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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

PASIBAIGĖ SPĖLIOJIMAI 
NAUJASIS JAV-biu_ 
PREZIDENTAS Ronald 
REAGAN

Didžiausias prezidentinių 
ri nki mų s iu rpr yza s bu vo ta i, 
kad Carter’is pralaimėjo 
rinkimus nustojęs populiaru
mo valstijose, kur buvo tik - 
ras laimėsiąs: industrinėse 
Šiaurės ir Vid. Vakarų ir ge
rokai sumenkėjo populia - 
rūmas Pietuose.

Reagan’o išrinkimas neti
kėtai didele persvara,paro
do, kad Amerika nori pakei
timo dabar.

Carter’is po to, kai pradė
jo aiškėti jo dideliu procentu 
pralaimėjimas, paskambino 
telefonu Reagan’ui jį svei
kindamas ir. pasiuntė teleg
ramą. Savo rėmėjams jis 
,pasakė:"Prieš 4 metus pa - 
žadėjau jums niekada neme
luoti, taigi negaliu čia stovė
ti ir sakyti,kad pralaimėji - 
mas man nėra skaudus". Jis 
ragino visus rimtai ir veiks
mingai remti naują prezi - 

dentą". "Aš norėjau būti pre
zidentu, nes aš myliu šį 
kraštą ir myliu jo žmones . 
Esu nusivylęs-bet nesu pra - 
radęs meilę".

Carter’is pabrėžė, kad A - 
merika yra privilegijų eta , 
nes rinkimai vykdomi demo
kratiniu būdu ir jis priima 
balsavusių sprendimą. Jis 
pažadėjo visišką paramą 
naujam prezidentui pereina
majame laikotarpyje ir bet 
kada ateityje.

Reagan’as padėkojęs savo 
balsuotojams, pasakė, kad 
niekada nesijautė savo gy - 
venime toks nuolankus. "Aš 
jums šventai prisiekiu, kad 
darysiu viską, jog pateisin
čiau jūsų pasitikėjimą".

Reagan’as pažadėjo ame
rikiečiams sumažinti 1O% 
mokesčius, užšaldyti SALT 
susitarimus su Sovietais ir 
atstatyti Amerikos prestižą 
alijantų ir priešininkų aky
se.

Taigi, kaip lietuviai sako ' 
filosofiškai: pagyvensim-pa- 
matysim...

BE LGRADE-TAIKOS 
KOMISIJA IRANO-IRAKO 
KONFLIKTE.

Jugoslavijoje, Belgrade , 
sudarytas 94 kraštų atstovų 
komitetas pasiruošti taikos 
komisijai Irako-Irano kon
flikte.

JAV-se vykstant preziden
to rinkimo kampanijai ir rū
pinantis pagrobtųjų įkaitų 
likimu, apie ką vėl iš naujo 
pradėjo kalbėti Irano vy- 
riausybė-Afganistano įvykių 
aktualumas atsidūrė antroje 
vietoje.Sovietų žiaurumai , 
neišgąsdino afganų,© tik su
tvirtino jų pasiryžimą išva - 
ryti okupantą.

KUBA IR SOVIETAI
PASIRAŠĖ 5 METU
SUTARTĮ

35 bilijonų dolerių apyvar
tos sutartį 5-iems metams 
pasirašė Kuba ir Sov.Sąjun - 
ga. Ta sutartis įpareigoja 
Maskvą padėti Kubos ekono
miniam gyvenimui./Kaip ji 
gali tai daryti, pati šlubuo - 
dama su produkcija, nepajėg
dama tinkamai išmaitinti sa
vo plotuose gyventojų ir ne
turėdama valiutos? Neseniai 
vėl turėjo parduoti nemažus 
aukso kiekius, nes rubliai 
neturi užsienyje jokios ver
tės/.

Ką duos Kuba Maskvai ? 
Turi būti kas nors labai rei- 
kalingo:kariuomenės -invazi
joms ir riaušėms kelti Azi
joje ir Afrikoje ir, žinoma, 
leidimą įsitvirtinti Sovietų 
ginkluotoms pajėgoms JAV- 
bių pašonėje. Kitaip- "soli - 
darumas" už 35 bil, dolerių 
būtų gerokai perbrangus...

KARMAL- MASKVOS 
KLINIKOJE

Afganistano prezidentas 
Karmai,po susitikimo ir po
sėdžių Maskvoje, pasijuto 

NIJOLE SADŪNAITE LAISVĖJE
1980 m. liepos 8 d. , baigusi ištrėmimo bausmę Sibi

re - Bogučanuose, Nijolė Sadūnaitė gavo pasą ir per Ry - 
gą išskrido į Vilnių. Liepos 9 d. , vos spėjus lėktuvui nu
sileisti Rygos aero uoste, stiuardesė įsakė visiems ke
leiviams paruošti pasus ir bilietus, kuriuos, išlipant iš 
lėktuvo, tikrino trys uniformuoti milieninkai. Patikrinę 
N. Sadūnaitės ir jos palydovo pasus, pareigūnai paaiški
no, jog jiems esą kažkokių neaiškumų ir pakvietė sėstis 
J šalia lėktuvo stovinčią automašiną, kurioje laukė trys 
čekistai iš Vilniaus. Po penkių vhlandų kelionės "Volga " 
pasiekė Vilnių. Atvežę prie pat namų Architektų gatvėj , 
saugumiečiai palinkėjo Nijolei, "kad daugiau nereikėtų 
susitikti" ir paleido.

Kokiam tikslui buvo reikalinga šita čekistų palyda ? 
Ogi, kad tie, kurie su gėlėmis buvo nuvykę į Rygos ir Vil
niaus aero uostus, negalėtų jos pasveikinti ir įteikti gėlių, 
kad vėliau saugumiečiai galėtų sakyti, jog Nijolės Lietu
voje niekas nelaukė ir nepasitiko.

Žinią apie Nijolės Sadūnaitės sugrįžimą greitai prane
šė įvairios radijo stotys. Žmonės klausinėjo vieni kitus : 
"Kaip pamatyti Nijolę ?" O tie, kurie ją sutikdavo, sa- 
kė:"Ačiū tau Nijole, už tavo meilę ir auką. Tu šešerius 
metus švietei Tautai ir pasauliui, žadinai visus nenusi -

taip išsisėmęs, kad turėjo 
būti nugabentas į specialią 
kliniką užsieniečiams Mar- 
kvoje. Neskelbiama, kada jis 
galės grįžti atgal į‘ Kabulą.

Tai pirma Karmai išvyka 
į užsienį po rusų remiamo 

•perversmo, kurio dėka Kar - 
mal pakliuvo į vyriausybės 
postą.

JAMAIKA KRATOSI
KUBOS AMBASADOS

Darbo Partijai laimėjus 
rinkimus, naujasis Jamaikos 
min.p-kas Edward Seaga 
paprašė Kubos atšaukti savo 
ambasadorių, nes jis kišosi Į 
Jamaikos vidaus reikalus.

IRAKIEČIAI PAGROBĖ 
IRANO ALYVOS MINISTER!

Irako žinių agentūra pra
nešė,kad specialūs daliniai

. pagrobė Teherano alyvos mi- 
nisterį Mohammed Tunguyan 
netoli Abadan’o, kur vyksta 
intensyvios kovos. Jis buvo 
nugabentas į Bagdadą. Tun- 
guyan, 30 m. amžiaus,prieš tautinę vėliavą. Jie buvo apkaltinti "chuliganizmu". Rai
dų mėnesius pradėjo eiti sa-

* vo pareigas, Rajai suforma
vus naują vyriausybę Irane.

Iranas šaukia, kad pasau
lis pasmerktų tokį elgesį...

lenkti melui bei prievartai, būti ištikimiems Dievui ir Tė
vynei". O N.Sadūnaitė skubėdavo pasakyti: "Ačiū, ačiū
visiems už maldas ir visokeriopą paramą. Tik jūsų mal
dų dėka pajėgiau viską pakelti. . . "

(LKB Kronika Nr. 44 ) 
STATKEVIČI AUS KNYGA IŠVERSTA Į RUSU, KALBĄ,

Suimtojo Lietuvių Helsinko Grupės nario dr. Algirdo 
STATKEVIČIAUS knyga Sofiokratija arba geomo- 
ralės pagrindai išversta į rusų kalbą. Rusų 
emigrantų žurnalas Posiev (Nr. 6,1980) praneša, kad 
vasario mėnesį KGB įvykdė kratą knygos vertėjos, ru - 
sės studentės Mandrik, bute.

ĮSPĖJIMAS EI TANUI Fl NKELSTEINUI

Briuselyje išeinančio biuletenio USSR News Brief 
(Nr 8, 1980. IV. 3 ) žiniomis, Lietuvos Helsinkio Grupės 
narį Eitaną Finkelšteiną valdžia įspėjo apie parazitizmą" 
Jis yra fizikas, bet ilgesnį laiką nebegauna darbo. Jo 
adresas : Vilnius, Liepos g-vė 21, butas 10.

NUTEISTI 4 ESTU MOKSLEIVIAI

USSR News Brief (Nr. 10, 1980. V. 31) informuoja, ka 
kad 1980 gegužės 15 d. Tartu mieste nuteisti "keturi Tali
no technikumo studentai už tai, kad jie Estijos nepriklau
somybės šventės dieną ( Vasario 24 ) iškabino Estijos

vo Hermliu, Vello Systar ir Olev Taitso nuteisti po pus
antrų rųetų lagerio, o Viljo Vilbach - dviem metam.

Dr. Leono ir Irenos KRIAUČELI UNŲ, šeima savo 
sūnui ir broliui prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ
1

PREMIJAI SKIRTI SĄLYGOS YRA TOKIOS:
1. Eugenijaus KRIAUČELIUNO 1000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;
2. Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, vyresnių
jų organizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvienerių me
tų gruodžio 31 d. (pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisija, kurion po vieną atsto
vą skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas^ Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdy
ba ir JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, o du atstovus paski
ria Kriaučeliūnų šeima; r
4. Jury komisija, aptarusi asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Pawnee Road, Palos Park, Illinois, 60464-.

LIETUVOS VĖLIAVA 
WASHINGTON’S r

Lietuvos vėliava yra pas
tatyta reprezentaciniuose 
Rūmuose "Florida House" , 
Washington’e.DC, Viktorijos 
JACOBSON rūpesčiu ir lėšo
mis bei St.Petersbūrg’o Vy - 
čių organizuotumo dėka.

LIETUVIU OPERA DIRBA
25-ąją sukaktį minėdama, 

Lietuvių Opera Chičagoje 
ruošia "I Lituani’’spektaklį.

KAIRĖJE -
Lietuvos rezistentas Vladas 
ŠAKALYS, neseniai pabėgęs 
iš Lietuvos, Hamilton’e 
spaudos konferencijoje š.m. 
spalio 1O d. aiškina savo pa
bėgimo detales Amnesty In
ternational atstovams.

Nuotr.: J. V. Danio
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Negalėdami sufabrikuoti jokių kaltinimų net pagal 
"patogiai" suformuluotą Baudžiamąjį Kodeksą, KGB į- 

vairiais būdais stengiasi gadinti gyvenimą kai kuriems 
piliečiams. Vilniuje populiariausi metodai paskutiniu 
metu yra artimųjų bei giminių šantažas ir engimas dar
bovietėse.

Instituto "Termoizoliacija" mokslinę bendradarbę 
B. BURAUSKAITE , jau 1974 m. saugumo kapitonas J. Ra
dzevičius nesėkmingai vertė pasirašyti įspėjimą dėl 
"nacionalistinės ir antitarybinės " veiklos /t.y.bendra
vimo su Baltarusijos ir Kaliningrado lietuviais, dalyva
vimo klubo "Romuva" veikloje/. Per 1976-1978 m. 
"draugiškam" pokalbiui buvo kviesta daugiau nei 1G B. 
Burauskaitės draugų ir pažįstamų, kurie buvo verčiami 
kartais atvirai, kartais gudriai užmaskuotu būdu bend
radarbiauti su KGB, paliudyti saugumiečių pateiktus jos 
antitarybiškumo faktus. Šioje "veikloje" itin pasižy - 
mėjo "draugas Pranas" /jis ir Pranas Mieželis, ir Ro
mas Maželis, bei Michailas Maškovas, jis ir Mikaelis 
Atmentinš/. Deja, jų pastangos buvo bergždžios.

Ypatinga KGB "globa" išaiškėjo 1979 m. gegužės 
mėn. B. Burauskaitės bute apsigyvenus Angelei Ragai
šienei, kuri su dukrele buvo atsidūrusios gatvėje. 
Birželio mėn. skridusias į Maskvą, Burauskaitę ir Ra- 
gatšienę saugumiečiai iškratė be jokios sankcijos kra
tai. Prasidėjo represijos darbovietėje: birželio mėn. 
papeikimas, liepos mėn. pastaba, skyriaus viršininko 
V. Jarulaičio skambučiai į komandiruotes vietas, tikri - 
nantys kiekvieną jos žingsnį. Susidarius tokihi intehsy- 
vaus persekiojimo atmosferai, B. Burauskaitė atsisakė 
darbo institute. Tačiau, perėjus dirbti į statybos re - 
monto trestą, kuriam labai reikėjo vyr. inžinieriaus /jų 
pačių žodžiai/, po savaitės staiga pranešama, kad nu - 
matomas etatų mažinimas ir naujai darbuotojai teks pa
siieškoti darbo kitur...

•••
1979. lapkričio 26 d. Irena GAJAUSKIENĖ atvyko į 

pasimatymą pas vyrą Balį GAJAUSKĄ,kuris kalinamas 
speclageryje Mordavijos ASR.Sasnovskoje. Kitą dieną 
Sasnovskoje pasirodė senas čekistas J.Trakimas, mėgsti 
t ant i s vadintis Josif u Trofimovu . Tai ne pirmoji jo 
kelionė į Mordaviją po B.Gajausko įkalinimo. Šis KGB 
emisaras, kurio sąžinę slegia ne vieno Lietuvos patrio
to, partizano likvidavimas, nevienos motinos ašaros , 
netekus moksleivio ar studento šeimoje, pastangos rei
kalingos dar ir šiandien.

