikai ant dešinės ?Nagi 
stok- Prieik prie manęs ". 
Ligonis su baime prieina. 
Saša meiliai su šypsena ta
ria : "Arčiau broliuk, nebi
jok". Ir nekeisdamas veido 
išraiškos, pliaukšt antausį 
vieną, kitą. Ligonis instink
tyviai pakelia rankas prie 
veido,prisidengia. "Kur ke
li rankas, nuleisk" - piktai 
rėkia Saša ir jo veidas kaž
kaip suaštrėja, virsta ma
žiuku, žiurkiniu.

"Na, Vitia - taria jis nau
jokėliui’- paduok rankšluos
tį". Užmeta ligoniui ant kak
lo ir kreipiasi į porininką, 
kad pastarasis tvirčiau lai
kytų. Ligonio veidas rausta 
ir jis kaip maišas virsta ant 
grindų. Aštrus smūgis į pa
šonę. Iš krūtinės išsiveržia 
kažkoks nenatūralus unks- 
mas ir ligonis jau be sąmo
nės. Saša su pasitenkinimu 
šypsosi. Davęs keletą antau
sių ir niuksų ant kelio sto
vintiesiems, jis išeina iš pa
latos. Tuo tarpu "naujokas" 
jau yra įvesdintas į padėties 
kursą. . . Dabar jis gerai ži
no savo teises ir galimybes. 
Deja, panašių šitam sadis
tui su žydriom akim, buvo 
daugumas.

Sadistas Čiurinas su savo 
draugužiu taip pat mėgo at
likinėti "smūgį dešine". Iš
rikiavę žmones palatoje, 
lenktyniavo, kuris efektin
giau sugebės vienu smūgiu 
numušti žmogų nuo kojų.

Iš kontrolierių sadizmu 
pasižymėjo kapralas Puški
nas. Jo akyvaizdoje vienas 
ligoni s kažką šūktelėjo prieš 
valdžią, tai jis jį išvertė iš 
lovos ir pradėjo spardyti 
kojomis.

Štai ką rašo buvęs Lenin

ti pavyko gabiam, ilgus metus 
išbuvusiam premjeru Sir O- 
liver Mowat. Jis kovojo teis - 
muose ilgą laiką su Domi - 
nijos vyriausybe. 1884 m . 
pavyko laimėti ,ir Ontario 
savo plotą beveik padvigubi - 
no, prasiplėsdama iki Hudson 
Bay įlankos.

Ontario provincijoje buvo 
rasta mineralų,alyvos,drus
kos, sidabro, nikelio (1913 m. 
Ontario iškasė 70% pasaulyje 
naudojamo nikelio) geležies. rei kmeni s.

Free

John Graves Simcoe ir jo žmona sutinkami York e. 
Apačioje- Simcoe skelbimai ragina įsikurti Kandoje

tiesiog Valerijanyč. Jis pa
gal išsimokslinimą yra feld- 
šeris ir sadistas pagal pa
šaukimą. Jo vardas yra ap
suptas legendomis. Kai jis 
ateina budėti, visame sky
riuje pasklinda dejavimas. 
Nebuvo tokio atvejo, kad jis, 
eidamas pro šalį, raktu ne
darių ligoniui į pašonę. Ir 
tai darydamas "meiliai". 
Pagrindinis jo žaidimas, tai 
pašaukti du ligonius į vonią 
ir priversti juos vienas kitą 
mušti. Tai pramoga. Vale- 
rijanyč kvatoja, įsirėmęs 
rankomis į šonus. Papras
tai jis tokius "žaidimus" at
lieka kiekvienos dienos rytą. 
Nevengia Valerijanyč ir sa
varankaus susidoroji- 
mo. Muša iki kraujo, iki są
monės netekimo. Ir muša 
anaiptol ne tuos\ kurie "ar
do režimą" arba jam prie
šinasi, bet priešingai, muša 
silpnus ir kliedinčius ligo
nius, juos juk mušti nepa
vojinga, jie neatkeršys. Apie 
Valerijanyčio "meną" gerai 
žino ir gydytojai ir vyr. gy
dytojas, bet jie nieko nesa
ko. nes jis yra ligoninės 
viršininko, pulkininko Bly- 
novo numylėtinis.

Apie šį Valerijanyčių mes 
girdėjome ir iš kitų Lenin
grado SPL kalinių. Girdėjo
me ir tai, kad neseniai kali
niai susitarę sumušė jį toje 
pat vonioje. Po šio įvykio jis 
tapo lyg ir tylesnis, bet ar 
ilgam ?

Tokių Valerijanyčių, feld- 
šerių ar sanitarų yra kiek
vienoje psichiatrinėje ligo
ninėje. Jie apvagia ir muša 
ligonius ir jęigu pastarieji 
yra fiziškai silpni, tai jiems 
yra pritaikomos medicinos 
baudžiamosios priemonės - 
injekcijos, šokai ir kitos 
bausmės.

V. L. Geršuni pasakoja, 
kad bausmė gali būti duota 
dėl atsisakymo kalbėti su 
gydytoju arba net dėl nu
kreipto į jį nepasitenkinimo 
žvilgsnio.

(bus daugiau)

Žemės turtai,kartu su pa
kankamais elektros energi
jos šaltiniais padarė Ontario 
viena didžiausių industrinių 
vietovių pasaulyje.

II-ojo Pas. Karo pabaigo
je Ontario tapo vienas svar - 
blausių industrinių centrų, 
eksportuojant lėktuvus, e - 
lektrinius įrankius, motori
nius važmenis,ūkio apyvokos 
įnagius, laivų ir geležinkelių 
įrengimams

b

grado SPL kalinys Sergejus 
Razumnyj : "Antrame korpu
se yra sava įžymybė - Vik
toras Valerijanovičius arba

GERIAUSI DALYKAI 
ŽEMĖJE -VELTUI

Man taip atrodė vi sada ir 
dabar taip manau, kad ge
riausi žemėje dalykai gau
nami veltui.

Infliacijos priežastis - go
dumas. Kiekvienas nori kuo 
daugiausia griebti, kuo ma
žiausia įdėti. Šitokiu būdu 
statinė tuštėja - visiems 
prieš akis stovi artėjantis 
bankrotas - žemai pakalnai- 
tėje, kurion rieda tautų eko
nominis vežimėlis- Reikia 
žmones perauklėti pavyz
džiu. Dabar tuojaus bus per- 
vėlu. Įtraukite savo čiulptu
kus. Sumažinkite savo rei
kalavimus. Geriausi dalykai 
žemėje tebėra veltui.Maistą 
galite užsiauginti ; yra 
džiaugsmo ir paprastuose 
užsiėmi m u o s e . Priėjo
me prie to, kad molį impor
tuojame iš užrubežio. O sė
dime ant jo kalnų, leidžiame 
gėrybėms degti, pūti, ga
ilintis.

Atsisėskite minutėlę, už
simerkite ir skaičiuokite 
nuo pradžios - visa kas esa
te, kas jums būtina, nuo 
tėvų ligi žemės, ant kurios 
einate, nuo plauko ligi pado, 
viskas jums bus suteikta 
veltui. Išeikite į orą, į gi
rią, į paežerę : akiratis, vi
sa. kas jame yra, byloja 
tiesioginiai ir betarpiškai 
išimtinai į jus.

Šitai yra svarbu laikas 
nuo laiko apsvarstyti - gy
venimo ilgis, dimensijos, 
minimaliai reikmenys, kaip 
maistas, rūbas, pastogė. 
Niekad, o niekad nebėgti 
lenktynėse dėl pertekliaus. 
Lenktynių nelaimėsite ; fe
nais jau bus visa minia pir
ma jūsų susibėgusi. Jums 
pritruks kvapo, sukrisite ir 
tokia bus pabaiga. Šito kai 
kur net nevalia priminti da
bar, kad pinigas yra aršus, 
savo vergų nepasigailintis, 
varovas. Todėl pravartu lai
kas nuo laiko akylai pasi
žiūrėti į jį ir pasiklausti, ir 
pasvarstyti savyje, ar šiuo
atveju pinigas tarnauja man, 
ar aš jam. O taip, kas to 
nežino, bėda be jo,1 bet ap- 
sižValgykite po pažįstamus 
ir toliau - kurio milijonie
riaus dalį jūs norėtumėte 
pasiimti su jo milijonais ? 
Ar negriebtumėte savo bė
das , pamatęs jas šalia bėdų 
to, kuris vartosi pertek- 
liuose ? *

Dovana - laikas. Neap
skaičiuojamas. neįvertina
mas laikas. Trumpa diena. 
Trumpas amžius - vaikystė, 
augti s, senatvė. Iš šitų svar
biausia ir įdomiausia turėtų 
būti senatvė - susitikimas 
visų nueiti! kelių ramių die
nų reflekcijose. Tobulo nie
ko nėra, bet siekti šito, siek
ti išimties, ar nebūtų tai 
geriausias kelrodis tiems, 
kuriuos vadiname jaunais ?

Dovaną - pasaulis. Pažiū
rėkime į naktį. Leiskite vė
jui išpūsti vortinklius iš 
smegenų. Pasvarstykite au- 

J/*'drotas padanges, potvynį, 
saulės kilimą ir saulės lai
dą sezonų raidoje. Visa tai 
jūsų - jūsų, absoliučiai vel
tui.

Dovana - žmogus. Vyras. 
Moteris. Vaikas, atnešęs pa
rodyti savo naują kačiuką.

visada 
kaimynas, čia pat už tvoros, 
su savo prajovais, išmis- 
lais, problemomis, giminė
mis, užsiėmimais. Broliai, 
seserys, giminės, draugai.

Mane šaukia saulės spin
dulys. Geriausi dalykai že
mėje.

S. Prapuolenytė-Bunker
3 psl.
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VAKARONE SU ALANTU
AL. G I M A N T A S

vakaronė- kažkaip suartina 
skaitančiuosius su savo pa
mėgtu autoriumi, nuima jį 
nuo mistinio pjedestalo Ir 
pastato jį lyglon greton su 
skaitytoju. Tas jokiu būdu 
nepažeidžia autoriaus au
toriteto, gal net priešingai, 
leidžia jį pažinti kaip žmogų, 
kaip asmenybę, su tam tikru 
talentu, kurio mums, daugu
mai, kaip tik Ir trūksta.

Antroje tos vakaronės da
lyje Vytautas Alantas kalbė-

Lluda Rugtentenė, LB Det- 
rott'o Apylinkės Kultūrintų 
Reikalų Vadovė, 197»-8Om. 
sezonui suplanavo visą eilę 
rengimų, kurie yra pagei
daujami Ir įdomūs kiekvie
nam, norinčiam pasimėgauti 
ne vien tik dešromis Ir ko
pūstais, bet Ir gyvu kūry
bingu žodžiu.