Saugumiečiai norėjo pasinaudoti susidariusia šeimy
nine padėtimi /žmona laukia kūdikio/ ir pasiūlė pasira
šyti B. Gajauskui straipsnį, kuris būsiąs išspausdintas 
laikraštyje. Už tai jam būsią leista grįžti Į šeimą... 
Trakimo "gulbės giesmė" nebus sugiedota - nepasisekė ii 
išplėšti laisvės troškimo Lietuvai iš Balio krūtinės.

• Didžiausias valdančiųjų sąjungininkas - perdėta pa - 
valdinių baimė.
o Daugelis tarybinės Konstitucijos straipsnių, išspaus
dintų jumoro žurnale, būtų visiškai savo vietoje...

IŠLEISTA LIETUVOJE 1980 m.

ATVIRAS PAREIŠKIMAS 
WINNIPEG, o LIETUVIU 
KLUBO VALDYBAI

Išbuvęs du ir pusę metų 
Winnipeg*o Klubo sekreto
rium, per tą laiką teko pas - 
tebėti, kad Klubo Valdyboje 
nėra sandaros bei vienybės 
tarp "Literatūros Draugijos 
atstovų "ir vidurinės kartos 
klubiečių. Vienas narys vi
suomet suranda nepagrįstų 
ir neįgyvendinamų reikala
vimų, o vėliau ir pats boiko
tuoja savuosius sumanymus, 
apkaltindamas kitus Valdy
bos narius. P-kas B. Urbo
nas/ jau miręs/ buvo suma- 
H ps

nūs ir aukšto mokslo žmo
gus. Automatiškai perėmus 
jo pareigas kitam, nepasi
rūpino į laidotuves sukviesti 
visus Klubo narius. Ir tik po 
savaitės laiko ir šio rašinio 
autorius sužinojo. Vėliau, 
Valdyba surengė Banketą, 
taip pat ne visus klubiečius 
pakvietė. Finansinė sąskaita 
ar atskaitomybė nevisuomet 
būna tikslūs.

Turėdamas pagrindo,dėl 
Valdybos nedarnios veiklos 
ir V. Novogrodckio nepa
lankaus atsiliepimo apie ma
ne kaip Klubo sekretorių, 
pareiškiu savo valią ir norą:

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS PASIRUOŠIMAI 
MADRIDO KONFERENCIJAI

Kanados LB, kartu su Kanados Baltų Federacija,) - 
teikė Kanados vyriausybei eilę memorandumų ir Helsin
kio ir Belgrado Konferencijų progomis. Šiais metais Ka
nados Užsienių Reikalų Ministeris Mark MacGuigan su
darė specialią prokomisiją Helsinkio Baigminio Akto 
peržiūrėjimui ir viešai pakvietė visus suinteresuotus as
menis ir organizacijas pareikšti nuomonę, kaip tie Aktai 
buvo vykdomi ir kwo Kanada turėtų siekti Madride.

Kanados Lietuvių Bendruomenė / KLB /, Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga /KLJS/ ir Kanados Lietuvių Ko
mitetas Žmogau j Teisėms ginti patiekė bendrą memoran
dumą. Kanados Lietuvių Fondas savo memorandumą pa-? 
siuntė atskirai. Gttawos KLB Apylinkė Tai’/vavo be ad -• 
tame Canadian Committee of Captive European Nations 
/Gttawa/ memorandume kartu su kitomis 8 tautybėmis . 
Šis memorandumas, dalyvaujant visų 9 tautybių atsto - 
va ms, Pakomisijos parlamente buvo išklausytos 1980 m. 
spalio mėn. 6 d.

Kanados LB parodymams specialioje pakomisijoje 
parlamente buvo pakviesta 1980.X. 7. Įteikiant memo - 
randumas ankstyvesnėms parlamentarinėms komisijoms, 
Belgrado - 1977. XL 15 ir Madrido - 1979. III. 15, KLB 
kartu pristatė liudininkus, kurie, patiekdami dokumentus, 
parodė, kad jų mėginimai atsikviesti Kanadon artimus 
gimines, arba ir prašymai leisti jiems gimines palankyti 
Kanadoje buvo nesėkmingi.

Šiems parodymams KLB kartu su Kanados Lietuvių 
Komitetu Žmogaus Teisėms ginti,pasikvietė neseniai iš 
Lietuvos pabėgusį rezistentą Vladą Šakalį.

PARLAMENTARINĖS PAKOMISIJOS APKLAUSINĖJIME
Adv. Joana Kuraitė, KLB Valdybos narė visuomeni

niams reikalams, referavo pristatomą memorandumą, 
įteikė L. K. Bažnyčios Kroniką nr.lG anglų kalboje ir 
"The violations of human rights in Lithuania /1979/41 ir 
pristatė Vladą Šakalį, kaipo gyvą liudininką apie dabarti
nes sąlygas okupuotoje Lietuvoje. V.Šakalys pirmiausia 
perskaitė savo anglų kalba paruoštą memorandumą ir 
toliau atsakinėjo į parlamentarų klausimus. Jo vertėju 
buvo Algis Juzukonis, Kanados Lietuvių Komiteto Žmo - 
gaus Teisėms vice-pirmininką s.

Apklausinėjimas truko daugiau valandos. Kai kurie 
parlamentarai prašė daugiau medžiagos apie persekio - 
jimus Lietuvoje.

KANADGS UŽSIENIŲ, REIKALŲ, MINISTERIJOJE
KLB Valdybos ir Tarybos atstovai ir Vladas Šalta - 

lys turėjo daugiau kaip pusantros valandos pasikalbėjimą 
su Paul Chapin, Užsienių Reikalų Ministerijos Europos 
Rytiį kraštų skyriaus vedėju. Dar dalyvavo penki Už
sienių Reikalų Minister!joslpareigūnai, tarp jų - minis- 
terio speciali asistentė Janice Thordanson ir Kanados 
atstoivas Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komisijoje - 
B. Balletreau. z

SUSITIKIMAI SU PARLAMENTARAIS
KLB atstovai ir Vladas Šakalys Ottawoje pasimatė 

su visų trijų fedėralinių partijų atstovais, - parlamento 
nariais.

Kanados New Democratic Party vadas Ed Broadbent, 
neseniai grįžo iš apsilankymo Lenkijoje ir Berlyne, todėl 
jam buvo suprantama V.Šakalio pasakojimai apie sunkų 
ir pavojingą trijų pasienių apsaugos linijų perėjimą.

Konservatorių partijos vadas Joe Clark įgaliojo Mi - 
chael Wilson, buvusį Prekybos ministerį pasimatyti su 
KLB atstovais ir V.Šakaliu, kuris jam, kaip ir Ed Broad
bent, NDP vadui, Įteikė JAV LB išleistą didžiulį dr. T.
.Remeikio veikalą "Gpposition to Soviet Rule in Lithua
nia 1945-80" ir parodėtas knygos vietas,kur aprašoma 
apie V. Šakalį.

Louis Ducloš, Užsienių Reikalų ministerio parla - 
mentarinis sekretorius, neseniai lankėsi Čekoslovakijo
je ir susipažino su gyvenimu ten; jis smulkmeniškai 
klausinėjo Šakalį apie jy patyrimus or nuomones.

Senatorius Paul Yuzik priėmė V.Šakalį ir KLB ats - 
tovusJ.R. Simanavičių, A.Juzukonį, J.V.DanįirL. Gi- 
riūną pietų metu Parlamento restorane. Senatorius Yu
zik yra gerai susipažinęs su gyvenimo sąlygomis Sovietų 
Sąjungoje. Jis yra, kaip Kanados atstovas, NATO-North 

Sub-committee on Free Flow of In - 
le sekretoriate; jis redaguoja jo lei-

IR GERAI, IR BLOGAI
Atlantic Assembley 
formation and

teranų eilę. O Klubo kultū
rinę veiklą perleisti savo 
vaikams ir anūkams, kurių 
jau turite užtektinai pribren
dusių. V. M.

atsistatydinu iš visų Klubui 
Įsipareigojimų ’. Taip pat ir 
nuo šio pareiškimo datos, 
atsisakau ir išstoju iš Klu
bo narių. Reikalauju Valdy
bos sugrąžinti man mano pa
duotą pareiškimą įstoti Į 
Klubo narius 1977 metais.

Viktoras Matutis 
Wintlipeg, Ma . 

P.Š. Artėjant visuotinam 
Klubo narių metiniam susi
rinkimui, kuris turi Įvykti 
1981 m etų vasario pradžioje, 
patartina Valdybos nariams , 
kurie jau peržengė 7O-tą 
gyvenimo slenkstį, išeiti į 
pensiją, papildant Klubo ve - 

PASIGEDO SKAUTŲ IR 
ATEITININKŲ

Iš Chicagos rašo:
Chicagoje Pavergtų 

Tautų ir Dariaus - Girėno 
minėjimuose nedalyvavo
joks skautų ar ateitininkų 
vienetas. Kodėl?"
"... Chicaga turi ir raitą po
liciją. Per Dariaus-Girėno 
minėjimą liepos 27 d. Mar - 
ket parke matėme tokį vaiz - 
dą: vienam raitam polici-- 
ninkui reikėjo nulipti nuo 
arklio, o kai jis norėjo at
gal užlipti, tai privedė ark
lį prie suolo, užlipo ant suo-

džiamus informacinius biuletenius.

ŠAKALYS KANADOS SPAUDOJE
Amnesty International Canada,kurios skyrius ang - 

liškai kalbančiųjų yra Ottawoje, š. m. spalio 7 d.suren - 
gė V.Šakaliui spaudos konferenciją. Didžiausia Kanados 
spaudos agentūra, siuntinėjanti pranešimus visiems di
desniems Kanados laikraščiams, Canadian Press /CP/, 
po konferencijos padarė pranešimą su Šakalio nuotrauka.

Gttawos didžiausias dienraštis "The Citizen" , spalio 
8 d. įdėjo straipsnį "Action on human rights reęuired" , 
kartu su Šakalio nuotrauka prie Parlamento Rūmų.

Dieną ankščiau, V.Šakalys pasimatė Toronte su Ka
nados įtakingiausio dienraščio "The Globe and Mail" at
stovais ir apie jį buvo išspausdintas ilgesnis straipsnis 
aprašantis jo kalinimus, dramatišką pabėgimą ir paminint 
kai kuriuos jo pareiškimus. Taip pat paminėta, kad Ša - 
kalys atvyko į Kanadą liudyti parlamentarinėje Pakomį- 
sijoje apie Helsinkiop Baigminio Akto pildymą kiek tas 
liečia Žmogaus Teises. Didelio tiražo dienraštis "The 
Toronto Star" paskyrė Šakaliui visą puslapį.

198O.X. 1G International Amnesty ir spaudos konfe
rencija buvo suruošta Hamiltone ir buvo aprašyta vietos 
spaudoje.

IŠ VLADO ŠAKALIO PASISAKYMŲ.
Vladas Šakalys buvo vienas iš dviejų pagrindinių va

dinamo "45 Baltiečių Chartos" paruošėjų. Šiame memo
randume nurodoma, kad pradėjėjai yra ir
nacinė Vokietija ir Sovietų Rusija.

Pagal Molotov’o - Ribentropo paktą ir slaptus 
priedus prie' pakto, nacinė Vokietija ir Sovietų Rusija iš 
anksto pasidalino Lenkiją, Pabaltijo valstybes, Suomiją 
ir Besarabiją. Vokietijai pradėjus karą, Sovietų Rusija 
užėmė dalį Lenkijos, privertė Pabaltijo valstybes priim
ti karines bazes. Suomijai pasipriešinus, paskelbė jai , 
karą, aneksavo Besarabiją. Taigi, II-jo Pasaulinio 
Karo pradėjai-agresoriai yra abu- ir nacinė Vokietiją ir 
Sovietų Rusija, nes be jų susitarimo karas nebūtų pra - 
sidėjęs.

Slaptieji dokumentai po karo pateko Vakarų sąjun
gininkams ir jie vėliau leido Vakarų Vokietijai juos vie
šai paskelbti.

Suimti iš karto visus 45 asmenis pasirašiusius šią 
chartą, atidengiančią Sovietų Rusijos rolę karo pradėji - 
mui, KGB nesiryžo. Būtų atkreipta didelis dėmesys.To
dėl, kiek laiko palaukus, pradėjo atskirų asmenų tardy -z 
mus ir areštus. Jau žinomi septyni atvejai: vieni tardy
ti, kiti jau nuteisti, du mirė neaiškiomis aplinkybėmis .

1980. V. 29 V. Šakalio tardymo metu KGB jau griežtai 
pareikalavo, kad jis atšauktų savo parašą, kitaip buvo 
grasinama 10-15 metų kalėjimo. Nelaukdamas arešto , 
Šakalys pasislėpė ir nutarė pabandyti pabėgti Į Vakarus.

Vladas Šakalys nemano, kad nuolaidų politika ką 
nors konkretaus atsiektų. Griežta, sutartinė Vakarų 
valstybių politika daug daugiau atsiektų ir sustabdytų So
vietų agresiją.

Sovietinis komunizmas išgyvena krizę ir ekonominėje 
srityje. Nesant laisvės nei kūryboje, nei moksle ir iš 
viso gyvenime, nėra nė pakankamos pažangos technolo - 
gijoje ir kitose srityse. Sovietų pramonė ir ūkis negali 
pasivyti Vakarų, tuo labiau konkuruoti .