Nebūtinai tiesa,kad saviš
kių tarpe pranašu nebūsi. 
Štai, rašytojas-prozmtnkas , 
dramaturgas, lyrikas - ir 

jo apie žurnalistą - komen
tatorių, duodamas visą eilę 
palyginimų - komentarų tiek 
Iš amerikinės, tiek Ir Iš 
lietuviškosios spaudos pus
lapių. Jis čia - toje srity
je Itin jautėsi įtikinamas , 
gaivus Ir nuostabiai talkius . 
Tiesiog gaila/ir nuostolis 
lietuviškai pertodlkat/,kad 
savo pirminį dėmesį Alantas 
nukreipė literatūros lankų

• kryptim Tuo aiškiai yra pa
darytas nuostolis mūsų žur
nalistiniam pasauliui, kuria
me V. Alanto talento asme
nys tokie reti Ir taip labai 
reikalingi tolimesniam lie - 
tuvlškoslos lalkraštybos Iš
silaikymui, tiek Išvis egzis
tencinėje, tiek tr kokybinėje 
srityje.

Bevelk pikta, kad Vytautą 
Alantą taip retai matome 
publicistikoje, kur jo pasta
bumas, elega it Iškas priė
jimas prie temos Ir Ilgų rae- 

■ tų žurnalistinis profesinis 
patyrimas,tikrai neturi daug 
panašių asmenybių Išelvtš- 

, koje periodikoje. Tų vyrės-
> ntųjų/amžluml Ir patyrime/ 

mohikanų tarpe tegali būti 
išskirti trys: V.Alantas, Br. 
Raila tr V. Rastenis. Tal- 
lyg dekanai mūsų žarnai ts-

, tilto pasaulio. Kieti,tvirti , 
užsigrūdinę, drąsūs tr prin
cipingi savajame žodyje. 
Sunku susigyventi su mtntl-

> mt.kad V.Alantas "dtvorsa- 
. vos t" nuo lietuviškosios
latkraštyoos.

žurnalistas Vytautas Alantas, 
visados buvo Ir yra mėgia
mas bet populiarus savo gy
venamosios aplinkos tautie
čių tarpe. Kad tat tiesa, dar 
kartą pas įtvirtino, kai gau
sūs jo raštų mėgėjai rinkosi 
kultūrinto centro svetainėn 
pasiklausyti, pabendrauti su 
rašytoju Vytautu Alantu.

Vienas dalykas yra skai
tyti romaną ar novelę visai 
nepažįstamo autoriaus Ir vi
sai kitas jausmas/ir pažini
mas/ apima,kai matai prieš 
save patį kūrėją, gyvu žodžiu 
skaitantį ar pasakojantį sa
vąsias mintis. Šiuo atveju 
rašytojas ne tik mums pas - 
kaltė Ištraukų iš savo anks
tesnės kūrybos, bet ją Ir pa
iliustravo įdomiomis detalė
mis. Pavyzdžiui, kaip jam 
gimsta temos, siužetai,kūri
ntų pavadinimai, kas Ir ko
dėl bei kaip jį skatina, įtai
goja. Tokios detalės padeda 
pažinti Ir suprasti autorių, 
kartu pagilina Ir skaitomo 
kūrinio dimensijas,pateisi
nant ar "pakaltinant" autorių 
kodėl jis fabulą pasukęs taip 
ar kitaip. Vadinas t, sus įtiki
mai su autoriais yra visada 
naudingi abejoms pusėms . 
Juk ir pačiam rašytojui įdo
mu susipažinti su auditorija, 
kurt skaito, vertina, s varsto 
jokūrybą, liūdi ar džiaugtasi 
ne tik su pačiu autoriumi, 
bet Ir jo parašyto veikalo 
gyvaisiais charakteriais.

Sus įtikimai,mūsų atveju -

r-

Pr. Baltuonis "Rojaus Žaltys"

MOIŠE, EIK TU PIRMYN
Žinomas, Iš okup.Lietuvos 

į Palestiną emigravęs žydų 
tautybės rašytojas, Efralm 
Sevela, parašė naują roma
ną, užvardintą "Motše.etk tu 
pirmyn". Ši knyga dabar pa
sirodė vokiečių kalba Vaka
rų Vokietijoje. Romane ra - 
soma apie okup. Lietuvoje 
nuolat garsinamą Antrajame 
Pasauliniame Kare, sovieti
nių okupantų pusėje kovoju
sią 16-ąją lietuviškąją divi
ziją.

Vokiečiams greitai užl - 
mant Lietuvą, su saujele 
politiniai užsiangažavusių 
lietuvių komunistų, Į Rusiją 
pabėgo daug Lietuvos žydų. 
Steigiant diviziją, nortnt-ne- 
nortnt, į ją pirmoj eilėj tu
rėjo stoti žydai. Taip Lietu
vos žydat tr sudarė šios žy
diškai -lietuviškos divizijos 
branduolį. Vienas jos kari
ninkų buvo pats Efralm Se
vela, satyrinio romano auto
rius .

Jis rašo kaip, įvairioms 
aplinkybėms susidėjus, į di
viziją patenka 1940 m. į Si - 
blrą Išvežtas vienos mažos 
Lietuvos vietovės lietuvių 
katalikų kunigas Ir žydų ra
binas. Juos abu buvo įskun
dęs tos vietovės polttrukas 
žydas Kacas. Dabar jie vist 
trys atsidūrė vienoj dlvlzt - 
joj. Jų vienas su kitu kon
frontacija atidengta ne tik 
komiškas, bet Ir giltų konf

liktų scenas. Daug kaltės 
polttrukul Kacui primesda
mas, autorius nušviečia,ko
dėl įtūžimo pilni vietovės 
gyventojai, dar prieš vokie
čiams ateinant, sultkvldavę 
vietos žydus.

Kituose romano epizoduo
se pavaizduojama,kaip pollt-

s

ir

rūkas Kacas susimuša su 
vienu GPU komisaru, šį In
cidentą Išprovokuoja kirpė
jas Cacke. Žinodamas, kad 
jie abu turi tą pačią meilužę 
ploną, kaip šaka, divizijos 
pagelblntnkę - jis juos 1 
suktai sukiršina,kad abu 
slmuša.

Ypatingai komiškas . 
greičiausiai, ne Iš piršto 
laužtas, yra aprašomas įvy
kis, kaip Cacke Iš savo męl 
lūžės - storos, bet mielo: 
divizijos pulkininko žmonos 
gavęs maisto pakletėlį,nak ■ 
ties tamsumoj paklysta, tr 
ątę tra nda es es In t nkų apka - 
suose. Čia jį Išgelbstl tll 
šaltas kraujas Ir ypatingas 
žydiškas apsukrumas..

" Tat yra kartį, bet tr ju
moristinė knyga. Ją skaityt 
yra vienas malonumas",- 
rašo dienraščio Die Welt 
knygų apžvalgininkas.

A.LYM ,

Efram Sevela, Motsclie 
Geh Du Voran. Satlrįsche. 
Roman. Langen-MUllęr Ver 
lag, Mltnohen, 2o4 psl.Kaln: 
24. 80 DM.

■ NAUJAS LIETUVIU. DIENŲ NUMERIS
"Lietuvių Dienų" žurnalo spalio mėn. numeris

■ jau išsiuntinėtas skaitytojams, bendradarbiams ir 
I platintojams. Sis "Lietuvių Dienų" numeris yra skir-

H tas Balfo 35 metų veiklos sukakčiai atžymėti.
Viršelyje Los Angeles Apylinkės Valdyba su 

direktorium Vladu Pažiūra ir įgaliotiniais įvai- 
riuose priemiesčiuose. Vedamuoju eina 
džiaugsmai ir rūpesčiai per 35 metus”, 
komis iliustruojama Balfo rengtų balių 
jų atlikėjai. įvairių laikotarpių valdybos
darbuotojai. Beletristikoje - rašytojo Jurgio Gliau- 
dos jumoristinis pasakojimas "Balfiniai papildymai" iš 
Vokietijos lageriij gyvenimo.

J. Audėno kalba pasakyta A. A. dr. Mykolo Devenio 
vienerių meti; mirties sukakties paminėjime.

Vilniaus U-to medalio nuotraukos ir aprašymas. 
40 " ilgio, poros knygų recenzijos.

Anglų kalbos dalyje straipsnis apie Tomo Vencio - 
vos poezijos vertimus Stalin o ir Chruščev o viešpata
vimo laikais Lietuvos žydai ir Holocaust knygelės re 
cenzija ir kiti dalykai.

Reikia pridėti , kad šis žurnalas yra vienintelis, pa
Sižymis aukšto kvaliteto 
kiekviename numeryje.

"LIETUVIU. DIENAS"
Adresas: 4364 Sunset 

Prenumeratos kaina: ame:

iras

" Balfo 
Nuotrau- 
programos, 
ir šiaip

ir įdomiomis nuotraukomis

leidžia Antanas Skirius.
Blvd. Los Angeles, CA 90029 

-i kūniškais $15, kanadiškais-

žmoniškumo Šviesoje...
Okupuotoje Lietuvoje ir 

Vakarų pasaulyje yra išleis
ta įvairių autorių knygų, ku
riose norima užmesti kaltę 
ir visai lietuvių tautai už 
Hitlerio nacių vokiečių at
liktus žydų žudymus jų tuo - 
met okupuotoje Lietuvos te
ritorijoje, ir kitur.

Tikrieji faktai skelbia ką 
kitą. Lietuvių tauta nuken
tėjo ne tik nuo nacių(žuvo 
arti pusė milijono gyventojų),

DEDAME SERIJĄ. IŠTRAUKŲ :

1944 metų pavasaris . . .

bet ir nuo rusų-komunistų - 
(išžudyta ar išvežta į KZ ar
ti 1 mil. gyventojų).

Liudijimai-ištraukos -ap
rašymai įvykių paimti iš 
knygos "IR BE GINKLO KA
RIAI", išleistos Vilniuje. Ki
ta medžiaga rinkta asme
niškai.

Pasisako žydai, kuriuos 
lietuviai išgelbėjo.

(Paruošė J. Dirvelė, N. Y. )

1944 metų pradžioje Kauno gete pasklido keisti gandai. 
Buvo kalbama, atsieit, Šaulių gete buvo įvykdyta negirdė - 
ta vaikų akcija. Mažuosius jėga atimdavę iš tėvų ir kaž - 
kur išveždavę.