Helsinkio Baigminis Aktas ir detantė Sovietams buvę 
reikalinga, kad galėtų gauti iš Vakarų jų pranašesnės 
technologijos ir pramonės žinių ir taip pat mašinų ir me
džiagų. Sovietai negali leisti vykdyti Žmogaus Teises ir 
laisves, kaip tai suprantama demokratinėje santvarkoje,
nes tada sugriūtų sovietinio Komunizmo sistema, kuri 
nėra nei demokratija; nei socializmas, bet yra savotiš
kas feodalizmas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika atliko ledlau
žio vaidmenį, nes parodė, kad KGB nėra visagalė ir ne
gali viską užslopinti. Tai buvo psichologinis laimėjimas, 
kuris padrąsino padidinti rezistencinį veikimą. Dabar 
Lietuvoje yra daug pogrindinių leidinių, maždaug tiek , 
kiek iš viso pačioje Rusijoje. Po 1970 m. reiškiasi dides
nis pasipriešinimas, pav., Kalantos susideginimas. Jau
noji karta nematė kruvinųjų pokario metų, yra drąsesnė; 
senoji karta yra daugiau susilaikanti pareiškšti savo nuo
monę.

KLB-ĖS INFORMACIJA /JVD

lo ir tada Įsėdo Į balną..
S.P.

KAIP GERAI INFROMUOTI 
VIETINIO KRAŠTO 
GYVENTOJAI ...

Noriu pasidalinti tnkiu e- 
pizodėliu iš kasdienio gyve
nimo:

Skambinu į "The Gazette", 
didžiausią Montrealio dien - 
raštį; gaunu Naujienų Sky - 
riaus telefoną. Klausiu tiks - 
lios datos Madrido Konfe - 
rencijos. Atsako:"Ar ta kon - 
ferencija vyks Montrealyje?"

Tai tik smulkmena - bet 
rodo, kaip mažai kanadiečiai 
ką nors žino, ar kuo nors 
domisi, ypač tarptautinių Į- 
vykių arenoje.Dar mažiau , 
atrodo, apie visus liečian - 
čias Žmogaus Teises’. Ar

tai nerodo, dėl ko vieningai 
turėtume dirbti ir kuo rū
pintis? Darbo laukai platūs - 
ir visiems jo užtektų, "ne- 
konkuruojant" keno darbas 
šaunesnis... Dėdė iš

Montrealio

"Kaip gali būti Dievas tavo 
pusėje, jeigu Jis yra mano?"
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



25-ųjų LIETUVIŲ DIENŲ HAMILTONE TEATRŲ PASIRODYME š.m.SPALIO 1G d. 
"AITVARAS” iš Toronto, vadovaujamas Aldonos DARGYTES-BYSZKIEWICZ, suvai
dino V.ALANTO " GENERACIJOS MEDIS", vieno veiksmo komediją.

Nuotr. :J. V.D a n i o

Dar apie 25-ją KLDieną
L.G i r i n i s

1953-čiaisiais metais nese
niai buvome grįžę iš miškų, 
kasyklų, geležinkelių darbų. 
Mergaitės taip pat, baigusios 
darbo sutartis, kūrėsi dau
giau lietuviais apgyventose 
vietose, ruošėsi pastoviam 
apsigyvenimui. Visus trauke 
senų pažįstamų, susitikimų, 
pasimatymų, išsiilgimo jaus 
mas. Hamiltoniečių mesta
sis šūkis: "Ruoškime Kana- 

,dos Lietuvių Dieną", -tapo 
gražia, nebepakeičiama tra
dicija. Kas metai, kada tik 
artėja ruduo, kada kalendo
riai rodo ilgąjį Padėkos Die
nos savaitgalį, visi pradeda
me žvalgyti, kurioje koloni
joje ruošiama K. L. Diena.

Ir taip buvo lemta, kad Ha
miltono lietuviai, suruošę 
pirmąją istorinę KL Dieną, 
turėjo progą suruošti ir 25-

kėtas, bet mielas svečias iš 
pavergtos Lietuvos - Vladas 
Šakalys.

Pagal numatytą dienotvarkę 
spalio 10 d. vakare, "Hamil
ton P.ace" salėje vyko mūsų 
teatrų "Aukuro" ir "Aitvaro" 
vienetų pasirodymai, .

Tuo pat metu parapijos Jau 
nimo Centro salėje vyko Jau
nimo susipažinimo vakaras. 
Turbūt dėl to, "Aukuro" ir 
"Aitvaro" vaidinimuose jau
nimo matėsi labai mažai, 
nors veikalai buvo komediji- 
nio pobūdžio ir šių dienų lie
tuvių šeimų aktualijų .gerai 
suvaidinti.

Šeštadienį, spalių 11 d. pa
rapijos salėje mūsų žinoma
sis buvęs Lietuvos ir Kana - 
dos šachamatų meisteris Po
vilas VAITONIS, didelei gru
pei žaidėjų davė simultaną.

tinės žaidynės.KREPŠINYJE 
vietomis pasiskirstė: 
Vyrų grupė A finale:

Toronto AUŠRA 107
Hamiltono KOVAS 87.

Vyrų grupė B
Toronto VYTIS 66
Hamiltono KOVAS 60 • 

STALO TENISE jaunių gru
pėje iki 18 metų -
I vieta - Ramona RAGUTS- 
KAITĖ,
II vieta - Laima RAGUTS- 
KAITĖ,
Suaugusių grupė:
I vieta - dr. Algis SAUNO- 
RIUS,
II vieta - Violeta NEŠUKAI- 
TYTĖ,

Šeštadienio vakare, didelė
je kareivinių salėje vyko di
dysis susitikimų, prisimini
mų, susipažinimų balius.

Grojo puikus orkestras. Vy
ko šokiai, dainos ir nuošir
dūs pasikalbėjimai su iš to
li ir arti atvykusiais senais 
ir naujais bičiuliais-

Taip pat šeštadienį "Ha
milton Place ” vienoje salėje1 
buvo atidaryta dailininko, ra
šytojo DAGIO darbų paroda. 
Eksponatai, skulptūros, fo
to kopijos iššaukė nemažą 
visuomenės susidomėjimą ir 
gausų būrį lankytojų. Paro
dos atidaromąjį žodį tarė 
inž,BAGDONAS. Jis nors 
ir trumpai, bet išsamiai , 
dv^em kalbom apibūdino 
skulptoriaus biografinius 
bruožus ir jo darbų reikšmę 
lietuviško meno perspekty
voje. Regina BAGDONIENĖ 
perskaitė Dagio eilėraštį: 
"Mano Ranka". Hamiltono 
miesto burmistras J. A. Mac 
DONALD taip pat kalbėjo ir 
asmeniškai sveikino skulp
torių primindamas, kad to
kio lygio parodos nedažnai 
Hamiltone pasirodo.

Sekmadienį, spalio 12 d. 2 v 
p. p. vyko susikaupimo pa
maldos Katalikų Katedroje.
Pamaldų metu, vargonų gar
sams palydint, giedojo mūsų 
žymieji solistai V. VERIKAI- 
TIS ir A. PAKALNIŠKYTĖ. 
Tuo pat metu ir lietuvių pro
testantų susikaupimo pamal 
dos vyko kitoje bažnyčioje.

Sekmadienį, 4 vai., p. p. 
"Hamilton Place" didžiojoje 
salėje įvyko didysis 25-sios 
Kanados Lietuvių Dienos pa
minėjimas-koncertas. Erd
vi, didžiulė, moderniškai į- 
rengta, daug žmonių talpinan
ti salė buvo visiškai užpildy
ta. Garbingųjų svečių tarpe 
matėsi J. E. vyskupas V. 
BRIZGYS, General. Lietu
vos Konsulas J. ŽMUIDZI
NAS, Hamiltono miesto bur1 
mistras J. A. Mac DONALD, 
PLB p-kas V. KAMANTAS,

tąją. Svečių buvo galima su- Atrodo, kad Vaitonis laimėjo 
tikti (iš įvairių Kanados vie- vienas prieš visus. Tik lygio- 
tovių. Gausus būrys iš mis baigėsi su p. GENČIŲ. 
JAV, iš Australijos ir neti- Tuo pat metu vyko ir spor-

O. Lašas
ATPAŽINK PAVOJU-IR APSISAUGOSI1

Ar yra pavojaus tau pasidaryti alkoholiku arba nar - 
koma nu?

Atsakyk į 8 .žemiau išvardintus klausimus,ku
riuos suformulavo JAV-bių National Institute on Drug
Abuse arba trumpai žinomas NIDA /skamba gražiai,lyg 
lietuviškai.../ vardu. Štai tie klausimai :
1/ Ar bandai teisintis arba užsiginti, jeigu giminėj arba
draugai pamini tavo gėrimąarba narkotinių vaistų nau
doji mą?
2/ Ar retkarčiais išsigąsti savo paties-čios elgesio pa
sigėrus arba paėmus narkotinių vaistų?
3/ Ar e ini pas kitą daktarą, jei tavasis tau nebeprirašo 
pageidaujamų narkotinių vaistų?
4/ Kai jautiesi nervingas-a arba įsitempęs-usi, ar imi 
automatiškai raminančių vaistų /tranquilizers/, išgeri 
alkoholio arba abu kartu ?
5/ Ar imi raminančius bei kitus vaistus dažniau, negu 
nurodyta gydytojo ir nebūtinai dėl daktaro nurodytos prie
žasties?
6/ Ar maišai alkoholį su narkotiniais ar kitokiais vais - 
tais?
7/ Ar imi reguliariai vaistus arba išgeri alkoholio, kad ' 
galėtum užmigti?
8/ Ar turi imti vaistų,kad galėtumei pabusti iš ryto?

Jeigu atsakėte "taip"/savęs neapgaudinėdami/ i 
bent vieną šių klausimų, esate kandidatas - ė 
tapti alkoholiku-e. Taip sako NIDA.

"Pasidaryti priklausomu nuo bet kokio nuotaikas kei
čiančio narkotiko arba vaisto yra be galo pavojinga", - 
tvirtina dr. John Langer, JAV-ių Narkotikų Apsaugos 
Administracijos primininkas. ."Yra visokių pavojingų į*- 
pročių, tačiau pats pavojingiausias jų yra barbitūratų 
reguliarus naudojimas, nes staigiai sustojus juos varto
ti, galima sunkiai susirgti arba net numirti", - sako tas 
pat specialistas. "Mes manome", jis tęsia , "kad gydytojai 
be saiko išrašo receptus įvairiems raminantiems vais - 
tams /tranąuilizers/, todėl jų naudojimus tapo skaudi 
problema, ypač moterų tarpe".

Manoma, kad Šiaurės Amerikoje yra virš kelių mi
lijonų žmonių, negalinčių gyventi be narkotikų arba ra - 
minančių vaistų.

Galime pridėti, kad vietoje vaistų,atpažinus prob - 
lemas, geriau stengtis jas išspręsti. Taip pat prasmin - 
gai ir maloniai praleisti laisvalaikius, prižiūrėti savo 
sveikatą ir nesitikėti iš gyvenimo kažin kokių stebuklų.

Atsiradus minimoms problemoms, geriausia kreip
tis nedelsiant J AA ar panašias organizacijas, kurios 
tikrai, visiems norintiems pagalbos, ją suteikia. 
1980. 11 7

svečias iš Lietuvos Vladas 
ŠAKALYS ir kai kurių para
pijų klebonai ir kunigai.

Didelį įspūdį padarė gra
žus koncerto atidarymas 
su dviem trimitininkais, švel 
nios choro melodijos fone, 
palydimi šauklio paranašo 
žodžiais.

Scena buvo išpuošta Lie
tuvos ir Kanados vėliavomis, 
viduryje, kiek aukščiau, lie
tuviškoji VYTIS, gerai su
derintų prožektorių šviesoje 
atrodė, tartum gyva ir ju
danti.

Šventėš ruošėjų komiteto 
pirmininkas M. GUDINSKAS 
dviem kalbom sveikino atvy
kusius ir paskelbė progra - 
mos pradžią. Programos į- 
spūdžiai nepamirštami, tiek 
tautinių šokių grupių, tiek 
chorų, tiek solistų.

Gerb. svečius pristatė Ha
miltono B-nės Apylinkės p- 
kas dr. V. KVEDARAS. Su
sirinkusius sveikino Liet. Ger 
Konsulas dr. ŽMUIDZINAS, 
Hamiltono miesto burmistras 
J. A. Mac DONALD, PLB ti
kas V. KAMANTAS.

Iš Hamiltono burmistro 
kalbos ir jo laikysenos gali
ma tikėti, kad hamiltoniečiai 
lietuviai jame turi tikrai nuo
širdų draugą ir rėmėją. Į 
koncertą jis atėjo pasipuošęs 
tautiniu kaklaraiščiu, vaiz
duojančiu mūsų vėliavos 
spalvas. Sveikintojai keletą 
kartų paminėjo prasivąržusį 
Vladą Šakalį. Susirinkusieji 
jį sveikino ilgais plojimais 
ir linkėjo sėkmės įsikuriant 
laisvoje žemėje.

25 -tos Kanados Lietuvių 
Dienos uždaromąjį žodį ta
rė KLB-ės Krašto Valdybos 
p-kas J. R,Simanavičius. 
Pabaigoje priminė, kad 26 
- oji KLDiena bus ruošiama 
Toronte .todėl ir iki ma - 
lonaus pasimatymo ten.

Liucija SKRIPKUTĖ

t

Šventės uždarymui, sek
madienio vakare, Jaunimo 
Centro patalpose buvo su
ruoštas mažesnės apimties 
ataskaitinis atsisveikinimo 
vakaras. Dalyvavo eilė gar
bingųjų svečių, talkininkų, į- 
vairių kultūrinių grupių va
dovai, chorų dirigentai,tau - 
tinių šokių mokytojai ir vi - 
si, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu talkininkavo šios dide
lės šventės pasisekimui.

Kanados lietuviams žino
ma visuomenės veikėja ir 
vyriausia vakaro vadovė , 
Liucija SKRIPKUTĖ trumpu 
žodžiu pasveikino susirinku
sius ir pakvietė prelatą’dr . 
Juozą Tadarauskį palaimin - 
ti stalą.

25-toji KR Diena užsibaigė 
ir skubiai rieda istorinėn 
praeitin. Susirinkusiųjų tar
pe, tik gal kiek pasikeitusiais 
veidais, matėsi ir tų, kurie 
ruošė pirmąją KL Dieną. 
Kai kurių jau nebebuvo ir jų 
daugiau nebus. Išėjusieji ne
grįžta. Istorijoj lieka tik 
neatlaidžiai dirbti jų darbai 
ir įgaliojimai likusiems.

■

NAUJI KANADOS 
TAUPYMO LAKSTAI

JIE TURI GERAS. UŽTIKRINTAS SAVYBES .KURIU 
PAGEIDAUTUMĖTE SAVO INVESTACIJOSE

MILIJONAMS KANADIEČIU, K AN ADO S 
TAUPYMO LAKATAI VISUOMET BUVO GERA, 

TVIRTA IR PATIKWA INVESTAVIMO 
PRIEMONĖ.

KARTĄ, SUSIPAŽINUS SU ŠIOMIS 
LAKŠTU, YPATYBĖMIS, JŪS BUSITE 

TIKRI , KAD TAI YRA PUIKUS INVESTAVIMO 
BŪDAS. IR K AP KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI 
YRA PRANAŠESNI UZ VISUS KITUS.

TIKRAI SAUGŪS
KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI YRA 

PATIKIMI, PADENGTI VISAIS KANADOS 
TURTAIS. PIRKDAMI KANADOS TAUPYMO 
L AKŠTUS, JŪS GALITE BŪTI UŽTIKRINTI , 
KAD JŪSU PINIGAI VISUOMET SAUGŪS.

TIKRAI PATOGŪS
NAUJUS KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS 

GALIMA IŠKEISTI BET KADA. ..TAD NESATE 
SUVARŽYTI . PALŪKANOS NEBUS SUMAŽINAMOS, 
JEIGU NAUJI LAKŠTAI BUS IŠPERKAMI BET 
KURIUO METU PO GRUODŽIO 31, 1980 - 
JŪS GAUSITE PRIKLAUSANČIAS PALŪKANAS 
UŽ KIEKVIENĄ PILNĄ, MĖNESĮ , PO LAPKRIČIO 
MĖN. 1 D. 1990. ( JEIGU iŠKEISITE NAUJUS 
LAKŠTUS GRUODŽIO 31,1980 ARBA PRIEŠ TAI, 
BUS ATSISKAITYTA TIKTAI PAGAL [RAŠYTĄ 

KAINĄ. )
GALITE PIRKTI KANADOS TAUPYMO 

LAKŠTU, PRADEDANT NUO $ 100 IKI 
S 35. 000 BENDROS SUMOS IŠ KARTO, 
ARBA DALIMIS.

KANADOS TAUPOMIEJI LAKŠTAI YRA 
DVIEJU RŪŠIŲ.. VIENI P APR ASTUJ U. PALŪKANŲ 
LAKŠTAI , KURIOS IŠMOKAMOS KIEKVIENĄ 
LAPKRIČIO I D. ČEKIAIS, ARBA, SUSITARUS, 
TIESIOGINIAI Į JŪSŲ ČEKIU, AR TAUPYMO 
SASKAITA. * *

KITA RŪŠIS - JUNGTINIAI PALŪKANŲ 
LAKŠTAI , KURIE AUTOMATIŠKAI INVESTUOJ A 
JŪSU PALŪKANAS, UŽDIRBANT IR ANT J U, 
PALŪKANAS.

KIEKVIENAS $100 JUNGTINIU PALŪKANŲ 
LAKŠTAS, SUĖJUS TERMINUI, PER 7 METUS 
IŠAUGA į $ 201. 16 SUMĄ.

TIKRAI PELNINGI
KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI UŽDIRBA JUMS 

GERĄ PELNĄ-YPAČ, PRISIMINUS IR VISAS KITAS 

GERAS J U YPATYBES.
NAUJU LAKŠTU DATA - LAPKRIČIO 1 D, 1980, 

DUODA 10f % KASMET IKI TERMINO 1987 METAIS.

PARDUODAMI DABAR
KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS GALITE GAUTI 

PAS KIEKVIENĄ ĮGALIOTĄ PARDAVIMO AGENTĄ, 
ĮSKAITANT BANKUS, • INVESTUOTOJUS, < BIRŽOS 

AGENTUS, [GALIOTAS KOMPANIJAS IR KREDITO 
UNIJ AS.

NUSIPIRKITE ŠIANDEN '

10%%
KASMET PER 7 METUS

Tikrai saugus Tikrai pelui ugi

Canada VISADA GERI
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

Henrikas NAGYS

LITERATŪRINE PREMIJA HENRIKUI NAGIUU

Akademinis Montrealio Lietuvių Sambūris paskyrė 
Vinco Krėvės vardo literatūrinę premiją poetui Henrikui 
NAGIUI. Vertintojų komisija, susidaranti iš dr. I. GRA
ŽYTĖS "-MAZILIAUSKIENĖS, R. LUKOŠEVIČIŪTĖS, A. 
STAŠKEVIČIAUS, J. DANIO', ir S. PIEČAITIENĖS at
rinko H. Nagio poezijos knygą "Prisijaukinsiu Sakalą” 
šių nnetų premijai. Premija yra skiriama kas antri me
tai. Kitos grožinės literatūros knygos, kurios buvo atrink 
tos iš 1978-79 m. išleistų leidinių ir buvo svarstytos yra 
sekančios: (alfabetine tvarka) K. Barono - "Kilogramas 
cukraus", J. Blekaičio-"Rudens ritmu", L. Dovydėno - 
"Vasaros vidudienis" ir J.- Jankaus - "Anapus rytojaus". 
Literatūrinės premijos iškilmingas įteikimas įvyks lap
kričio mėn. 15 d. McGill universiteto fakulteto klube.

Poetas Henrikas Nagys yra žinomas ne tik dailųjį žo
dį vertinantiems ir lietuviškai skaitantiems, bet taip pat 
ir užsieniečiams, nes H. Nagio eilėraščių yra išverstų į 
anglų, vokiečių, estų ir latvių kalbas. Jo eilėraščių gali
ma rasti Kanados antologijose. H- Nagys pasirodė su sa
vo pirmuoju rinkiniu "Eilėraščiai" 1946 m. Insbrucke, už 
kurį gavo lietuvių knygos leidyklos "Patria" literatūrinę 
premiją. Jo sekanti poezijos knyga - "Lapkričio naktys" 
pasirodė sekančiais metais Freiburge. Vėlesnės knygos 
buvo išleistos Amerikoje: "Saulės laikrodžiai", 1952 m. , 
"Mėlynas sniegas", 1960 m. , "Broliai balti aitvarai " , 
1969 metais; pastaroji knyga buvo premijuota Lietuvių- 
Rašytojų draugijos. Poezijos rinkinį "Prisijaukinsiu 
sakalą" išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 
1978 metais Chicago'je.

Šios knygos pristatymas montrealiečiams, dalyvau - 
jant poetui Nagiui, buvo neabejotinai pats neužmirštamiau- 
sias kultūrinis parengimas tais metais Montrealyje., šil - 
dantis ir džiuginantis, besiklausant Henriko Nagio lakaus 
žodžio bei sodraus balso. Jūratė Tanner

M LAS valdybos sekretorė

VINCO KRĖVĖS PREMIJA įsteigta Lietuvių Akademinio TIEK 
Sambūrio Montrealyje, yra įteikusi jau 12 premijų. Ją
yra gavę: J. AISTIS, J. MEKAS, A. MACKUS, K.GSTRAUS- V i s ą
KAS ,V. RAMONAS, M.KATILIŠKIS, L.SUTEMA, A. 
VAIČIULAITIS, K. BARĖNAS, J.KRALIKAUSKAS, Edv. 
CINZAS, T.VENCLOVA ir dabar 13-ąją - H.NAGYS.

Iš: Henrikas NAGYS
PRISIJAUKINSIU SAKALĄ

ŽODIS

Gyvenau 
tiktai tau. 
Nieko kito netroškau - 
t i kt a i, 
kad išmokčiau 
tave kaip motinos »
vardą, vaikystėj kartotą; 
kad kvėpuočiau 
tavimi kaip oru; 
kad tekėtum ir šniokštum 
kaip kovo upokšniai atokaitoj, 
po sniego danga; kad noktum 
kūpėdamas kaip javai; kad tu 
mane užplūstumei kaip lietus, 
kaip nenumaldomas potvynis.

ATSKRENDA SAKALĖLIS

Atskrenda sakalėlis 
per žalią, žalią girelę...

Atsimušė sparnus mano paukštis 
■į eglę, sausą eglelę.

Už jūrų,už marių sūnūs 
br dukterys. Lūžta keteros. 
Vandenys gilūs ir-sūrūs 1
plauna eglę kaip ašaros.

Nebežaliuos giria: aštrios šakos-a šakos. 
Duona kieta ir gori.
Pasiimsim tiktai su savim karčią pasaką 
apie našlaitę, kuri ) 
laukė, pralaukė jauniausiojo brolio 
/brolį pakorė miške/, kai namolio 
pasikelsime grįžt.

Ne beža1 i uosi, eglele: 
sukrekę moli ai 
i r kaula i broli o 
kiekvieną šaknį užgoš.«. 
Nebežaliuosi, 'eglele, ne. 
Tiktai pačioj viršūnėlėj, kasnakt, 
vėlai 
sakalai
Ii nguos .

savo turtą surinkau - 
išdėliojau saulėje ir vėjuje: 
nėra nieko auksu lieto nei sunkaus, 
nieko žėrinčio ir nieko sudūlėjusio.

Tiek ir tiek tiktai, tiek teturiu, > 
bet pakako visko ir užtenka visko: 
beržo tošies, paukščio plunksnų keturių, 
vasarų, pavasarių kelių atsiminimų, 
blėstančių ir nebesugrąžinamų, 
dovanotų mano balto tuščio šiaurės miško.

Niekąd neparduok savęs. Tegu 
išrinktieji ieško išrinktųjų.
Pasilik tarp paprastų ir t a r p~p i Ikų jų , 
būk pažemintųjų broliu ir draugu.

Dalią jų ir duoną jų priimk.
Neišsižadėk jų lig paskutiniosios.
Ir kalbėk tik jiems ir tik už juosius. 
Būki nebylio burna ir neregio akim.

I ’
Būki dulkė dulkėse ir pelenu tarp pelenų. 
Vienišų viltis ir pamirštų paguoda.
Tuo, kurs nieko neima bet viską atiduoda: 
nuolat alkanu tarp nuolat alkanų.

Henrikas Nagys

PRISIJAUKINSIU

PASIRINKIMO
DIENA I

Jack Higgins
/iš a iglų kalbos laisvai vertė B.E./ 

/ tęsinys /

- Neturėtų, ar ne ? - atsakė lyg ir nepatenkintas Scha
efer1 is, bet moterys buvo jo didelė silpnybė ir jo širdis 
pradėjo jau gseičiau plakti, prisiminus ;gerai jau žinomą 
Astoria viešbutėlį. . . Jis matė jį, beveik už 100 jardų, ki
tame gatvės gale.

- Aš turėsiu pasiimti raktus Jūsų automobilio, Tėve, 
- pareigingai atsakė jis.

- Žinoma, - ir Tėv. Ąartmann’as jam atidavė. - Be 
to, norėjau pasakyti, kad kitą sekmadienį ....

" Jūs vykstate į Neustadt’ą, kažkokį kaimelį, pakraš
ty Holstein Heath. Taip, girdėjau apie tai. Biuras mane 
informuoja apie tokius visokius menkniekius,- atsakė 
Schaefer’is.

- Kaip tvarkingai dirba. Aš ten turbūt užtruksiu ke
lias savaites.

- Man patinka švarus oras- Perdaug rūkau, - pridėjo 
Schaefer’i s.

- U ką žmona pasakys ? •
- Ji tvarkoj. Kūdikis gims tik už trijų mėnesių. Be to, 

jos motina dabar gyvena kartu su mumis- Tai dar viena 
gera priežastis išvažiuoti kuriam laikui. Susitiksim iš 
ryto Tėvel

Schaefer'is užvedė savo motociklą, dūmė Astoria link, 
kai Tėv. Hartmann’as skubėjo atgal į biurą, kur jo laukė 
Vaughan'as ir Meyer is.

- Nebus bėdos, - pranešė jiems Tėv. Hartmann’as.
- Toks tikras? - atsakė Vaughan'as. "Juliau, nu - 

vesk Tėv. Hartmann ą pas Bruno. Grįžk už valandos mane 
paimti", - pasakė jis.

Tėv. Hartmann’as nustebo: "Jūs čia liekate?"
- Taip.

4 psl.

Vaughan’as sekė akimis Schaefer’į. Meyer’is išsive
dė Tėv. Hartmann’ą. Schaefer’is jau pasiekė Astoria, pa
sistatė motociklą, užrakino užpakalinį ratą ant grandinės 
ir įėjo vidun.. Vaughan’as atsinešė kėdę prie lango, už
sidegė cigaretę ir atsisėdo laukti.

Kai Schaefer’is įėjo Astoria hotelio savininkas Wil
li sėdėjo už baro. Pamatęs jį, paėmė konjako butelį, ati
darė ir įpylė į stiklą. Pasiūlęs Schaefer’iui, apžiūrėjo jį: 
"Brr, tikrai atrodot sušalęs. Pasiliksite nakvoti, tikiuo
si ? Ko tikrai Jums reikia - tai karštos vonios . "

Schaefer’is lingavo galva pritardamas.
- Jutta - nauja mergina. Tiesą sakant, sunku gauti 

tarnaičių, bet ši- tikra pasiutėlė, kai tik pasimaišo vy - 
rai. Darbas jai nerūpi perdaug; - kalbėjo savininkas ir 
pašaukė ją.