Nors mano tėvus, brolį, seserį, daug giminių ir man 
brangių žmonių jau kažkur išvežė, tačiau širdies gilumo
je aš tikėjausi, kad jie gyvi, ir, karui pasibaigus, visi su
grįš namo. Bet akcija specialiai prieš vaikus? Tai neįma
noma suvokti protu. Tai, tikriausiai, išgąsdintų žmonių, 
vadinamų panikierių, fantazija. Kam reikalingi vokie
čiams vaikai ? Nejaugi išsekę žydų vaikai trukdo hitleri - 
ninku kariuomenei kariauti? Argi gali būti tokių niekšų , 
kurie galėtų žudyti vaikus - kūdikius, žvelgiančius į pa - 
šaulį pi Ino mis pasitikėjimo ar siaubo kimis ? Karas prieš 
vaikus? Ne, žmogiškose smegenyse nebuvo net tokių ląs - 
telių, kurios sugebėtų suvokti šių šiurpių veiksmų prasmę.

Tačiau sunku buvo nusiraminti. Ir kai kurie žmonės 
pradėjo galvoti apie tai, kaip laiku išgelbėti vaikus. Jie mė
gino susisiekti su ankstesniais savo draugais - lietuviais, 
4 psl.

j kuriuos kreipėsi, prašydami padėti ir paslėpti nuo hitle
rininkų mažuosius.

Bet man atrodė, kad tai labai sunku ir sudėtinga. Kaip 
galima reikalauti iš žmonių tokio pasiaukojimo? Juk jie 
turi rizikuoti visos savo šeimos gyvybe. Pagaliau, jei ir 
atsirastų tokių kilnių žmonių, tai kaipgi mums pasiryžti 
skirtis su vaikais ? Juk greičiausiai šis išsiskyrimas am
žiams. Bet ar yra prasmės palikti juos našlaičiais, vis 
vien pasmerktus kančioms? Kol kas mes dar visi drau - 
ge. Tebūnie, kas bus . Iki galo laikysimės drauge - Įeitos 
išeities nėra Na ir palamai - išeities nėra.

Sužinojome, kad kai kurie žmonės turi ryšių mies
te. . . Taip pat kalbama, kad gete klausomasi slaptų radio 
laidų iš Tarybų Sąjungos. Girdėjome, kad kai kurie bėga 
iš geto, miškuose grupuojasi- • . Bet su mažais vaikais 
šiuo keliu neisi. Kaip juos išgelbėti ? Nusprendėme nesis
kirti su vaikais. Per daug pavojinga juos gabenti į mies
tą, per daug pavojinga draugams ar pažįstamiems lietu - 
viams, visa tai nepaprastai sunku ir sudėtinga . Ir pasida
rė daug lengviau, kada nusprendėme neatiduoti vaikų. 
Lengviau. . . Bet neilgam.

1944 metų kovo 27 d. , auštant, visi darbingi geto gy - 
ventojai, kaip ir visada, išėjo į miestą dirbti. Ilgos sargy
binių lydimos voros slinko miegančiomis miesto gat - 
vėmis. Gete pasilikę vaikai, seniai ir ligonys dar’ miegojo 

Aš tada dirbau geto ligoninėje. Mane pažadino: 
- Blogai, vaikų akcija .
Pro miegus aš nesuvokiau, kas tai. Baisus sapnas? 

Pasaulio pabaiga? Po truputį supratau skaudžią tikrovę. 
Delsti negalima. Griebiame pusiau nuogus, išsigandusius 
verkiančius vaikus. Kur slėptis? Kaimynystėje rūsys - 
lendame pro užmaskuotą langą. Rūsyje pilna žmonių. Vos 
telpame. Kad vaikai neverktų, laikas nuo laiko duodame 
jiems po gabalėlį duonos, į minkštimą įmaišydami nedide
lę liuminalio dozę (aš visada turėdavau truputį migdomų
jų tablečių). Išalkę vaikai tonejaučia ir godžiai valgo duo
ną. Tyliai sėdime, klausomės. Iš toli girdėti šūviai, riks
mas ir kažkodėl- muzika. Stengiamės nejudėti. Ramina
me vaikus. Darosi vis tvankiau, sunku ištverti. Ant 
mano rankų penkiametė dukterėčia Noemi, greta, prie ma
nęs prisiglaudusi dvylikametė mano duktė Eta. Diena 
atrodė kankinamai ilga.

5 vai dieną viršuje staiga viskas nutilo.
Praveriame rūsio dangtį, įkvepiame gryno oro, ma

tyti kraštelis mėlyno dangaus, girdėti paukščių čiulbėji
mas - visur taip nesuprantamai ramu. . .

O po kiek laiko orą pervėrė raudojimai ir klyksmai - 
tai grįžusios iš miesto motinos neberado savo vaikų. 
Juos kažkur išvežė autobusais, kuriuose grojo muzika.

Kitą, t. y. kovo 28 d. .vaikai ir seniai buvo gaudomi 
dar įnirtingiau ir žiauriau. Vietas, kurios buvo įtariamos 
kad jose galėtų būti pasislėpę vaikai, sprogdino granato - 
mis. Motinas nuo vaikų atplėšdavo jėga, pritrenkdamįs jas 
buožėmis, užpiudydami specialiai tam tikslui išdresiruo
tais šunimis arba šaudydavo vietoje. Gretimame name 
pasipriešinusią motiną išmetė iš antro aukšto pro Langą. 
Šiam "darbui" buvo sumobilizuota palyginti daug kariuo - 
menės (pabraukta Red. ) Karas prieš vaikus buvo atlie - 
karnas pagal specialią Himlerio budelių sudarytą sistemą. 
Dalis vaikų buvo panaudojami kaip bandomieji triušiai į- 
vairiems fašistų nusikalstamiems eksperimentams. Vi - 
sam pasauliui žinomas vokiškas tvarkingumas. Hitleri
ninkai tuo pasižymėjo, ir vykdydami savo siaubingus nu - 
sikaltimus: jei žudyti, tai žudyti tvarkingai, pagal sistemą. 
Patogiau ankščiau žudyti vaikus, po to atskirai motinas ir 
atskirai tėvus. Taip lengviau surūšiuoti drabužius, ava - 
lynę, plaukus. Tai - tvarka. . . .

Vaikų akcija tęsėsi antrą dieną, kovo 28-ąją iki a v. 
vakaro. Šią datą aš gerai prisimenu.

Bet ką dabar daryti? Nebegalėjome tikėtis, kad 
mums leis žūti kartu su vaikais. Pareisi iš darbo ir ne
rasi vaikų. ■ • Jei taip, tai geriau dabar pergyventi išsis - 
kyrimo skausmą ir išsiųsti vaikus į miestą pas svetimus 
žmones. Tik kaip surasti tokius!

(Jeigu lietuvių vaikai taip nenukentėjo, kaip žydų vai
kai - tai per gamtos laimę. Tačiau lietuvių vaikai nuken
tėjo, vežami užkaltuose vagonuose tūkstančius mylių be 
vandens ir be kąsnio. Lietuvių kūdikiai ir vaikai taip pat 
buvo atskirti nuo motinos ir tėvo, taip pat turėjo žiūrėti 
į mušamus ar sušaudomus savo šeimos narius. Taip pat 
svetimoje žemėje sirgo be pagalbos, badavo ir mirė nuo 
šalčio. Tik - nuo raudonojo teroro, o ne rudojo. Red.)

(bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje I 

DAUGYBĖ AVARIJŲ
"Tiesa" rašo, kad vien per 

rugsėjo mėn. Lietuvoje įvy
ko 820 automobilių ir moto
ciklų avarijų. Žmonių žuvo 
111, o sužeistų 666.

Per paskutiniuosius 9 mė
nesius Lietuvoje įvyko 4597 
avarijos, žuvo 540 žmonių, 
3593 sužeisti.

Didelė dali s avarijtj įvyksta 
dėl girtuokliavimo.

ŽUVU AUGINIMAS
Pastaraisiais metais daug 

- kur blogėja žuvai gyvenimo 
sąlygos. Tur būt visiems ži
noma, kad žuvų gyvenimui 
kenkia hidroelektrinių sta
tyba, natūraliai narštaviečių 
mažėjimas, vandens užter
šimo didėjimas. Dabar ge
rokai ir Lietuvoje sumažė - 
jo gėlavendenų žuvų. Todėl 
labai svarbią reikšmę žuvi
ninkystei turi dirbtinis žuvai 
veisimas. Taigi, vis daugiau 
dėmesio skiriama auginamų 
žuvai kokybei.

Zoologijos ir parazitolo
gijos instituto laboratorijos 
darbuotojai atlieka vertingą 
įdomų eksperimentą - augina 
veislinių žuvų jauniklius 
varžose. Praėjusiais metais 
viename Trakų rajono eže
re buvo pastatytas įrenginys, 
kurio pagrindą sudarė plaus
tas su į vandęnį nuleistomis 
varžomis, kuriose įtaisytas 
dirbtinis apšvietimas. Kai 
sutemsta, į apšviestas var
žas iš aplinkos suplaukia 
įvairūs planktoniniai bestu
buriai gyvūnai, kuriais čia 
minta žuvų jaunikliai.

Šio eksperimento tikslas- 
išauginti kuo daugiau sveikų 
gyvybingai jauniklių, maiti
nant juos natūraliu maistu. 
Šis metodas yra efektyvus 
tuo, kad galima auginti di
džiulį kieki žuvų lervučių 
mažame tūryje net iki 100 
tūkstančio vienetų. Dirbtinio 
auginimo varžos statomos 
ten, kur vandens gylis siekia 
ir yra nemažesnis kaip'7 m. 
Sėsliau jų statyti negalima , 
nes. jauniklius varžose ga
li užpulti parazitai.

LITUANISTINIAI 
VADOVĖLIAI

Pastaruoju metu Lietuvoje 
pasirodė net keletas lietuvių 
kalbos studijų. Paminėtinas 
E. Jakaitienės, A. Laigonai- 
tėsir A. Paulauskienės "Lie - 
tuvių kalbos dialektologija", 
P. Gailiūno "Lietuvių kalbos 
metodika", A. Laigonaitės 
"Lietuvių kalbos akcentolo
gija" ir A. Pakerio "Lietuvių 
bendrinės kalbos fonetikos 
pratybos". Greitai pasiro
dys leksikologijos(E. Jakai - 
tienės) ir istorinės grama
tikos (G. Zinkevičius) vado
vėliai. Be to, A. Girdenis 
baigia fonologijos kursą, J. 
Kabolka - baltų filologijos 
įvadą.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
ISTORIJOS FILMAS

"Valstiečių laikraštis"ra-

r Išeivijoje/ Parinko J. P-lis
(

■ šo, kad Vilniaus Universite
to didžiosios sukakties pro
ga buvo pastatytas dokumen
tinis filmas ''Vilniaus uni
versitetas 1579-1979".