Jutta buvo smulkaus sudėjimo, aukštais skruostais, 
apsitempusi juoda trumpa suknele,labai aukštais kulnimis 
batais. Schaefer’is beveik užspringo ją pamatęs ir grei
tai nurijo naujai paduotą konjaką. Jutta užvedė jį laiptais 

-į kambarį.
- Kol prileistu vandens į vonią - čia turiu tikrai gerą 

gurkšnį sušilti, - tarė ji prikimusiu balsu, žiūrėdama į 
jį žibančiomis akimis.

- O, matai kokia padykusi, - kalbėjo Schaefer’is , 
skubiai paėmęs stiklą. Beveik užspringo, taip greitai 
rijo. Padėjęs turščią stiklinę ant staliuko, apkabinęs per 
liemenį, vedė ją prie lovos. Ji kažką sakė jam, bet jis 
nelabai girdėjo. Tik juto, kaip jo rankos darėsi lyg medi
nės, ir paskui viskas išslydo iš atminties.

Mergina atsisėdo lovoje šalia jo ir laukė. Atsidarė 
durys ir pasirodė Vaughan’as. "Labai gerai", - pasakė 
vokiškai. Jis palietė Schaefer’io akių vokus ir pastebėjo: 
miegos 10-12 valandų. Gerai." Peržiūrėjo jo kišenes ir 
iš piniginės ištraukė SSD asmens dokumentus ir įvairias 
socialinio draudimo korteles.

Jis pasiėmė piniginę ir pažadėjo už poros valandų 
sugrįžti ir paleisti merginą. Jutta šypsojosi, paskojo 
apie naują programą Televizijoje ir teatro konkursą 
Muenchene, Jos balsas dabar skambėjo aiškiai, rafinuo

tai, geros teatrinės mokyklos ištreniruotas.
Teusen’as apžiūrėjo Vaughan’o atneštus pinigus su 

dokumentais ir patenkintas pažadėjo po poros valandų 
nusiųsti juos atgal į hotelį su pasiuntiniu.

Dabar reikėjo susirasti lakūną Max Kubel pergabenti 
išvaduosimam Conlin’ui.
8. Max Kubel, pilotas, karo laiku buvo nušovęs 
149 lėktuvus. Pirmą kartą buvo pašautas , bet parašiutu 
laimingai iššoko Lenkijoje. Netoli Kievo 1943 m. liepos 
12 d.parašiutas nepadėjo. Buvo pakliuvęs į rusų^nelaisvę. 
Pabėgo, pagrobė lėktuvėlį ir nuskrido į' vokiečių terito
riją. Už tai gavo Riterio kryžių. Vienerius metus dirbo 
Lakūnų inspektoriaus darbą ir vėl įsijungė į nakties kovas 
1944 m. pavasarį. Nukrito ties Hamburgu ir specialiu 
Goering’o parėdymu, nugabentas į naujausią apdegimo gy
dymo kliniką, po pusantrų metų buvo vėl tinkamai su - 
stiprėjęs.

Dabar jis savo malonumui treniravosi Innsbruck'e 
manevruodamas ir nusileidinėdamas į pavojingai mažo 
ploto slėnius. Šiaip - grodavo pianinu naktiniame bare 
Tabu. Atvykus Vaughan’ui, kurį jis nuo seno pažino, ir 
Tėv. Hartmann'ui pasakius kokiu reikalu, jis atsakė: 
"AŠ dabar pasirinkęs paprastus malonumus: gerą pianiną, 
stiklą vyno, paslaugią moterį".

- Nieko daugiau? - paklausė Tėv. Hartmann’as.-Tik
rai nieko nėra šiame pasaulyje, ko norėtumėt?

Kubel atsisuko į jį. "Nieko. Viskas yra tuštybė, ar 
ne taip ir Biblija moko? "

Vaughan’as pasilenkė į jį: "Tik vienas skridimas, 
Max’ai, ateinančių dviejų savaičių bėgyje. 20 min. į ten- 
Neustadt*ą ir 20 min. grįžti, du keleiviai".

- Gaištat be reikalo , - atsakė.
- 100. 000 markių ar bet kokia kita valiuta.
- Viešpatie, ką jūs norite pergabenti, Walter į Ul- 

bricht’ ą ?
- Ne visai.
- Kam aš dirbčiau?
- Nuvesiu rytoj ir pristatysiu.
Aplankęs su Pascoe apleistą nusileidimo vietą - ga

lutinai sutiko. / bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okup.Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis.

BUVO SUNKI JAVAPIUTĖ
"Valstiečių Laikraščio" 

rugpiūčio 19 d. laidoje buvo 
rašyta, kad "Dėl nepalankių 
orų javapiūtė gerokai pavė
lavo, bet dabar kombainai 
visur rėžia kaskart platesnį 
barą. Kai javai pribrendę , 
nebegalima dairytis į dangų. 
Kaip ir pirmaujantys kom
bainininkai, turime kuo na
šiau panaudoti kiekvieną 
saulėtą valandėlę,kiekvieną 
giedros dieną. Tuo labiau , 
kad šiemet, kova už derlių 
nelengva.

Dažni lietūs, vėjai ir aud
ros suguldė javus, susuko 
juos, o vietomis ir dirvos 
dar įmirkusios. Tad labai 
svarbu negailėti triūso, su
maniai manevruoti kombai - 
nais, kad neliktų nė vieno 
styrančio javų rėželio lau
kuose, ypač galulaukėse bei 
posūkiuose".

Keista, kad tokie savaime 
kiekvienam geram ūkininkui 
suprantami reikalai turi būti 
vedamuosiuose pirmygtinai 
kartojami.. .Gal gi dirba ir 

-tvarko ne ūkininkai.

LIŪTĖ "LIEPA" ir LIŪTAS 
"PRINCAS"

Kauno Zoologijos Sodo ve- 
terinarė Aldona Puodžiūnie - 
nė savo namuose augina liū
tę Liepą. Ji sveria 1OO kg 
ir esanti apie 1G mėnesių 
amžiaus.

Liepa labiausiai bijo ma - 
žojo spygliuoto ežio, o nuo 
mažens draugauja su šunim 
ir kitais keturkojais.

Kitas A .Puodžiūnienės au
gintinis, liūtas Princas, da
bar gyvena Zoologijos Sode . 
Sunkiai susirgusį jį slaugė jo 
augirftoja. Kai Princas ' ją 
pariiAo, pasidaro labai mei - 
lūs ir nuolankus.

KODĖL VIS NEUŽMIRŠTA 
PIRČIUPIO?

Kino studijoje kuriama 
nauja propagandinė filmą, 
pa vadinta "Byla, nutraukia - 
ma dėl senatvės", kurioje, 
vaizduojama Pirčiupio lie
tuviško kaimo tragedija, kai 
sovietinių partizanų, /ku
riems vadovavo sovietinis i- 
deologas žydų tautybės, G . 
Zimanas/ išprovokuoti vo
kiečiai sudegino visą kaimą 
su gyvais žmonėmis. Tai, 
vokiečiams be abejo, jokių 
sunkumų nesudarė. Supran
tama, kad filiria kaltins vo
kiečių žiaurumą, bet tylės 
apie sovietinius partizanus, 
apie G. Zimano vaidmenį to
je tragedijoje. Filmai see - 
narijų sukūrė Vytautas Za- 
lakevičius, stato Al.Grikevi- 
čius. Bus filmuojama Rum

-- Katilai, smala - tai daugiau pačių žmonių išgalvo
tos pasakos. Kitos kančios, palyginus su katilais, daug 
baisesnės.

- O kokios dar Kitos gali būti ? - smalsiai paklausė 
Marcelė.

- Visokių yra, apie jas iki trečių gaidžių neišpasa- 
kosi. Kartais ir katile vieną "kitą dėl akių pamurkdom, bet 
retai, iš !o jokios naudos Matai, pas mus daug netvarkos 
amžinai ko nors trūksta. Sakysim, reikia dėl ataskaitos 
kokį ka'dą užkur'n, o smalos nėra Nepristatė laiku. Rei
kalaujam, grąsinam. Pagaliau atveža smalos Pasirodo , 
malkų sausų nėra Vėl tas pat. Na, pristato malkų. Jau. 
galima būtų ir kurti. Tuo tarpa velniai pasigeria. Ir vėl 
viskas šuniui ant uodegos.

- Tai ir velniai geria? - nustebo Marcelė.
— O, ir dar kaip 1 Išvyksta kur Liuciferis, tai suren

gi am tokį pagerimą, kad visas pragaras dunda.
- Tai gal išlenktum taurelę kirminui numarint, turiu 

šaknelių krūminės užpiltos, - pasiūlė Marcelė, pagalvo
jusi: "Gal su išgėrusiu bus lengviau susitarti".

Velnio uodegos galiukas, ėmė švytuoti.
i - Pats nežinau ...

- Ką ten žinot, einam į trobą, - gundė velnią Marce
lė. - Ir man ant dūšios kažkokia priklastis.

Velnias jau ketino eiti, bet ir vėl susimetė.
- Kad bijau. . . Sužinos Liuciferis... Ir taip akies ne

turi.
- Ims čia tuoj,ir sužinos. Aš tai nelėksiu, neprane-

šiu. • ■ ■
- Tu ne, bet yra tokių velniukų, ypač iš jaunesniųjų 

tarpo, kurie norėdami įsiteikti, tik ir taikosi liežuvį pakiš
ti. Paskui linksniuoja tokį per visokius susirinkimus, 
skalbia kailį.

- Ak, visur tas pat, - palingavo galva Marcelė. - A- 
na, pernai prisirišau karvę eigulio pievoj, tai kaimy - 
nas Vėlgyvis, kad jam liežuvis sutintų, tuoj nulėkė ir 
pranešė. Bet aš skolinga nelikau. Vieną naktį girdžiu, — 
miške kažkas medį pjauna. Aš apsukui, apsukui, prislin
kau, nagi žiūriu, - Vėlgyvis su uošviu net sušilę darbuojasi. 
Vienas medis jau nugenėtas guli, antrą rėžia. Aš tekina 
pas girininką. Tas liudininkas pasiėmė ir šiltutėlius, tre
čią medį leidžiančius, sučiupo. . .

- Pas mus liudininkų nereikia, velnias velniu pasitiki, 
žino, kad nemeluos.

- Kai pabaudą gavo, ilgai nagus krimto. Bet tas žiop
lys netyčia prasitatė, kas pranešė. Nuo tada mudu su Vėl- 
gyviu, kaip šuo su kate. Na, einam, ką?

Velnias ėmė mindžikuoti vietoje, nesitverdamas sa - 
vam kaily. Marcelė, matydama, kad velnias ir nori ir bijo, 
įsitėmpė jį J vidų. Tuoj ropinukę karčiosios pastatė, bry
zą lašinių atpjovė-

šiškėse, Vilniaus krašte ir 
Gudijoje. Vaidinti pakvies - 
tas tikras kino artistų inter
nacionalas. Būsią vengiama 
žiaurumų, nebus • rodoma 
žmonių deginimo, rašo spau
da.

Kodėl ta tema-pagal ofi
cialią versiją- vėl aktuali??

A NYKŠČIU S MĖLIS
Kasdien iš Anykščių smė

lyno prikasama 9GG tonų 
balto kvarcinio smėlio.

Smėlio klodai prasideda 
maždaug 6 m. gylyje, bet 
kartais pirma reikia nukasti 
1G ar daugiau metrų grunto .

Panevėžio stiklo fabrikas 
"Ekranas" smėlio žaliavą 
apdirba į kristalus, televizi
jos ekranus, į elektros lem
putes ir kt.

"ANYKŠTĖNAS"-KNYGOS 
BIČIULIU KLUBAS

Anykščiuose įkurtas kny
gos bičiulių klubas"Ąnykš- 
tėnas". Jis vienija gausų 
būrį įvairių profesijų žmo
nių.

Literatūros mylėtojai pa
deda tvarkyti A. Baranausko, 
J. Biliūno, A. Vienuolio ir 
kitų, iš šio krašto kilusių 
rašytojų gyvenimo ir kūry
bos vietas, rūpinasi jų po
puliarinimu. Klubo narių i - 
niciatyva žymių anykštėnų 
krašto žmonių memoriali
niuose muziejuose vyksta 
literatūriniai vakarai.

ANYKŠČIŲ APYLINKĖS 
TARMĖ - 1629 m. LIETUVIŲ 
KALBA

" 1629 m. išleistosios 
Konstantino Širvydo knygos 
" Punktai sakymų" lietuvių 
kalba /Anykščiij Apylinkės 
Tarmė /skambėjo šitaip : 
"... kiti svieto mylėtojai iš 
to svieto daro sau rojų -gė
risi jumpi, sakos apiplūsta 
visu geru-. Vartokime tieg 
/-tais/ gerumais, kurie yra, 
vynu brangiu ir mostirriis , 
papildyk! mės, karūnavoki- 
mės rožėmis, kolei nenu
vysta, tegul nebus nė viena 
pieva, kurios nepereitųpalo- 
da -/ pasileidimas/ mūsų", 
"...pardavė Kristus tų žim- 
čiugų ažu kryžių, unt kurio 
aukštieninkas buvo nukry- 
žiavotas. Šv. Povilui ažu 
kalavijų, kuriuo buvo nu
kirstas. Šv. Laurynui ažu 
žarijas, ažu krotų geležies, 
ant kurių gyvas buvo degin
tas, kitiems ažu ugnį, ku
rioj sudegė,ažu vandenį,ku
riami buvo nuskundyti, ažu 
suplėšymų ir sudraskymų 
nuog žvėrių, kurias tyranai 
unt jų išleisdavo"... "kie - 
ti akmenes regėjos jam 
žimčiūgai brungūs, šv. Lau
rynui žarijos- rožės mei
liai kvepunčios. Kryžius šv. 
Andriejui - patolas gražiai 
aprėdytas ir minkštai pak
lotas"... "velnias dūšias

Anelius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
I. / tęsinys /

tinklais nusidėjimų gaudo ir 
umžinon prapulti n-ežerą n 
pragaro įmeta, kuriami ne 
unduo, bet liepsnos yna ne- 
gisunčios, tose prakeiktos 
žuvys tos spirgysis, degs, 
plaukys umžinai".

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D 
ALIUM1NIJAŲS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOW1CZ
8499 rue Grouard. St- Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

2680 FRONTENAC ST MONTREAL, P. Q.
T. LAURINAITIS 
Tel . 525-897 1

RADIO 1410 MONTREAL

J Imlioto Studi
Portretai , Vedybos, Krikštynos, 

Sukaktuvės mažamečiams, 
įvairios progos

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo
PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS

10 5 3 Al b an e 1 Cr . Du ne r n ay , P. Q. Tel f 6 6 9—8834

1980. 11. 7

J EI GU GERI IR GALI GERTI TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI — MŪSŲ.

ATEIK į LIETUVIU, A. A- ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI M A^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI.. 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE. QUE. , 

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G : 366-234 k ( NAM U.) , 4 8 9-5 3 9 1 ( DARBO) 
JUOZUK S.: 63 1-6.83.4:. HENRIKUI N.: 277-7868; 
DAINIUI 768-9606; DONALDUI D.: 66 1-1 733

i|C F MB LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

11.30 iki 12v. nakties

KReA/I 
VE/DRoOž/ai

Po pirmosios Vienaragis tik laižėsi, čepsėjo ir, žvilg
čiodamas į ropinukę, glostė pabarzdį. Išlenkęs antrąją,
ėmė burnoti prieš Liuciferį:

- O ką jis man gali padaryti ? Aš jo nebijau. Tegul pa 
bučiuoja į uodegą .

- Liaukis tu, seiliau, - ramino jį Marcelė.'
- Tyčia rėksiu, kad visas-pragaras išgirstų. - įsi - 

smarkavo Vienaragis.. - Kai premijas skirsto, pats di
džiausią kąsnį atsikanda, arčiau jo stovintiems nepagai
li, o mums, pelkininkams, ašaros lieka. Gana, tegul ži
no, kad ir mes velniai, paprsti, • eiliniai, bet velniai.

Marcelė pripylė po trečiąją, ir Vienaragis neragina
mas čiupo savąją stiklinaitę, išlenkė. Prislinko arčiau , 
gnybtelėjo moterytei į šlaunį.

- O tu dar nieko sau boba.
- Ak tu nekrikšte1. - pasipiktinusi tokiu velnio įžūlu

mu, tvojo jam per sprandą Marcelė. - Į pagundą dar jis 
mane čia ves ! Aš tau parodysiu ! Eik pas savo velniamer- 
ges !

Vienaragis akimirksniu atitoko, nors vis dar žais - 
mingai, lyg kažko tikėdamasis, žvilgčiojo į Marcelę. Bet
gi nematydamas josios akyse užuojautos, nei pagailos, pa
niuro, nuleido’galvą ir staiga pravirko:

- Ak, nelaimingas aš velnias, pats nelaimingiausias 
iš velnių.. .

- Ko jau tu toks nelaimingas? - pasišaipė Marcelė.
- Vienaragis, pelkinis, viengungis, visą gyvenimą 

viengungis ir viengungis. O kokių gražių velniukių pa
sitaiko, ,seilę ryji, žiūri neatsižiūri, akių atplėšti negali. 
Bet kas susidės su pelkėj visą gyvenimą lindinčiu, purvi
nu vienaragiu velniu? Kiekviena, prie kurios gretindavau- 
si, tik purkštelėdavo ir, paniekinamai nužvelgusi, atsi - 
traukdavo. Kitam tiesiai į glėbį patekdavo. Ak, aš nelai - 
mingas. . . .

Jr Vienaragis taip graudžiai ėmė raudoti, kad Mar
celei, šiaip jau geros širdies moteriškei, net pagailb 
vargšo velnio.

- Ną, liaukis, ko dabar įsisriūbavai lyg merga, vaiką 
susigavusi. Vienaragis nubraukė ašaras, bet apgirtusios 
jo akys buvo liūdnos, kaip primušto šuns.

- Et, gaila savęs pasidarė. Murdausi visą gyvenimą 
pelkėj. Kiti įsitaisė miestuose, tarp mokytų, inteligentiš
kų žmonių darbuojasi, o man su prasčiokais kankintis rei
kia-

- Ak tu bambize, tau paprastas žmogus - tai jau ne
žmogus . - subarė jį Marcelė.

- Ne tai svarbu - paprastas ar ne paprstas, - susi - 
griebė velnias. - Žmonės lieka žmonėmis. Visi turi silp
nybių. Bet vienas dalykas gyventi mieste, sukaliotis po 
kabinetus, gražiai įrengtus miegamuosius, gundyti bazės 
direktorių, sandėlininką ar žiedais-apsimausčiusią bufe
tininkę ir visai kas kita sukti galvą eiguliui Skroblui, ap
siavusiam degutu išteptais batais, landžioti pro voratink
liais apraizgytus klėties ar kamaros langus ir laukti, kol 
Jonas ar Jurgis pradės kirkinti Magdę ar Marę. Et, pa
skutinis darbas. Nelaimingas aš velnias, nepasisekė man 
gyvenime. Nors tu manęs nevargintum, užrašytum savo 
nupiepusią dūšelę. Aš žinau, ko tau reikia: rąstų, lentų, 
šiferio, vinių. Visko parūpinsiu sočiai, bet suprask - aš 
irgi negaliu veltui.

-• Sakai parūpinsi ? - pasitikrino Marcelė.
- Visko per akis turėsi, tik pasirašyk. Va, sutartis,

ką tau reiškia pasirašyti ? - velnias ištraukė iš užančio 
juodą knygą ir brinktelėjo ant 'stalo. ,

- Pala, pala, labai jau tu greitas, dūšią, tai ne kokią 
telyčią parduot. Čia reikia pagalvot.

- Cha, galvot. Imk ir rašykis . Dar kokį viengungį ar 
našlį pripiršiu, jei aš tau nepatinku.

- Tu? - išvertė akis Marcelė. - Ar velnias gali kairi 
patikti ?

- O kiek moterų su velniais gyvena, ir nieko, - pa
tenkintos. Net vaikų turi.

- Eik, jau eik, tu seiliau, dantų neužkabinėk.
- Tegul, Liuciferis man antrą ragą nusuka, jei meluoju.
-'Nereikia man nei tavęs, nei tavo našlio ar viengun

gio. Valgydink, skalbk, šokinėk apie jį, o naudos?...
- Dviem smagiau, - gundė velnias. - Žiemą ilgos nak

tys. . v
- Nebent koks auksinis pasitaikytų.
- Sutarta, rašykis.
- Ne, pirma išgerkim.
- O, išgert galima.
Marcelė velniui pripylė sklidiną stiklinaitę, o sau tik 

šlakelį šliukštelėjo.
/ bus daugiau /
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
toronto

MOKA:
101/2% ui 6 mėn, term, indėlius 
11 % ui 1 m. term, indėlius
11 Va % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planą
914% speciali taup. sąsk. 
914% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

131/2% už asm. paskolas

121/2% už mortgičius

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

•r 532-1149 M6P 1A6

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

= MOKA UŽ:
= term, indėlius 6 mėn. 10’/i%
= term, indėlius 1 metų 10 %
E term, indėlius 2-3 motų 10 %
= pensijų ir namų s-tą 11 %
E taupomąją s-tą 9*4%
= spec. taup. s-tą 914%
E depozitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 13 %
E mortgičius nuo ....... 12 %

KAI ŠOKAM

šitaip, traukdamas armo
niką, kadaise linksmai sek
lyčioje dainavo kaimo muzi
kantas.

Vyresnieji, be abejo, visa 
tai dar gerai prisimename . 
Buvo tai linksmos, nuotai
kingos, plačiai visame kraš
te paplitusios visų mėgia
mos mūsųkaimo vakaruškos.

Visur jos buvo rengiamos 
nuo senų laikų. Paprastose 
moliu pluktose pirkiose, gra
liai Įrengtose seklyčiose, 
kiemelio sode prie namų, 
palaukėje prie čiurlenančio 
upokšnio ir panašiai.

Po sunkių savaitės darbų 
anose dienose tai būdavo tik
ra atgaiva, visų ten buvusių 
nedateklių bei rūpestėlių už
marštin palydėjimas, o tuo 
pačiu ir dvasinis atsikvėpi
mas. ,

Jau vien pats tokio vaka - 
rėlio surengimas suteikdavo 
nemažai Įdomumo.Reikia gi 
iš anksto viską sutarti.Pir
miausiai, pas ką ŠĮ subatva
karį vakaruška bus,kas gros 
kas plačios apylinkės ir visų 
sodybų mergužėles pakvies , 
jas suves? Į kai kurias so-

I R DAI NUOJ AM 
tvarka, kurią ir po daugelio 
metų su malonumu prisime - 
name. Pasitaikydavo ir ki - 
tokių, didesniu s pramoginių 
parengimų, kaip tai vakarė
liais su vaidinimai s, geguži
nės su pramogomis,per kai
mus keliaujančių cirkininkų 
bei kitokių pokštininkų pa - 
si rodymai.

Visa tai- jau likę toli pra
eityje, prisiminimuose, arba 
tik sapnuose. Gyvenimas,© 
ypač mums, iš pat pagrindų 
pasikeitė, sumodernėjo, visai 
kitokia linkme nuėjo. Daro
me tuos vakarėlius ir svetur 
gyvendami, tačiau visai jau 
kitokio pobūdžio ir apimties, 
prisitaikindami prie naujojo 
krašto sąlygų, mūsų tautie - 
čių susigrupavimų bei gali - 
mybių.

Sumodernėjome jau. Vieto
je kaimo seklyčių,einame Į 
dideles,erdvias, patogias sa
les, kuriose sau užsimirši
mo ieškome jau toli gražu 
ne ano kaimo muzikonto dai
nos ir armonikos garsų vi
lionėse. ..

Didesnėse mūsų kolonijo - 
se tų įvairiausių vakarėlių

Tai. 251-4864. 251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ ROSIU DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

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

apaaauaa
/ NSMPA At f*f ’* M*Ę <¥ * Komerciniai

j 533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

boston
AKTYVAI — virš 18 milijonų

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3

, Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.$0 - 1

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% jkainofo turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimama mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

1«U LIETUVIŲ NAMAI USU LIETUVIŲ NAMAI

dybas, pasiuntęs bet kokį vy
rioką, greičiausiai kad nieko 
nepeši- tėvai savo dukružė
lės neleis, ypač, jei vien- 

'turtė ir dar graži.
Vakarėlio rengėjai jau ir 

tada turėdavo turėti bent 
šiek tiek patyrimo, apsukru
mo, arba naudoti tam tikrą 
diplomatiją...

Visi be išimties mes mė
gome tas kaimo vakaruškas, 
nes tai buvo gana svarbi ano 
meto mūsų jaunų dienų gyve

šu muzika, šokiais, progra
momis, valgiais ir gėrimais, 
kuriuos mums pateikia Įvai
rios organizacijos, yra dau
giau, nei mūsų sveikata ir 
kišenė beišgali. Daugumoje 
visa tai rengiama patrioti - 
niais tikslais, savo tautos , 
jos kalbos, Kultūros bei tra 
dicijų palaikymui ir jų tęs - 
tinumui. Dėl to nusiskųsti 
dar negalime, nes, norint- 
galima eiti ir Į du vakarė - 
liūs tą patį vakarą... Ren-

LIETUVIŠKOS VEIKLOS ATSPINDŽIAI BOSTONE

J.V. S ū d u va s

LN VALDYBOS NUTARIMAI 
NUTARIMAI

LN Valdyba š. m. spalio 16 
d. posėdžiavo administraci
niais reikalais.

Patvirtinti nauji nariai: 
Vytautas PAULIONIS, Čes
lovas K. JONYS, Juozas LU
KOŠIŪNAS ir Aleksandras 
GASPE RAS, Įmokėję po$lOO 
Įnašų; Indrė PAŠKAUSKAS , 
Raimondas PAŠKAUSKAS, Į- 
mokėję po $1O ir Viktoras 
DUBINSKAS - $20.

Nutarta Įmokėti $200 Į 
Vlado ŠAKALIO FONDĄ, pa
remti ŠĮ laisvės kovotoją.

APDOVANOJO BIBLIOTEKĄ'
P.PADEBINSKIENĖ pado

vanojo LN bibliotekai daug 
vettingų knygų, už kurias LN 
vadovybė reiškia širdingą 
padėką.

SPORTO KLUBAS VYTIS 
IŠRINKO NAUJĄ VALDYBĄ

Š. m. spalio 14 d.LN Posė
džių kambaryje Įvyko "Vy - 
ties” Sporto Klubo susirin -

kimas. Išrinkta nauja Val
dybai. SONDA, R.STIRBYS. 
J. NEŠUKAITIS, E. ST RA - 
VINSKAS, R.DULIŪNAS ir 
Br. SAPLYS. Į Revizijos 
Komisiją išrinkti:J.KARPIS, 
J. BALSYS ir A If. BALNIS .

Nutarta daryti dažnesnius 
Klubo susirinkimus, ruošti 
nariams vakarones ir pa
remti jaunojo krepšininko ir 
tinklininko išvyką Į Austra
liją.

PENSININKAI PARUOŠĖ 
FILMĄ, MININT 40 M. 
LIETUVOS OKUPACIJĄ

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubo Valdyba, kurios 
pirm. J.KARPIS su J.CICĖ
NU paruošė pusvalandžio 
filminę juostą 40 metų Lie
tuvos okupacijai paminėti.Ši 
filmą buvo rodyta š. m.per 
kabelinę Mac Lean- Hunter 
TV stotĮ, rugsėjo 25 ir 27 d . 
d.