Tame filme glaustai ir 
nuosekliai esanti pavaizduo
ta puikiai paruošta Vilniaus 
universiteto istorija.

PRIMUŠĖ PIRMININKĄ
Vieno Anykščių rajono 

kolūkio pirmininkas, tikrin
damas, kaip prižiūrimi gy
vuliai, nuvyko į fermą. Jis 
rado negirdytus, nešertus 
galvijus ir girtą šėriką J. 
Karčiauską. Ūkio vadovas 
nurodė J. Karčiauskui, jog 
netinkamai elgiasi ir blogai 
atlieka pareigas. J. Kar - 
čiauskas pasijuto "giliai 
įžeistas", grąsino pirminin
kui ir keletą kartų jam su
davė. Liaudies Teismas J. 
Karčiauską už šį nusikaltimą 
nuteisė laisvės atėmimu 
pusantrų metų.

J. Karčiauskas, norėda
mas sumažinti savo kaltę, 
aiškinosi nemanąs, kad jo 
veiksmai tokie pavojingi ir 
už tai teks stoti prieš teis
mą.

KAPINIU LANKYMAS 
LIETUVOJE

Kaip pranešama, Lietu
voje vis dar prisilaikoma 
tradicijos lankyti šeimos 
kapus Visų Šventųjų dieną. 
Kovai su šiuo religiniu pa
pročiu sovietai pradėjo 
praktikuoti tą dieną ateistinį 
mirusiųjų pagerbimą.

Pagal Lietuvos katalikų 
Tikinčiųių Teisėms Ginti 
Komiteto paskelbtus doku
mentus, lapkričio 1 d. Ky
bartuose valdžios suruoštas 
pagerbimas turėjo prasidėti 
7 v. vakare. Kai vietos pa
rapijiečiai su savo kunigu 
prisiartino prie miesto ka
pinių 6 v. vakare, tai jau ra
do garsiakalbius, bliaunan
čius bedievišką poezija. Tie 
garsiakalbiai nenustojo blio- 
vę per visas pamaldas. Už 
poros dienų kunigas buvo 
nubaustas 50 rb. bauda už 
dalyvavimą mirusiųjų pa
ge rbi me.

Parapijiečiai parašė Lie
tuvos kom. partijos centro 
komitetui skundą, kurį pa
sirašė 740 tikinčiųjų.

LIETUVIAI RŪPINASI 
VAIKŲ MUZIKALUMU

Ne tik todėl, kad šie me
tai -Tarptautiniai vaikų me - 
tai, kalbėdami apie muzikinę 
kultūrą, dažnai prisimename 
vaikų muzikinį auklėjimą, 
muziką vaikams. Sparčiai 
kylant atlikėjų meistrišku - 
mui, kompozitoriams suku
riant vis daugiau kūrinių, ati
tinkamai turi plėstis ir klau
sytojų ratas. O paskutinioji 
grandis kartais atsilieka nuo 
dviejų pirmųjų — apytuštes 
koncertų sales galima užtik
ti ne tik rajonuose^ bet ir 
stambiuose miestuose - Vil
niuje. Kaune. . .ir tada žvel-

giame į vaikus. Iš jų reikia 
išugdyti potencialius muzi
kos klausytojus. Aišku, di
džiausias krūvis čia tenka 
muzikos mokytojams, tačiau 
labai svarbus šiame procese 
ir kompozitorių vaidmuo. 
Būtent: jų kuriama muzika 
turėtų kryptingai formuoti 
vaikų skonį, ugdyti jų pasau
lėjautą, skiepyti gėrio ir gro
žio supratimą, vesti į šiuo
laikinės muzikos pasaulį. Tai 
gali būti ir muzika patiems 
vaikams atlikti, ir muzika 
jiems klausytis. Svarbu, kad 
ji būtų raiški, originali, kad 
v.aikų pasaulis joje nebūtų su
primityvinamas.

Nors daugelis mūsų kom
pozitorių šiame žanre dirba 
tikrai kūrybiškai (tai parodė 
ir lietuviškos muzikos vai
kams perklausa Maskvoje , 
TSRS kompozitorių sąjungo
je), visgi dar dažnokai pasi
taiko, kad vaikams paskiria
mi kūriniai, kurių nebuvo kur 
daugiau pritaikyti^ vadina
masis "pedagoginis” reper
tuaras. O juk ant to "peda
goginio repertuaro” išauga 
jaunieji muzikos mylėtojai , 
ir tie atsitiktiniai, nepre
tenduojantys į per daug didelį 
meniškumą kūriniai, dažnai 
suformuoja jaunimo požiūrį 
į šiuolaikinę ir lietuvišką 
muziką. . .

Tad geros muzikos vaikams 
vis dar stokojame, ypač stam
besnių kūrinių. O juk kaip tik 
baletas ar opera vaikams sa
vo vaizdų konkretumo bei, 
sceninio veiksmo dėka galėtų 
atlikti reikšmingą auklėjamą
jį darbą, vesti vaiką J sūdė - 
tingesnės muzikos pasaulį.

Siame mūsų kompozitorių 
kiek primirštame bare pas
taraisiais metais žengtas pa
lyginti. didelis žingsnis - į 
sceną išėjo dvi naujos operos 
vaikams. 1978 m. M. K. Čiur
lionio meno mokyklos jėgo
mis buvo pastatyta B. Kutavi
čiaus, opera "Kaulo senis ant 
geležinio kalno (S. Gedos lib
retas). Tai specifinė opera 
vaikams atlikti. Pati idėja - 
sukurti kūrinį, kurį galėtų 
įveikti muzikoje kiek pra- 
prusę vaikai. visokeriopai 
sveikintina. Patiems vai
kams "vaidinti” operą — įvy
kis, suteikiantis didžiulį es - 
tetinį pasitenkinimą, suda
rantis galimybę pažinti me
ninės kūrybos džiaugsmą.

Džiugu, kad šio darbo ėmė
si jaunas, bet turintis kūry
binį bagažą kompozitorius 
Jurgis Juozapaitis, gerai už
sirekomendavęs kaip simfo- 
nistas, sukūręs "Mėlynąją 
Paukštę" vaikams.

Netradicinis žvilgsnis į 
muzikinę kalbą, naujų formų 
spalvų ieškojimai - šie bruo
žai būdingi simfoniniams ir 
kameriniams J. Juozapaičio 
kūriniams. Kartu kompozi

torius sėkmingai dirba ir ki
tuose baruose — rašo muziką 
liaudies instrumentams, du 
kartus yra laimėjęs S. Šim
kaus premiją už chorines 
dainas. Tad operos žanro 
kompozitorius ėmėsi gerai 
pasikaustęs, įvaldęs šiuolai
kinį orkestrą, gerai pažinęs 
vokalinės muzikos prigimtį. 
Spręsdamas operoje muziki
nės kalbos klausimą, kom
pozitorius pasirinko vidurio 
kelią - vokalas gana tradi
ciškas, o orkestro spalvos — 
šiuolaikišos, dažnai prime
nančios simfonijų puslapius. 
Šis kelias tikriausiai vaisin
giausias, galvojant visų pir
ma, apie pagrindinius žiūro
vus — vaikus, taip pat daini
ninkus, kurie neturi šiuolai
kinės muzikos atlikimo įgū
džių.

Tačiau kiekvienos operos 
sėkmę nulemia ne tik muzi
ka. bet ir tai, kaip ji įgyven
dinama scenoje, būtent spek
taklio gimimas yra galutinis 
rezultatas. Ypač tai svarbu 
naujam kūriniui — pirmasis 
pastaymas dažnai nulemias 
jo tolesnį sceninį gyvenimą. 
Režisieriui čia iškyla nema
žai sunkumų —nėra jokių tra
dicijų, kuriomis gali remtis, 
reikia viską sukurti pačiam- 
Kartu kūrybinei fantazijai 
čia atsiveria nemažos gali
mybės. Režisieriaus E. Do
marko darbas dau prisideda 
prie spektaklio sėkmės. Iki 
šiol daugiau restauravęs 
spektaklius, jaunasis reži
sierius šiuo pirmu savaran
kišku darbu pasirodė esąs 
kūrybingas. įdomus, puikiai 
perpratęs libretisto ir kom
pozitoriaus mintį, sugebėjęs 
ją ištyškinti ir praturtinti 
sceninėmis priemonėmis. 
Spektaklis vientisas, dina
miškas, kupinas išmonės ir 
fantazijos. Čia jam puikiai 
talkino dailininkas H. Cipa- 
ris. sukūręs pasakiško ža
vesio kupinas dekoracijas 
bei kostiumus. Organiškai į 
veiksmą įsipina ir baletinės 
scenos ( baletmeisterė N. 
Šiekštelienė).

Džiugu, kad mūsų vaikai 
pagaliau sulaukė ryškaus, su 
meile sukurto operas spek
taklio ( ir ne tiktai vaikai I). 
Atėję į operos teatrą,jie ga
lės netik pasižiūrėti gražaus 
reginio, pergyventi taurų, 
pamokantį pasakos turinį, bet 
šalia įprasų melodijų, ritmų 
pasiklausyti ir negirdėtos 
naujos muzikos. Taip neju
čiomis žengiamas žingsnis į 
šiuolaikinės muzikos pasaulį.

Norėtųsi, kad "Marių 
Paukštės" skrydis būtų 
sėkmingas ir paskatintų ti: 
kompozitorius, tiek teatro 
kolektyvą nepabūgti sunkumų 
ir kurti nacionalines operas 
vaikams.

Ona Narbutienė

ve/dRoDž/ai

vienintelis čia pakliuvęs naudotų automo
bilių pardavėjas ! ">ATlV.«4L C..>Wl IKLH

TRAKŲ PIT, IS

SALOS PILIES (XV a.) POŽEMIS

Ko. noriais Į KANADOS LIETUVIU FONDĄ stojo,
— tas Lietuvos laisvės reikalams aukoja 1

i 8B i
• JEIGU GIRI IR GALI GLRII - *« 1AV0 REIKALAS ** •
* *
« JEIGU NORI NŪS 1011 - »» HUSU « »

» ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
* r *
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *
* «
* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO. •
* *
* ARBA SKAMBINK HJMS; »
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631^6834; Henrikui N. 277-7868; »
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *

jHHHHHk***»»»**»»**»»»»»»»»»»»»»»»»»»♦»»»»»»»*»»»»«»»»»»
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TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D.