Su šia Pabaltijo tragiška 
istorija supažindino lietu
vaitė , latvaitė ir estaitė.

nimo dalis. Net ir miestuo
se gimęs jaunimas,kiekvie
na pasitaikiusia proga mie
lai lankydavosi tudse kai
miečių renginiuose.

Visų tų vakarėlių metu, ne 
vien tik buvo šokama, dai
nuojama, Įspūdžiais dalina
masi,bet ir bandoma surasti 
ar bent atspėti kiekvienam 
skirtoji, bet vis kažkur tai 
besislepianti laimė. Savo 
svajonių "karalaitės", toli - 
mesnio gyvenimo bendrake
leivės- vio sau pasirinki
mas, arba nors pamatymas , 
nevienam tų vakarėlių lan - 
kytojui būdavo bene pati di - 
džiausioji ir svarbiausioji a- 
nų dienų mįslė.

Kas su kuo, ir kaip šoko, 
ką kalbėjo, kas kaip ir ku
rias mergužėles namoliai 
išlydėjo.. .visa ten matė, ži
nojo ir girdėjo, nors ir tose 
vakaruškose nebuvusios, ap
sukriosios tos apylinkės 
moterėlių ausys ir akys.

Tokia tai buvo ten mada ir

gia čia juos senimas, rengia 
jaunimas, -neatsilieka ir vi
dutiniokai.

Ne visuomet čia rengia
mieji vakarėliai pasiseka. 
Trūksta sveikatos ir ištver
mės visus beapkeliauti. Vis 
rečiau juose bepasirodo ka
daise buvę ištikimieji mūsų 
kaimo vakarušnikai. Čia gi
męs mūsų jaunimas visai ki
taip ŠĮ reikalą supranta. Jie 
jau daro ir planuoja palei šių 
laikų madas bei tvarką. Kar
tais ir jų susiburia, suplau - 
kia didžiuliai spiečiai. Ste - 
bint juos, ne tik prisimena 
anos kaimo vakaruškos, bet 
ir pasijauti tarytum tame 
mėlynuojančiame, siūbuojan
čių linų lauke, anų praėjusių 
dienų burtais užkerėtas, ap
linkui besižvalgąs.

Tai ir yra, bene pati gra
žiausioji, prisi minimuose iš
likusi, kadaise gyveni man 
šaukusi, viliojusi jaunystės 
dienų pasaka- mūsų kaimo 
vakaruškos...

6 psl.
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JEIGU NORI NUSTOTI — MOŠŲ.

ATEIK Į LIETUVIU AA ( ALKOHOLIO ANONYMOUS I 
GRUPĖS SUSIRINKIM 4. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, U 9 MIMICO AVENUE {Royal York Rd.

Mimic o Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.
SKAMBINKIT : 487-5591

Boston’as, Massachusetts 
valstijos sostinė ir visos A- 
merikos mokslo, kultūros ir 
ir istorinio revoliucinio ju
dėjimo dėl nepriklausomy
bės židinys. Paskutiniojo 
šimtmečio sąvartoje Į Bos - 
toną ir jo apylinkes atvyko 
ir Įsikūrė didelis skaičius 
lietuvių, palikusių savo’ 
gimtąjį kraštą dėl caristinės 
Rusijos priespaudos, ir dėl 
komunistinės Sovietų Sąjun
gos priverstinos Lietuvos 
okupacijos.

Lietuviai, veikiami laisvo 
krašto institucijų, čia Įstei - 
gė savo lietuviškas organi - 
zacijas, parapijas, chorus. 
Leido lietuviškus laikraščius 
spausdino knygas, puoselėjo 
tautinį meną, dainą ir mu - 
ziką. Per du šimtmečius,po 
II-ojo Pasaulinio Karo, lie
tuviška veikla Bostono lie- 
tdvių kolonijoje visose kul - 
tūrinio gyvenimo srityse 
gražiai klestėjo dėka čia 
apsigyvenusių, būreliui ne
priklausomos Lietuvos inte - 
lektualų: rašytojų, žurnalis
tų, muzikų, politikų ir orga
nizacinės veiklos vadovų. Jų 
bendromis pastangomisBos- 
tone buvo išspausdinta pir
moji Lietuviška Enciklope - 
dija lietuvių ir anglų kalbo
mis kaip žymiausias trem - 
tinių paminklas ateities ne - 
priklausomai Lietuvai.

Tačiau, besikeičiąs laikas 
keitė ir žmones.Spaudžianti 
amžiaus našta, senatvė , Ii - 
gos iif mirtys veiklesnių as
menų palietė visą kultūrinį 
gyvenimą ir organizacijų 
veiklą. Kai kurios visai lik - 
vidavosi, chorai iširo, veiki
mas pradėjo ribotis viduti
niuose narių rateliuose .Kuo
ne šimtmetį ėjusio savait
raščio "Keleivis"uždarymas 
buvo skaudus Įvykis kultūri
niame bostoniečių gyvenime. 
Iš čia gyvai veikusių trijų 
kultūros klubų ŠĮ rudenį tik

Tautinės Sąjungos Kultūri - 
niai Subatvakariai surengė 
savo dvidešimties metų 
veiklos sukaktuvinį minėji - 
mą, kurio programą atliko 
solistė Ona Pliuškonienė iš, 
Philadelphijos ir pianistas 
Saulius Cibas.

Grumdamiesi su laiko 
nostalgija ir sunkėjančiomis 
ekonominio gyvenimo sąly- 
go mis, Bostono lietuviai 
stengiasi ir toliau išlaikyti 
savo kultūrines tradicijas 
pavasariniais ir rudeniniais 
renginiais. Juose su vieti
nėmis ir kviestomis męno 
jėgomis paminimi žymiausi 
mūsų tautos istoriniai Įvy
kiai, sukaktys bei pagerbia
mi nusipelnę žmonės.

Šiuo metu didžiausia ir 
pajėgiausia vietinė organi
zacija yra Lietuvių Piliečių 
Klubas, turintis daugiau 
tūkstantį narių. Jo trijų 
aukštų namas South Boston’ 
e šį rudenį naujai atremon
tuotas. Klubo salėse ir vyks
ta visi kolonijos kultūriniai- 
parengimai.

Spalio mėn. 5-tą dieną , 
Klubo Auditorijoje savo tra
dicinį rudens koncertą buvo 
surengusi lietuvių radio va- 
landa"Laisvės Varpas", ve - 
damas Petro Viščinio.Prog
ramoje dainavo iškilioji Ka
nados lietuvių solistė Gi - 
na Čapkauskienė iš Montre
al! o, akohiponuojant jaunam 
bostoniškiui pianistui Vytau
tui J. Bakšiui. "L. V." vedė
jui P. Viščiniu! JAV LB-nės 
Kultūros Tarybos p-kė, Ing
rida Bublienė iš Cleveland ’ 
o Įteikė konkurso keliu gau
tą I-ąją piniginę premiją už 
geriausiai parengtą kultūri
nę programą iš Vilniaus U - 
to 4GG metų sukakties. Visą 
minėjimą organizavo spe
cialus komitetas, kuriam 
vadovavo raš. Stasys Sant - 
varas.

GRAŽIAI PAVYKO 
"NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUFOS 
VAKARAS

Š. m. spalio 25 d., šešta
dienį, Karaliaus Mindaugo 
go Menėje Toronto Spaudos

savaitraščio Spaudos Vakaro-Koncerto metu. Nuotr. L. Girinio Rėmėjų Būrelis surengė Va-

karą savaitraščiui "Nepri
klausoma Lietuva", kuris jau 
priartėjo prie 40 m. veiklos 
sukakties. Vakaras praėjo 
labai gražiai. Plačiau bus 
aprašyta sekančioje NL lai
doje.

Atsilankė apie 250 svečių.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Hamilton
—-__ ** ------------- '

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje Į
- įsikūręs nuoeovuoM namuose — J

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East

L8M 1L6
telefonas 544-7125

MOKAME UŽ:

sukaupęs viri 1 4 mil. do!. kapitalą 
kviažia 

visut lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais. 
IMAME UŽ: 
nekilo, turto peik, 
asmenines paskolos

13%
sentoupas
term, depositus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
r eg. pensiją fondo

10%
10%
10% Nemokome gyvybės Ir «im. peskolg dra 

10’/i% Nemokome! pilnas tekių petornevlmes.

Darbe relender: pirmodienlois • ketvirtodienioiS nuo 10 iki 5 vol., 
penktodiemois-nuo 10 iki 7 vol , ieltodienioit nuo 9 iki 12 vol.
Liepos - rugp|ū6o men ir prie! ilgui sovoitpolius ieitodieniois uidorvto

DIRIGENTĖS Mme M. ROCH IŠLEISTUVĖSE 
Kleb dr. J. KUBILIUS, SJ ir Mme Madeleine ROCH.

A t A
MARIJAI MIKULĖNIENEI

negrįžtamai iškeliavu.s, jos vyro, Silvestrą,
MIKULĖNA i ' sūnus Liuda, ir Joną. RAMANAUSKUS 
su jų šeimomis skausmo valandoje nuoširdžiai 
užj auci ame

JUZE ir PRANAS ŠI MELAI Čl Ai

kl eo. Tėv. J. Kubilius, SJ, pa
kvietė chorvedžio ir vargo
nininko pareigom jauną mu
ziką Aleksandrą Stankevičių, 
kurio specialybė- dirigavi
mas ir kompozicija. Jau po- 

žrą metų jis vadovauja Island
City Singers grupei. Yra iš
mokinęs šį chorą ir porą lie
tuviškų dainų:"Eisim grybus 
vajavot" ir "Oželis". Jis y - 
ra paruošęs muziką kai ku-
rioms filmoms. Paskutiniu 
metu TV skelbimams, su
kūrė dainą ir muziką"orange

cruch" prancūzų kalboje .
Netrukus turi pasirodyti jo 

modernios muzikos plokšte
lė. Naujasis dirigentas ima - 
si šio darbo labai rimtai ir 
nori tęsti Mme Roch vaisin
gą darbą profesionalĮniu me
todu.

Taigi, telieka, atsisveiki - 
nant dinamiškąją ir mielą
ją dirigentę, padrąsinti cho
ro dalyvius, pakviesti dau-
giau žmonių Įsijungti Į šią 
mūsų dainos ugdymo veiklą .

K.

GARSĖJA LIETUVAITĖ DAINININKĖ 
KANADIEČIU TARPE

Hamiltono miesto dienraš
čio "The Spectator" skiltyse 
vis dažniau tenka matyti lie
tuvaitės Anitos PAKALNIŠ
KYTĖS pavardę, o Š. m. lie
pos mėn. 4 d. "The Specta
tor" dienraštis pirmame pus
lapyje įdėjo beveik pusės la
po dydžio spalvotą solistės 
A. Pakalniškytės nuotrauką.

Nuotrauka įdėta įvykusio 
Hamiltone "Dundurn Castle" 
koncerto-operų ištraukų pro
ga, su originaliais operų 
rūbais.

Šioje virš 100 metų senu
mo pilyje įvyksta neeiliniai 
koncertai, ypatingų asmenų 
priėmimai bei iškilmingos 
puotos.

Toji nuotrauka taipgi buvo 
panaudota kaip reklama už 
trijų dienų statomai Mohawk 
College operai "Don Giovani", 
kurioje pagrindinę - Donna

montreal
AUS ROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS UŽVERTĖ 
VIENA SAVO ISTORIJOS LAPĄ

1980 m.spalio mėn. 19 d. 
Aušros Vartų parapijoje bu
vo ypatingas sekmadienis. 
Mišias atnašavo Tėv. J.Kul- 
bis SJ, o naujasis dirigentas 
Aleksandras Stankevičius- 
Stankė - pravedė tradici
nę giesmę "Pulkim ant kelių".

Aušros Vartų Choro vado - 
vas Antanas Keblys, pakvies - 
damas Mme Madeleine Roch 
perimti vargonavimą iš nau
jojo dirigento, Įteikė jai or - 
chidėją. Po to, mūsų visų 
mylima ir gerbiama dirigen
tė vedė Chorą iki mišių pa - 
baigos. Solistė Gina Čap- 
kauskienė sugiedojo "Panis 
angelicus"-C.Franck ir "O , 
Kristau"- St.Gailevičiaus. 
Pamaldos buvo baigtos tra - 
dicine giesme "Marija, Ma
rija".

Persikelta parapijos salėn. 
atsisveikinimo banketan.Į jį 
atsilankė visi mūsų parpijos 
kunigai, choristai su šeimo

Elvyra" rolę atlieka solistė 
A. Pakalniškytė.

Be to, ji 1981 metų pavasa
rį dalyvaus įvykstančiose 
Kanadoje Ontario provinci
nėse dainavimo varžybose.

Šią teisę, kartu su stipen
dija muzikai studijuoti jinai 
iškovojo per Kanados tautinę 
parodą 1980 metais rugpiū - 
čio mėn. Toronte įvykusį 
dainavimo festivalį.

Šią teisę (provincial repre- 
sentativė) solistė išsikovoja 
jau trečią kartą iš eilės. Pir
mus du kartus, dėl susidėju
sių nepalankių aplinkybių, - 
vieną, dėl ligos, antrą dėl 
pasižadėto Los Angeles Lie
tuvių Dienos koncerto, nega
lėjo pasinaudoti.

Sėkmės solistei Anitai 
Pakalniškytei pamiltarųe 
mene 

e
J. Sarapnickas

mis ir kviesti svečiai.
Iškilmingą stalą palaimi - 

no parapijos klebonas ir 
Choro globėjas Tėv. J.Kubi
lius. Pasistiprinus, oficialią 
dalį pradėjo Choro vadovas 
Antanas Keblys. Jis visų 
vardu išreiškė Mme Roch 
padėką už harmoningą ilgų- 
15-kos metų - darbą ir at - 
siektą aukštą Choro meninį 
lygį. Palinkėjo jai sėkmės 
naujame darbe/dirigentė, ša
lia privataus darbo, priėmė 
kvietimą dėstyti McGill ir 
Quebec’o universitetuose/.