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

TEL. 525 - 8971.

ont^ A
2880 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

C F MB
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

11,30 iki I 2 vai. naktias,
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Sloo^.iFlm, 1053 Albonal Cr., Ouvonoy, P.Q. TgL. 849,8884

MOKESČIU - "INCOME TAX" - REIKALAI
( L. Markauskas maloniai sutiko duoti musų skaitytojams 

kai kuriuos paaiškinimus mokesčių reikalais eilėje 
straipsnelių. Dedame pirmąjį. Red.)

Norint sutaupyti mokesčių mokėjimą nuo " Canada 
Savings Bonds - Compoud Bonds", patartina deklaruoti 
nuošimčius kiekvienais metais. Yra įvairių metodų.

Pavyzdžiui, apskaičiuojant su 40 % "Tax Bracket", 
Jeigu įsigyjat šiais metais $ 10, 000 "Compound Bond",' 
kuris moka 12 % pirmais metais ir 10.5% šešiais 
sekančiais metais, tai pirmais metais deklaruotumėt 
$1.200. Po $ 1.000 nuošimčių dedukcijos, mokėtu - 
mėt mokestį tik nuo $ 200, kas išeitų apie $ 80.

Sekančius šešius metus deklaruotumėt po $ 1050 . 
mokėtumėt mokesčius tik nuo $ 50.. kas išeitų apie 
$ 20. per metus. Po septynių metų būsite sumokėję 
tik apie $ 200.

Šis metodas vadinamas "Accrual Metod" ir yra leis
tinas valdžios.

1986 metais valdžia Jums atsiųs nuošimčių formą 
T 600 su $ 7,500. nuo kurios deklaruosite tik $ 1050, 
nes $ 6.450 buvo jau raportuota ankstyvesniais me
tais.

Šiuo būdu sutaupysite apie $ 2,400. Priešingu at
veju . raportuojant visus nuošimčius, kada Bonds 
pasiekia terminą , tektų mokėti apie $ 2,-600 mo
kesčių.

(Sekantis straipsnis toliau aiškins "Canada Savings 
Bonds" ). L. Markauskas

ĮDOMIAS NUOTRAUKAS VAIKAMS ATLIEKA TONY STU - 
DIJA SU KALĖDŲ SENELIU Place Bourassa Shopping 
Centre (Lacordaire ir Henri Bourassa gatvių kampas) .
Antradieniais- Penktadieniais- iki 4 vai. p. p. .šešta
dieniais nuo 10 v. r. -8:30 v. v. 13 gruodžio- iki 4:30 v. p. p.

5 psl.



hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosovuose namuose

4TWu

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street E., t ei. 544-7125 L8M 1 L6

Toronto
A. LUKOŠIUS

namuose
YRA IR KITA MEDALIO PUSĖ

K«pholot — viri S1 4,000.000.

MOKYKLOS KALĖDŲ EGLUTE

Vysk. M. Valančiaus mo
kykla šiemet rengia Kalėdų 
eglutę gruodžio 16 d. sekma
dienį 4 v.p.p. Jaunimo Cent
re. Visi mokyklos mokiniai, 
jų tėveliai ir busimieji mo
kiniai kviečiami šioje mūsų 
mokyklos kalėdinėje šventėje 
dalyvauti. Tėvų, komitetas 
yra pasikvietęs Kalėdų se- 
,nelį, kuris žada atvykti į 
Jaunimo Centrą ir visus vai

1CSM LIETUVIŲ NAMAI

PASIŪLYMAI IR 
PAGEIDAVIMAI

Sekmadienių popiečių me
tu dežuruoja LN valdybos 
nariai ir administracijos 
tarnautojai, kurie patarnau
ja svečiams, duodami infor
macijų ir paaiškinimų. Jei 
svečiams kartais nepatogu 
žodžiu aiškintis su budin
čiais pareigūnais, malonė
kite savo pageidavimus, su
manymus, sugestijas ir pa
stabas patiekti raštu ir pasi
rašytą pareiškimą įmesti į 
PAG EID A VIM LT-SUM AN YM Ų 
dėžutę, kuri yra ant infor
macinio stalo arba LN ŽINIŲ 
biuletenio dėžutę, kuri ran
dasi 1 aukšte, prie raštinės.

SUNKU TIEK DAUG 
PAMIRŠTI

LN Vyrų Būrelis Sekma-
dienių Popietėmis platina 
neseniai išleistą knygą ang
lų kalboje „SO MUCH TO 
FORGET1.’ kurios autorius 
yra lietuvis Alain Stanke

HAMILTON O VYSK, M. VALANČIAUS LITUANISTINĖ MOKYKI,A. Sėdi iš kairės^Tė
vų Komiteto pirm- B. Mačys, mokyt. G. Repčienė, ved. K. Mileris, ved. pavad. Ant. Mik
šienė, mokyt. M. Kalvaitienė. Stovi kairėje jaunosios mokytojos: D. Lukavičiūtė, S. Ba- 
beckaitė. A. Krivinskaitė, ir dešinėje stovi I,. T.ukavičiūtė ir D. Pajarskaitė.

Nuotrauka : J . Miltenio

6 psl.
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Nuo lapkr. 1 /79,
Darbo volandos: ptrmodieniois - ketvir’odie- 
niois nuo W iki 5 vol , penktodieniois nuo 
10 iki 7 vol , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6
santaupos 1 1 %
term, depozitus 1 m . 12 %
term depozitus 3 m . 1 11/2 %•
pensijų fondas 10 %
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 14 %
nckilq. turto pask. 13 Vz %

kus apdovanoti dovanomis 
Mokykla turi paruošusi la
bai įdomią Kalėdų eglutės 
programą. Tėvų komiteto 
ponios pavaišins visus susi
rinkusius. Gruodžio 15 d. 
yra paskutinis darbo šešta
dienis prieš atostogas. Po 
švenčių mokykla vėl pradės 
darbą sausio 5 dieną.

Mokyklos vedėjas

1£=M LIETUVIU NAMAI

(Stankevičius). Šią knygą la
bai teigiamai įvertino kana
diečiai laikraščiai, rekomen
duodami ypač jaunimui su
sipažinti su vaiko pergyve
nimais antrojo pasaulinio 
karo metu.

ATŽALYNO TĖVŲ 
KOMITETAS

Š. m. gruodžio 2 d. , sek
madienį, LN Karaliaus Min
daugo menėje ir karalienės 
Mortos svetainėje surengė 
tradicinį ATŽALYNO baza- 
rą-popietę.

Popietė prasidėjo 3 v. p. p. 
Jos meninę programą išpil
dė 1 visos keturios ATŽALY
NO šokių grupės ir "Vasa
ros Garsų" trijulė.

Aplankyk.ėme bazarą l v. 
p. p. , o po to pasilikome 
tradicinėje ATŽALYNO po
pietėje Karaliaus Mindaugo 
menėje

• G. BREICHM ANIENĖS.
lietuvių liaudies šokių spe

Praktiškame kasdieninia
me gyvenime dažnai ii’ visur 
girdime sakant : lazda turi 
du galus. Yra ir Įeita medalio 
pusė - kelias veda j abi pu
ses. Tikrai, kur tik mes pa
žvelgsime, ką bepradėsime 
ir kam besiruošime, visur 
ir visada pastebėsime, kad 
šalia to, ką mes pasirinko
me ir apsisprendėme, visuo
met yra ir dar kita išeitis, 
kitokia galimybė, priešinga 
mūsų pasirinktąja!.

Paprastai mes linkę.tikė
ti, kad tai kuo mes vieną 
kartą įsitikinome, kaip apsi
sprendėme ir pasirinkome - 
yra teisingiausia ir mažiau
siai klaidinga. Gera, gražu, 
naudinga ir net reikalinga 
tikėti tuo ką mes darome, 
dėl ko įsitikinome ir apsi
sprendėme. Tik šitaip ir 
įvykdomi dideli ir nuostabūs 
dalykai.

Betgi nepamirškime. Gy
venimas yra labai įvairus, 
mums ne visada supranta
mas, suvokiamas ar aprė
piamas. Mes patys dažnai 
prisipažįstame, kad esame 
tik dulkės ir menkutėliai 
žmonės. Dažnais atvejais 
mums tik taip atrodo, kad 
esame teisūs, neklaidingi 
savaisiais įsitikinimais, 
samprotavimu bei darbais 
Geriau įsigilinę, daugiau 
gyvenimą pažinę, pamato
me ir surandame daug dau
giau negu įsivaizduojame. 
Pamatome, kad ir kiti, 
mums priešingi, taipogi turi 
savo įsitikinimus, juos vyk
do ir, reikalui esant, už juos 
net kovoja.

Matome, kad ir kitos gru
pės ar bendruomenės visai 
kitaip tą reikalą supranta, 
skirtingai samprotauja, ki
taip jį vykdo. Nepamirški
me, kad visuose šiuose rei
kaluose bene daugiausiai 
įtakos padaro gyvenamojo 
krašto sąlygos, bei žmonijai 
padiktuoti to paties gyveni
mo neatlaidūs reikalavimai.

Dažnai nesuprantame ir 
patys savęs klausiame, ko
dėl tie kiti taip o ne kitaip 
yra įsitikin'ę ? Teisūs yra 
tie, kurie tvirtina, kad yra 
tiktai viena pati tikriausioji 
ir nepajudinama atrama, ne
klaidinga ir nesugriaunamoji 
tiesa ir susirasti ją mums 

cialistės paskaita "Lietuvių 
tautinių šokių raidos bruo
žai" įvyko lapkričio 18 d. , 
kuri buvo labai įdomi. 

yra duotas laisvas apsi
sprendimas ir laisva valiai 
Ta pati didžioji Kūrėjo do
vana mums, visiems vieno
da, visiems ta pati.

Paimkime kad ir tokį pa
lyginimą. Sakykime, keliau
dami mes pamatome įvai
riausių vaizdų, juos stebi
me ir jais gėrimės. Grįžda
mi atgal tuo pačiu keliu, net 
ir tuos pačius vaizdus jau 
kitokioje formoje matome, 
kadangi Į juos žvelgiame jau 
iš visai kitos krypties. O ką 
bekalbėti apie kitur vedančią 
to paties kelio kryptį, kuria 
jei mes apsigrįžę tuojau pa
trauktume.

Iš praktiško gyvenimo ži-. 
no me, kad ir klaidingu ke
liu einantieji, ne tik paskiri 
žmonės, bet ir ištisos tau
tos, kartais gana toli nuei
na - daug pastangų, energi
jos, net skausmo, ašarų ir 
kraujo ant jo paklodami. Taip 
atsitinka dėl jų klaidingų įsi
tikinimų ir per menko paži
nimo gyvenimo. . .

Patinka kam ar ne, tikroji 
tiesa ir neklaidingumas vi
sada! laimi. Ji išryškėja, iš
kyla j paviršių ir triumfuo
ja. . . Tik ištisi šimtmečiai 
kartais praeina jos besie
kiant ir beieškant. . .

Mes, lietuviai, laikyda
miesi krikščioniškų princi
pų, gal ir mažiau už kitus 
nuo tos tiesos nuklystame. 
Bent taip mes įsivaizduoja
me ir tuo tikėti yra pagrin
do. Bet tai dar nereiškia, 
kad mes esame visiškai ne
klaidingi ir kad .esame iš
rinktoji tauta ar panašiai. 
Kaip kiti, taip ir mes, pa
darome įvairiausių klaidų, 
ar tai priklausydami įvai
riausiems sambūriams ar
ba ir pavieniui per šį gy - 
venimą bekeliaudami.

Šie, kad ir paprasti išsi
reiškimai - lazda turi du 
galus ar yra ir kita medalio 
pusė-kad ir komiškai skam
ba, tačiau turi kur kas gi
lesnę prasmę negu iš tikrų
jų atrodo.

Pabaigai tinka ir šitoks 
palyginimas : "Mes visą gy
venimą ko nors siekiame, 
ieškome, mokomės, tačiau 
menkai ką pažinę iš čia iš
keliaujame. . ."

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, sa - 
vaitraštis, leidžiamas Ka
nadoje, Toronte, švenčia sa
vo gyvavimo 30-metį.

Ši sukaktis bus paminėta 
Toronte gruodžio 9 d. . sek
madienį, 4 vai. p. p. Ana
pilio salėje. Už mirusius 
TŽ darbuotojus abejose lie
tuvių parapijose bus laiko-
mos pamaldos. Pamokslus

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTGl

Įvairių Bendrovių atstovybė,
, Visų rūšių Drauda, 

24 metų patirtis, 
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403, 
Toronto, Ontario

M 8 V 1C6.

Au’JJL A >4
♦ Namų — Gyvybės

Į AjfGįj į&A AĮ f* JT * Automobilių
< VC * Komercinio.

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO. ONTARIO
M6P 1A5

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avc., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu ♦ Nemokamas pristatymas •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD. Į

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233 3334 231-2661 231-6226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI į baltuos kraštus ir sov. sąjungą

• Priimame užsakymus ir 'maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų if kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5' v.p.p. susitarus telefonu);

žeDadieniois 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.

482 Roncesvalfes Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Jonovičiai___ |

PADĖKA

Man gulint ligoninėje, už aplankymą, gėles, atvirutes, 
dovanas ir sveikinimuose malonius žodžius reiškiu nuo - 
širdžią padėką šiems asmenims: už nuolatinį lankymą:

Seseriai ir šyogeriui A. J AlišauskamS.I. P. Baro
nams, A. K. Gruntams ir V. S. Gudaičiams iš Niagara 
Falls. M. J. Grigams. J. Johnson, K. Jonušui, O. Kavaliū - 
nienei, kaimynams G. F. Martin, kun. J. Liaubal O. F. M. , 
A. V. Palujanskams, J.M.Saukams, B. M. Satkevičiams , 
P. J. Skeivalams, M.S.Šetkams, S. I. Tauterams ir L. J . 
Vyšniauskams.

Dar kartą išvardintiems, ir pareiškusiems užuojautą 
bei linkėjimus tariu lietuvišką ačiū .

P. Polgrimienė

sakys kun. dr. F. Jucevičius 
iš Montrealio ir kun. Pr. 
Gaida.

Koncerto- pokylio meninę 
programą atliks dailiojo žo
džio menininkė I. Žmuidzi - 
nienė iš Rochester'io, muzi
kinę dalį atliks solistai G. 
Čapkauskienė, V. Verikaitis , 
Vyt. Paulionis, akomponuo- 
jant J. Govedui.

Mažojoje Anapilio salėje

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Telefonas 535-1258

ta proga gruodžio mėn. 9 d. 
vyks medžio skulpt. Prano 
Baltuonio paroda.

Jo darbai pasižymi išra
dinga fantazija. Ne tiek la - 
bai ieško harmoningo grožio, 
kiek netikėtos išraiškos. Nau
doja dažniausiai paplūdy- 
miuose išplautas medžių 
šaknis ir kelmus.

Dešinėje -

GYVATARAS išpildo 
KLD programą St. 
Catharines. Grupei 
vadovauja mokyt. G. 
Breichmanienė.

Ši nedidelė kolonija 
buvo apsiėmusi at - 
likti didelį uždavinį: 
surengti KLDienas . 
Nepamirštamas yra 
.nuoširdumas , dė - 
mesyš , rūpestis, ku
rį St. cathariniečiai 
parodė visiems at - 
vykusiems. b.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Iordon,ont.

TORONTO GINTARTETĖS ATI TEKA PROGRAMĄ 
LONDONO SPAUDOS BAT.IAUS METU

"AUKSINĖS KNYGOS" MECENATAI
Kai dalis lietuvių jau ban

do pasitraukti iš lietuviškos 
veiklos ir net susilaiko nuo 
aukojimo lietuviškiems rei
kalams paremti, tai kita da
lis stengiasi atlikti ne tik 
savo pareigą, bet ir užpil
dyti susidariusią spragą dėl 
kitų pasitraukimo. Jie ne tik 
atvyksta į renginį, bet ir pa
lieka po satmbią auką. Tokių 
tarpe yra ir "Auksinės kny
gos" mecenatai, per Londo
no Spaudos Balių paaukoję 
nemažiau 1OO dol. lietuviš
kai spaudai paremti. Štai 
jie : p. p. Butkai $ 200, P. 
Genčius S 200, p. p. Daniliū- 
nai $ 150, p. p. Paketūrai 
(Rodney) $ 140, pa $ 1OO - 
p. p. Judickai, P ir R. Vaite
kūnai, Londono lėšų telkimo 
skyrius ir K. L. Katalikių 
Moterų Izmdano skyrius.

Tebūna leista su jais, kad 
i r trumpai, "Nepriklausomos 
Lietuvos" skaitytojus supa
žindinti. Ponia Butkienė įdė
jo daug sielos į Izmdono lė
šų telkimo skyrių, kuris yra 
žinomas ir už apylinkės ri
bų. Talkino ir kitoms orga
nizacijoms, o p. Butkus yra 
vienas iš svarbiausių Lon- 
.dano apylinkės veikėjų. Jis 
yra pirmininkas apylinkės 
valdybas, pastatydinu - 
sios lietuvių namus, vėliau 
parduotus, vienas pagrin
dinių parapijos steigėjų ir 
patalpų bažnyčiai įsigijimo 
svarbiausias organizatorius. 
Taip pat pirmojo parapijos 
komiteto pirmininkas ir il
gametis ii’ dabartinis Lon
dono lėšų telkimo skyriaus 
pirmininkas. P.Genčius pa
dėjo organizuoti Londono 
lietuvių veiklą jos kūrimosi 
stadijoje. Jis buvo ir pir
mojo parapijos komiteto na

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66- 7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU (SORE S (Body) TAIS YMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(L>etuviQms duodame special*q nuolo'dp)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS --------

Savininkai V.$uiinskas & Son. Tel. 364-5712

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriausio* patarojos ir darbo atlikėja* jums gall būti stogdengys Guy

Richard, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sgilnlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kol statote

1979. XII. 5.

rys, sėkmingai suorganiza
vęs bažnyčiai patalpų pirki
mų vajų Londono apylinkėse 
ir sukėlęs nemažą sumą lė
šų. Nuolatinis lietuviškų
renginių (jųtarpe ir Spaudos 
Baliaus) lankytojas.

Ponia Daniliūnienė - tau
todailės parodų rengėja, il
gametė ir dabartinė parapi
jos komiteto narė, Londono 
Folk Arts Council buv. vice
pirmininkė, Londono lėšų 
telkimo sk. valdybos ilgame-
tė ir dabartinė narė. Ji taip 
pat yraKL Katalikių Moterų 
Londono sk. pirmoji ir da
bartinė pirmininkė ir, iš 1G 
tos organizacijos gyvavimo 
metų, tose pareigose išbuvu
si 15 metų.

Ponai Paketūrai (Rodney) 
taip pat yra žinomi veikė
jai : p. Paketūras - buv. apy
linkės pirmininkas ir vienas 
iš vajaus organizatorių "Tė
viškės Žiburių" kūrimosi 
stadijoje.

P. p. Judickai dažnai pare
mia lietuvišką veiklą savo 
stambia auka. Jie turi nusi
pirkę didelės vertės ūkį prie 
pat miesto ribų ir pasistatę 
labai menišką, pirmą sykį 
tokio stiliaus matytą namą. 
Tik porą miegamųjų turi du
ris, o visi kiti kambariai yra 
be durų. Pastato viduryje 
yra nemaža erdvė per du 
aukštus. Jos viduryje iš gė
lyno sukti laiptai veda j 
antrą aukštą! Aplink juos 
vėl per du aukštus kabo gė
lių s u dė t i n i a i ("arrang- 
ments"). Šį menišką kūrinį 
jie patys ir suprojektavo. 
Jie turi dar Londone žinomą 
grožio salioną, aplankomą 
net ir grafienių. Dana Judic- 
kienė tą meną yra studijavu
si New Yorke, Paryžiuje, 

Anglijos Londone ir kituose 
didmiesčiuose. Abu Judickai 
iki vestuvių gyvai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje.

Povilas Vaitkūnas nese
niai vedė Reginą Duobienę iš 
Detroito. Abu yra stropūs 
lietuviškų renginių lankyto
jai : ne tik patys ateina, bet 
atsiveda ir nemažai draugų 
ir tikrai padeda vakaro ren
gėjams "biudžetą subalan
suoti", stengiasi lietuvišką 
veiklą paremti ir nemėgina 
iš jo kuo daugiausiai gauti 
kuo pigiausia kaina.

Londono lėšų telkimo sky
rius, vadovaujamas J. But
kaus, kartais yra vadinamas 
Londono lietuvių banku. Jis 
yra parėmęs kiekvieną ypač 
jaunimo, pagalbos reikalin
gą, organizaciją ir išmokė
jęs didelę dalį parapijos 
skolų. Neseniai jis paskyrė 
bažnyčios remontui S 1OOO. 
Anksčiau jis yra paaukojęs 
kelis šimtus dolerių spau
dai paremti (ne per Spaudos 
Balius).

KL Katalikių Moterų Lon
dono skyrius irgi yra daug 
sykių parėmęs jaunimo or
ganizacijas ir parapiją. 
Bažnyčio remontui paskyrė 
S 500. Be to. skyriaus na
rės parapijai yra labai daug 
padėjusios savo kruopščiu 
darbu.

Šimteriopas ačiū visiems 
tai p nuoširdžiai i’emiantiems
lietuvišką spaudą.

Londono Spnudos Baliaus 
rengėjai

Vancouver

A. A. Kazys LUKAS

MIRĖ VEIKLUS LIETUVIS
Širdies priepuoliu š. m. 

lapkričio mėn.13 d. mirė Ka
zys Lukas, gimęs 1913 m. 
kovo mėn. 4 d.Tuokės vaisė. 
Viekšnelių kaime. Tėvai tu
rėjo 16 ha ūkį. Užaugo 3 se
serų ir 1 brolio šeimoje.Ka
rinę prievolę atliko 1933- 
1934 m. . Ryšių Batalijone- 
Šančiuose.Paleistasatsargon 
jn. puskarininkio laipsnyje. 
Kelis metus dirbo darbi
ninku prie topografinių dar
bų, Lietuvos žemėlapio su
daryme. Kaip atsarginis, 
buvo pašauktas kariuomenėr. 
1939 m. ir pasiliko tarnau
ti liktiniu puskarininkiu. Pra
sidėjęs 1941 m. birželio m. 
Vokietijos ir Sovietų Rusijos 
karas jį užklupo Varėnos po
ligone, Teritoriniame Kor
puse tarnaujant. Laimingai 
atsikračius Rusijos politru - 
ko. su likusiais lietuviais at - 
žygiavo Vilniun. Sužinojęs 

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

iš laikraščių, kad Lietuva 
vėl atgauna nepriklausomy - 
bę. Įstojo savanoriu Į Lietu
vos Savisaugos dalinj, III Ba - 
talijoną. Kautynėse su rusų 
desantininkais ir partizanais 
1943 m. vasario mėn. .Mins
ko apylinkėje buvo 3-jų kul
kosvaidžių kulkų sunkiai su
žeistas į nugarą ir savųjų 
paliktas ant sniego kaip ne
begyvas. Savo dalinio ka
riams jau tolokai pirmyn 
nuskubėjus, jis atgavo sąmo
ne ir pradėjo rodyti gyvybės 
žymes. Sanitarai tai paste - 
bėjo ir skubiai atgabeno į 
Minsko karišką ligoninę. Po 
trijų mėnesių pasveiko.

K. Lukas su lietuviais ka
riais 1944 m. gegužės mėn . 
pabaigoje buvo paskirtas ap
saugai 3 sunkvežimių, ve - 
žančių maistą iš Vilniaus j 
Ašmeną gen. Plechavičiaus 
Rinktinės kariams. Apie 20 
km. nuo Vilniaus, kalvų tar
peklyje ir miškingoje vieto - 
je. skaitlingas lenkų partiza
nų dalinys staigiu puolimu iš 
artimos distancijos, trans
portą sulaikė. Visus tris šo- 
ferius- 2 estus ir 1 vokietį 
ten pat ant griovio krašto 
sušaudė. Velionį su 8 lietu
viais kareiviais, nuginkluo
tus, po stipria apsauga nuva
rė į netoli esančią sodybą . 
Ten iš visų atėmė batus, pi
nigus, kas turėjo laikrodžius 
ir geresnius uniforminiūs
rūbus. Išvarė visus ant 
plento ir liepė basiems ir 
pusnuogiams žygiuoti į Vil
nių.

Karo pabaigą velionis su
tiko Vokietijoje. Hanau apy
linkėje. būdamas Luftwaffe 
uniformoje.

Kanadon atvyko 1948 m. 
kaip miško darbininkas. At
likęs darbo sutartį, persike - 
lė į Montreal) gyventi ir dir
bo metalo fabrike. Susitau
pęs kiek pinigų. Montręalio 
užmiestyje pirko nedidelį 
žemės ūkį ir augino kalaku - 
tus.

Kazys Lukas materialiai 
šelpdavo visas lietuviškas 
organizįcijas ir pats lanky
davosi į parengipms bei tau
tines šventes. 1956 m. vedė 
Emą Granikovaitę.

Persikėlus gyventi j Van
couver į 1974 m. .virš du 
metus užmiestyje buvo vieno 
amerikono didelio kalakutų 
ūkio užvaizdą. Pasitaikius 
prieinama kaina Vancou - 
ver’io senamiestyje, kelioli - 
kos metų laikotarpiui išnuo - 
mavo "Fraser" Hotelį 30 
kambarįų ir jį iki mirties 
sėkmingai administravo.Ve - 
lionis dalyvaudavo visuose 
parengimuose, bendradar
biavo mūsų spaudoje ir 
stambiomis piniginėmis au
komis remdavo tautinę veik
lą. Jis buvo vietos Lietuvii 
Bendruomenės Revizijos Ko
misijos pirmininkas. Buvo 
teisingas ir paslaugus žmo
gus.

Laidotuvėse dalyvavo di
delis būrys lietuvių. Jos tę - 
sėsi 2 dienas. Laidotuvių iš

vakarėse, koplyčioje, skait
lingai dalyvaujant visokių į- 
sitikinimų žmonėms, atvyku
sioms su velioniu atsisvei
kinti, kun.Iz. Grigaitis atkal
bėjo rožinj. Prie velionies 
karsto, bendruomenės vardu 
vainiką padėjo Alb. Smilgys . 
Pirmadieni, lapkričio 19 d. , 
10 val.jis koplyčioje atlaikė 
Mišias ir pasakė prasmingą 
pamosklą.

Grabnešiai buvo:Gumbelis 
Smilgys, Granikovas, Šmitas 
Vanagas ir Valančius. Gra
žiame karste, velionies pa
laikai, skaitlingai automobi
lių eilei palydint, buvo at
vežti į Ocean View kapines. 
Oras pasitaikė puikus. Prie 
velionies atviro karsto kun . 
Grigaitis sukalbėjo maldą 
visiems balsiai atkartojau^ 
ir pasakė paskutinį jaudi - 
nantį sudiev. Visi praeidami 
užbėrė ant mirusiojo karsto 
Lietuvos žemelės žiupsnelį . 
Amžinam poilsiui mūsų tau
tietis Kazys Lukas padėtas 
į čia esamą mauzoliejų.

Liko velionies žmona Ema 
ir sūnus Edvardas, 20 m. (jis 
kalba gerai lietuviškai ).

Visi laidotuvių dalyviai 
buvo užkviesti į Onos Gulbi - 
nienės namus, kur ji savo 
iniciatyva, padedant p. p. Ku - 
kulienei, Šmitienei, Herma - 
nienei ir kitoms, suruošė 
pusryčius.

Mielas tautieti Kazimierai, 
po visų žemės kovų, ilsėkis 
ramiai svetingoje Kanados 
žemelėje.1

A. Kcnstavičius

PASIŽYMĖJO MUSU.
ŠA C H MA T D f ‘KAS

S. m.spalio 14 d. netikėtai 
Vancouver’! buvo aplankęs 
Povilas Vaitonis su žmona.
Trumpoms atostogoms ap
sistojo Holiday Im kotelyje 
tr susitiko su visa eile van- 
kuverlečlų. Čia aplankė J. 
Prentice - Kanados atstovą 
tarptautinei šachmatų fede
racijai.

Vancouver'Io šachmati
ninkai pakvietė p.p. Vatto- 
ntus bendroms vaišėms.Ma
lonu buvo sužinoti' kad Vai
tonis sutiko dalyvauti si
multane prieš lietuvius 
šachmatininkus Vancouver' 
yje Ir West Vancouver šach
matų klubo narius. V. Ska
bė Iklo rūpesčiu buvo ras
ta salė tr su buvus tu Kana
dos šachmatų ptrmenyolų 
laimėtoju buvo progos pa

| kelnėms- 

I pristatant 

ir atsiimant
365-7146M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT -

NETTOYEURS CLEANERS 
eol„,c.,n.,S..,.7661 A CENTRAlE 

495-90e AVĖ 
coin 7 corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Ematd 

766-2667.

7 psi.

lošti 5 lietuviams Ir 6 W . 
Vancouver'to Klubo nartams 
- viso 11- kai šachmatų en
tuziastų.

Iš Itetuvtų dalyvavo V. 
Skabėtkts, E. Gumbelts, P. 
Skučas, H.Tumattts , K. Va
nagas /Klubo narys B. Rad
zevičius tuo laiku buvo To
ronte/.

P. Vaitonio žaidimu visi 
buvo nustebę- jo tiksliais Ir 
lyg užburtais ėjimais. Visi 
dalyvavę pralaimėjo, Išsky
rus V. Skabelkj, kuris yra 
jau 4-tą kartą taurę laimė
jęs 5-tų metų laikotarpyje. 
Turnyrui užsibaigus, W.Van- 
couver'to Klubo atstovas p. 
Money padėkojo laimėtojui 
už tokį putkų turnyrą Ir pa
linkėjo vėl tapt! Kanados 
meisteriu . P. Vaitonis, at - 
sakydamas pabrėžė, kad 
Vancouver' Is atnešė jam pa
sisekimų Ir yra čia laimėjęs 
1951 tr 1957 metų Kanados 
šachmatų pirmenybes.

Jei žaidimas šachmatais 
yra menas, tat P. Vaitonis 
tikrai pasirodė kaip maest
ro. Jo žaidimas buvo ko-
montuotas Ir vietinėje spau
doje. K. V.

WORLD- WIDE NEWS 
BUREAU, kurį leidžia Arė
jas VITKAUSKAS Jersey 
City, N. J. , dažnai įdeda ži - 
nių apie Lietuvą ir lietu
vius. Neseniai buvo patal
pinta Aldonos Birietaitės 
nuotrauka tautiniuose lie
tuvių rūbuose šokio metu , 
Toronte.

Pasaulinėje Skiltyje šio 
laikraščio Arėjas Vitkaus
kas yra patalpinęs Antano 
Rūkštelės piešinį,kuris at
vaizduoja Lietuvos partiza
nų kovas su okupantais.

ĮclevelandĮ
Cleveland o Radio prog

rama TĖVYNĖS GARSAI spa
lio pabaigoje suėjo 30 metų 
veiklos sukaktis.

Visą tą laikotarpį jai va
dovavo inž. Juozas STEM" 
PUŽIS, kurio pastangomis 
buvo taip pat išleista pir
maeilių lietuviškų muziki
nių plokštelių išeivijoje.

Ši sukaktis yra didelis at- 
siekimas tiek Cleveland ui , 
tiek lietuvių išeivijai, kuri 
palaikė šią aukštos kokybės 
radio program) tris dešimt
mečius. b.



NL REIKALAI
GRUODŽIO MENUO - TAI NL~PRENUMEKATU APSIMO
KĖJIMO MĖNUO. NESPĖJĘ TAI PADARYTI- PRAŠOMI 
PRISIMINTI. DĖKOJAME VISIEMS, KURIE PRADĖS 
NAUJUS METUS SU NAUJA PRENUMERATA! NL

o SIMONE LIS Leonas, ar
tėjant šalčiams, išskrido j 
Floridą pasideginti saulutėje

o LUKAUSKAITĖ-CRUMEL 
Antanina, 88 m. amžiaus,mi
rė ir palaidota per šv. Kazi
miero parapiją.

0 SKIRKA Petras, 75 m. am
žiaus, palaidotas per šv. Ka
zimiero parapiją. Liko žmo
na Leli, duktė June,broliai ir 
seserys Lietuvoje. Buvo ki - 
lęs iš Marijampolės.

e MILIUS Vincas, 65 m. am
žiaus užmuštas piktadarių . 
Jis, vienas turtingiausių lie
tuvių Montrealyje, vertėsi 
geležies ir mašinų
prekyba. Buvo vedęs sve
timtautę, kurią prieš metus 
Floridoje buvo "pagrobęs" 
neaiškus elementas. Liko 
žmona Claude, duktė Sonia, 
teta Mary Milienė ir gimi
nių Lietuvoje.

e MIKULIAI Antanas ir A- 
nelė, savo artimųjų tarpe at
šventė 50 metų vedybinę su
kaktį. Svečiai buvo gražiai 
pavaišinti, o jaunieji - ap
dovanoti brangiais laikro
džiais.

o STAŠKAI, Juozas ir Emi
lija iš Sudbury, Ont. lankėsi 
Montrealyje ir dalyvavo A. ir 
A. Mikuliu pagerbime.

o MYLĖS Augustinas ir Ona 
atšventė 25 metų vedybinę 
sukaktį. Dalyvavo gana daug 
draugų ir svečių. Gauta daug 
sveikinimų iš organizacijų . 
Pobūvis vyko AV parapijoje .

o STRAVINSKAS Stasys, di
delis lietuviškos spaudos 

laužo .mėgėjas, senas NL skaityto
jas, rėmėjas ir geradaris, 
susirgo plaučių uždegimu . 
Guli namuose gydytojo prie
žiūroje.

e Šv.ONOS D-JA gruodžio 
9 d. šaukia visuotiną susi
rinkimą.

s Šv. KAZIMIERO PARAPI
JOS Komiteto rinkimai pra - 
ėjo labai sėkmingai. Į naują 
Komitetą išrinkti: Povilas

Ričardas Martel, Juozas 
Asipavičiuš, Leonas Mar
kauskas, Rapolas Pališaitis 
ir naujai išrinkti Povilas 
Kalpokas, Edv. Čičinskas. Po 
rinkimų visi pasivaišino la
bai puikiais pietumis.

Ta pačia proga, Šv. Elz
bietos D-ja per pirmininkę 
O. Kreivienę iš savo paren
gimo pelno $1.180-paskyrė 
$ 300 kieliko įsigijimui ir 
$300 bažnyčios šildymui.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojos
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OR. A. O. JAUGELIENt j 
Dantų gjdjtoįa

UtO CUY STREET 
SUITE 11-12 
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r el. 932 ■ 6662. n.r, 73’ • 968 1.

Dr. E. Andrukaitis, = r

Tti 522-7236 Montreal H2J IK*
832. BOUL ST-JOSEPH E. P. Q CANADA

Or.A.S. Popieraitis
B A.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C . E.R.C.S.(C)

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931„-4024
Suite 215, Montreal Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS pharmacists'

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9 Q.m. d-to 10 p.m. Open.
Sumedi: 9 Q.m. d 9:30 p.m. 
Dimattche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek oinuoi anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

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

4701 Bannantyne.
Verdun. Quebec Tel. Bureau: 769-8824
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.) Residence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIHE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. Q. H 2V 4H4

Tel: 279-1 161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

Roman J. iSganaitis, b.a., b.c.l.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 5D4

MONTREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B78-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA, b.c.l.
Suit* 627, 3 Ploc* Vili* Mane, 

Montroa/, Quebec H 3B 2E3
Til.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.b^l, b.c.l.
16B Notri Damv Street E.^uita 205. 

Tai: 866 2063. 866-2064

8 psl. I

1978 m Lituanistinės Mokyklos Kalėdų Eglutės pasirody
mas. Snieguolės atveda Kalėdų Senelį į sceną.
Ir šiais metais žada būti įdomi programa. Ruošiamas o- 
riginalus scenos veikalėlis, vadovaujant mokyt. J. Baltuo- 
nįenei.

MONTREALIO LITUANISTINĖ MOKYKLA RENGIA 
KALĖDINĘ, PROGRAMĄ š. m. gruodžio mėn. 16 d. ,3-30 
v.p.p.AV PARAPIJOS SALĖJE.

PROGRAMA IŠPILDOMA MOKINIU- APSILANKYS IR į 
KALĖDŲ SENELIS SU DOVANOMIS. Kava ir pyragai 
Įėjimas-auka nuo $2. Vis maloniai kviečiami i

Montrealio Lituanistinės Mokyklos ;

KALĖDINĖ RADIO 
PROGRAMA

Lietuvių Radio Valandėlė., 
vad. L. Stankevičiaus, duos 
specialią programą gruodžio 
25 d. , 10 vai. ryto, ir tos pa
čios dienos vakare 11 v.30 m 
vyks reguliari programa.

Tėvų Komitetas
H ««■■■■»»» a a aLL. i i , r

Pirmutiniame ir did rici/sidme
TORONTO LIETUVIU
KREDITO KOOPERATYVE

L ŠIMONELIENĖS PARODA
Katalikų Moterų Draugija 

švęsdama savo metinę šven
tę, gruodžio 8 d. 7 vai. A. V 
parapijos salėje rengia dai
lininkės Irenos Šimonelienės 
darbų parodą. Bus išstatyti 
26 paveikslai. Ji lankė Tai
komosios Dailės Institutą, 
kuriam vadovavo dail. V. K. 
Jonynas, dirbo grafikoje.

Atvykusį Kanadon, pradėjo 
dirbti kaip menininkė - tėkšti- 
lės srityje. Pirmoji jos darbų 
paroda buvo surengta Mont
realyje Švietimo Ministeri
jos. Montrealio lietuvių tar
pe L Šimonelienę matysime 
pirmą kartą.

Bus išstatyta apie 26 pa
veikslai .

12'U'r
12 %
10
10

6

MOKA
už6 mėn term, indėlius

ui spec. taup. s-tas

ui 3 metų term, s-tas

dydyje, bet nedaugiau $2,000

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMBARIU BUTAS PARK EXT. , 
QUERBES Ave. Tel: 272 -8384, Monika GAPUTIS

Greitas ir tikslus patarnavimas!

TeL Bus’: 722’3545 
Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

adamoni sinsurance ag EN CY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD . MONTREAL. QUE.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS NAUJU IR NAUDOTU AUTO - 
MOBILIU GRUODŽIO MĖNESf. DIDELĖ NUOLAIDA IR 
NUPIGINTAS FINANSAVIMAS. KREIPTIS PAS LEONĄ

Žiur. SkelbimąU

------- ------------------------------------------------------------------ !

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avimu., Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945m.

Albertas N O R K E L I Q N A S , BA. C S C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

BŪSTINE

INCOME TAX i
* Informacija ;
* Planavimas ;
* Pildymas ;
telef: 727 - 0879 arba 1
721 - 7916 vakarais ■ 

LEONAS MARKAUSKAS i
i kJikJLM txxxxuln x xx’Jlx x x E *

skolinkis

PARAMA

12
15 1. ine of Credi t'

milijonu dolerių
iki $50,000 ir mortgičius iki 
j gyvybė apdrausto santaupų

ar.tradimijis ir trečiadieniai*
irt.t'lipni.tis ir penktadienia*-

i u N a m a i —
532-8723
532-1149

1 573 Eloor -Street West,

Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronte Ont. o Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 532-3414

AKTYVAI — viz5 17 milijonų

KASOS VALANDOS = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10- 3 | ferm. indėlius 1 metu 

term, indėlius 2 3 metu
Antradieniais 10 3 n„ ir ‘

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniai:.

10 - 9
10 8

9 • !
9.30 i

10

taupomąją s-ta

DUODA PASKOLAS IS:

mprtgiėius 1 3 ’/4r/<

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 
pensijų v •;> finu L: .ki. 1 St*, namų s-tą nuo sausio 1/80

Nemokama v;< n>t\ •> > ’ ■ drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeniniu paskolų, mirties ir in>o I durno atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame AnuHcon kci>onių čekius ir pinigines perlaidos.
Nemokomos čekiu.>< sa$ko>ti. pc .> • tie / imps. * Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, h et suiiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
ĄMtUtUMtHT ■ HJtNiruKl

PAR D A V MAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

o Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAU r 4e AVENUE LASALLE 363-3887
 į Too c«htwal« see-nea totcoRATio>ių~į

. __ _ IYIŪNTRERUŪ LIETUULĮ 
Litas kredito loja
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 15. %
Taupomąsias s-tas 12 % Nekiln. turto 14.5 °o

Pensijų planas 10 % čekių kredito 16. 5 °o
Term. ind. 1 m. 1 1.75 % Investacines nuo 15.5 %
Trumpai, term. ind. iki 13. %

Duoda nemokomą gyvybės draudę Nemokama gyvybes drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumą. •

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasara nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKl AlISOMA t IFTUVA


	 1979-12-05-LIETUVA_0033
	 1979-12-05-LIETUVA_0034
	 1979-12-05-LIETUVA_0035
	 1979-12-05-LIETUVA_0036
	 1979-12-05-LIETUVA_0037
	 1979-12-05-LIETUVA_0038
	 1979-12-05-LIETUVA_0039
	 1979-12-05-LIETUVA_0040