Choristų atstovai įteikė jai 
atsisveikinimo dovaną: visų 
Choro ir Vyrų Okteto įdai
nuotų dainų ir giesmių juos
tas ir rožių puokštę.

Po to kalbėjo sol. Gina 
Čapkauskienė, choristas V. 
Kačergius, Vyrų Okteto var
du A.Rusinas,Choro seniū
nas H. Celtorius ir Chore 
globėjas kleb.Tėv. J.Kubi. 

liūs, SJ. Trumpą žodį tarė 
naujasis dirigentas Alek - 
Sandras Stankevičius.

Dirigentė Mme M. Roch 
savo žodyje apgailestavo , 
kad jai yra nebeįmanoma to
liau dirbti su mūsų cho - 
ru, padidėjus darbo naštai 
universitetuose.Ji palinkėjo , 
ir toliau dirbti tokiu pačiu 
entuziazmu, kuris buvo pa
rodytas jai visų choristų su 
naujuoju dirigentu.

Po visų kalbų ir sveikini
mų, visi susirinkusieji gar- 
bingai viešniai sugiedojo"!!- 
giausių Metų".

Muzikė Mme Roch atėjo į 
mūsų tarpą, pakviesta tuo
metinio a.a. klebono Tėv. J< 
Pečkio,SJ tik "laikinam" pa- 
mėginimui dirbti. Iš to mė
ginimo išsivystė visa 15 
metų ’.

Vargiai taip ilgai būtų ga
lėjęs Choras išsilaikyti be 
meno vadovo sol. A.Keblio 
pagalbos ir nuoširdaus dar
bo. Lietuviškas repertuaras 
jai buvo svetimas, o antra - 
nebuvo net iš ko rinktis 
chorines dainas, nes Cho - 
ro biblioteka buvo visai ne
turtinga. .. Meno vadovui te
ko ieškoti lietuviškos mu - 
zikos kūrinių pas kitų kolo
nijų vargonininkus ir chor
vedžius. Dėka jų, šiandien 
mūsų Choro muzikinė bib
lioteka gerai prisipildė.

Mme Roch, dirigentė ir 
operinių solistų korepetito - 
rė bei akomponiatorė, gerai 
pažindama dainos meną,mo
kėjo išgauti iš mūsų choris
tų ne tik aukštą dainavimo 
lygį, bet ir tinkamą laiky - 
seną scenoje. Aušros Vartų 
Choras pasidarė žinomas ir 
labai toli už savo parapijos 
ribų. Su gastrolėmis aplan
kė nemažai lietuviškųjų ko
lonijų. Mūsų Choras neapsi
ribojo vien tik sekmadieni
niu giedojimu. Jis turi ir 
platų lietuviškų dainų re
pertuarą.

15-kos metų bėgyje Mme 
Roch išplėtė Choro veiklą, 
Įjungdama ir iš vystydama 
Moterų Chorą, Vyrų Oktetą 
ir Vyrų Chorą. Iš šių vie- 

netų Mišrus Choras ir Vy
rų Oktetas yra pasirodę ir 
tarptautinei publikai.

Žvelgiant atgalios, stebie
si žmogus, kur ir kaip buvo 
surasta laiko visa tai Įvyk
dyti, nes kiekvieno, kad ir 
mažiausio kūrinio paruoši - 
mas scenai reikalauja ilgų 
valandų kruopštaus darbo, o 
ypatingai su mėgėjais.. .Per 
tą laiką buvo daug padaryta , 
ir choristai gali džiaugtis 
savuoju Įnašu mūsų parapijai, 
lietuvių visuomenei ir tuo 
pačiu tautai.

Mme Roch pasitraukus
7 vai. v. McGILL FACULTY 
GLUB, 3450 McTavish Str.,

si ir Įvertina tėvų ir pačii; 
vaikų pastangas.

/xzrfe / "SKAUToKiWA "
AAPKKt&O Z1/ <J.

¥•30 V. V. ftUŠKoS

£/a/*S Sr*&K£\//c./i/S I/h-MUKAi l (>-
P/BCA/T/S -8197 SMUT*/ oO-/6/Mitus)

Asa/SS Pjč&liriS B&W&i

DARBINGA KANADOS LIE
TUVIU BENDRUOMENĖS 
TARYBOS SESIJA

Š.m.lapkričio mėn. 1-2 d. 
d. Mcntrealyje Įvykusi KLB 
Tarybos Sesija buvo ypatin - 
gai darbinga ir visiems lie - 
tuviams naudinga. Apie tai 
bus parašyta plačiau vėliau .

PRIMENAME :
a Vinco Krėvės Literatū
ros premijos Įteikimas ją 
laimėjusiam Henrikui NA
CIUI Įvyks lapkričio 15 d .

Bilietus iš anksto užsisa
kyti pas Silviją 366-7041 ar - 
ba pas Gytį 739-7251.

a SKAIDRĖS iš kelionės po 
Indiją bus rodomos lapkr.12,
3 v. p. p. "Rūtos" Klube.

GERAI VEIKIA
LITUANISTINĖ MOKYKLA

Net 15 mokinių Įsijungė Į 
Šeštadieninę Lietuvių Mo
kyklą, kurie nemoka lietu
vių kalbos, bet nori pradėti 
mokytis. Visi tuodžiaugia-

PrboMenl

SKAMBI NKIT“

*|25ę kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
365-7146

GUY 
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A-CKNTRALK

495-90* AVINUI
2951 ALLARD, 

Ville Imard 766*2667
1980. 11.7

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER

7725 George LaSalle
Geriausias patarčiai Ir dorba etllkd|es jumegell būti stogdengys Cuy 

Hlckord, hurls jau seniai lietuviam! petemeujs. Darbe ettleke sgilnlngel 
Ir prieinamomis kelnėmis, Jaukite kel neme stages blogas ar kel s te tat a.

364-147

TO DO R0 & BIG RAS LTD. 
6752 Sherbrooke Street E«t 
MeetreJ, P.O. H1N K9 e Tol. 2S5 - 4076

7 psl.
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NL REIKALAI
’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOJAI - RĖ
MĖJAI, APMOKĖDAMI PRENUMERATĄ,PARĖMĖ IR
AUKOMIS:

$ 200, - Br. Bačiūnas, 
Simcoe, Ont.

Po $ 50, - L.K. Mindaugo 
Šaulių Kuopa Montrealyje , 
Que., St. Stravinskas, Mont - 
real, Que.

$ 40, - P.Polgrimas, St. 
Catharines, Ont.

$ 36, - Pr. Buika,St.Hu
bert, Que.

$ 16, - M. Meškauskas , 
LaSalle, Que.

Simijonas; iš Montreal, Que 
V. Jonynas; iš Pierrefonds, 
Que. - L.Markūnas; iš Por
tage La Prairie, Man.-P. 
Liaukevičius;iš Toronto-S . 
Čeponis, S.Janušauskas.

$3, - A.Janušas.iš Van - 
couver, B.C.

Taip pat, nuoširdūs mūsų 
laikraščio rėmėjai,atnaujin
dami prenumeratą 1981-iems 
metams, atsiuntė aukų. La -

ŽVEJOJIMO STRATEGIJOS POSĖDYJE: 
K.Toliušis, J.Petrulis ir K.Andruškevičius

Brangiai jo motinai mirus, liūdime kartu 
su mūsų bičiuliu Jonu RAMANAUSKU, jo 
broliu LIUDU, visais artimaisiais ir 
gimin ėmi s:

D. DAUGĖLA 
L. GURECKAS
D. LUKOŠEVIČIUS
H. NAGYS 
V. SODEIKA 
J. STANKAITIS 
J, VAITKUTIS

$12,- A.Mankus, LaSalle, bai dėkojame’. PASKUTINĖ ŠIO SEZONO džiausią lydeką. A.Jonelis ,
Que.

Po $ 6, -iš Hamilton, Ont.: Primename, kad artėjame
IŠVYKA nors praleido vieną dieną

NIDA, Žuvautojų ir Me- stovyklos "ligoninėje", pa-
E.Simon, G.Palmer, B. į metų pabaigą ir prašome , džiotojų Klubas, suruošė pas- gavo daugiausia žuvies.Rei- 
Kronas, Real Estate nelaukiant paraginimų,atnau-kut inę šio sezono išvyką į kia paminėti, kad A. Jonelis

iš LaSalle:P. Bendikas, A. jinti prenumeratą. "N. L. " Sturgeon Lodge, Bascatong , yra prityręs žvejys ir iš jo 
ežerą. Išvykoje dalyvavo: A. daug kas galėtų pasimokyti. 
Jonelis, K.Andruškevičius,

>--------------------------- J I/’LITAS" PRANEŠA :
- Montrealio Lietuvių Kre
dito Unija LITAS, kaip ir visi • 
'bankai, nedirbs lapkričio 
mėn.ll d./antradienį/-Ka - 
ruošė Žuvusiems Paminėji
mo Dieną.

Į - Per LITĄ galima pirkti 
'Kanados taupymo lakštus 
7Kanada Savings Bonds/.Bet 
primename savo nariams, 
kad šių metų lakštai yra tik

o BELECKAS Petras, a.a. 
Elenos Navikėnienės atmi
nimui aukojo TAUTOS FON
DUI $ 25.

o MIKULĖNIENĖ Marija, 73 
m. amžiaus, mirė.Liko vy
ras Silvestras, sūnūs- Jonas

ir Liudas.Palaidota per AV 
Parapiją.

Nuoširdi užuojauta arti
miesiems.
• KANADOS LIETUVIU 
FONDUI a.a.Elenos Navi - 
kėnienės atminimui suaukota 
$ 920,12.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”

K. Toliušis, J. Petrulis, J. 
Lubinskas, A. Mikulis.

Oras buvo jau gana šaltas, 
tad ir žuvavimas buvo sėk
mingas. K. Andruškevičius , 
jau antrą kartą laimėjo di-

Medžiotojai medžiojo ats
kiromis grupėmis ir jiems 
šie metai buvo sėkmingi.Da
lis jų jau buvo paminėti.

Žuvys netrukus miegos...

KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. VIS U PAZIURU. ZM ONES JI SKAITO. 
PASIŪLYK JL SAVO DRAUGUI AR PAŽYSTAMU! , ATSIUSK 
ADRESAj LAIKRAŠTI SIUSIME S US I P AZI Nl M UI IKI SIU

t

LATVIU CHORAS 
MŪSŲ SCENOJE

Puiku, kad atkreipiame vis 
didesnį dėmesį į savo "gimi
nes" ir kaimynus latvius ir 
estus. Šį mėnesį, 29 d. į 
Aušros Vartų Parapijos salę 
atvyksta koncertuoti JUNDA, 
jungtinis Muntrealio - Otta- 
wos choras. Bus įdomu jį 
pamatyti ir išgirsti, o lat - 
viams švenčiant savo Ne

iš 10.5%, tuo tarpu už ter - ipriklausomybės šventę- tuo 
minuotus indėlius LITAS Jpačiu juos pagerbti.
moka net 11.75%.  , Sekite skelbimus. A. M.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Gyvenu Kanadoje, esu vidutinio amžiaus, be 

šeimos, materialiai apsirūpinės*, blaivus. Vedybų 
tikslu noriu susipažinti su rimta, dora, sąžiningą 
vidutinio amžiaus moterimi Kanadoje arba JAV—se. 

Pageidaujama trumpa autobiografija ir nuotrauka, 
kuria, pasižadu gr ą ži n t i . Pasl ap t is garantuota. 

Rašyti NL adresu, pažymint "Jokūbui**.

PAVARDES IR 
M ETŲ. PABAI GOS

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ a. 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TINKA KIEKVIENA * 
PROGA- KAI LINKSMA,LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ’. _

^Bernec
^(euristc

RENKU
Senas lietuviškas knygas 

laikraščius, plokšteles ir 
kita, lietuvi šk a^ medžiagą.

P. ADAM ONl S 
722-3545

AR KAI BI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

&

s

OR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

14 4 0 St. Catharine W. 
Suite 6 00, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8233

Namu: 488-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A 

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

Namu.: 73 7-968 1

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPECI ALISTAS.

285 - 2eAVENUE, LASALLE 365-0511 
QUE. H8P 2G7

VEDYBINIS SKELBIMAS 
i ■ !

Gyvenu Lenkij oje, man 30 metu, esu išsiskyrusi su 

vyru, auginu dukrą, kuriai — 6 metai.
Vedybų tikslu noriu susipažinti su rimtu, sąži — 

nėtgu ir geros širdies vyru. Rudyti "Nepriklausomos 

Lietuvos ” adresu, pažymint ’’Stasei’*.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

LAURENT DAIGTLAULT
President

Dr.A.S. Popieraitis
R.A.. M.D.. C.M.. M.S*.. L.M.C.C . t.R.C.S.(C)

Medical Arts Building,
1538 Shetbrook St. West, Tfl- 931 -4024
Suite 215, Montreal Ove.

pharmaciens PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open. 
Saniedi: 9 o.m, 6 9:30 p.m. 
Dimonche: 10 a.tn. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekamuoi onli > pristatymas
7626, rue Central St. .Ville LaSalle_

166-9742

345-0505

•

ADVOKATAS

VICTOR E-RUDINSKAS 
d Eng., M Eng.. U_B.. B.C.L

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

Kailių siuvėjas-

.Didelis pasirinkimas gatavų P gitų.

.Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
s Taisau ir remodeliuoj u 
e Siuvu ir parduodu

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
i DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6 
TEL. 727 -3 120 Komų 3 76 -378 1

Albertas NORKELIO NAS,BA C.S.£., I.B.

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
No t ai r e — No t a r y Title Attorney

3 94 7 Park Av e . M o n t r e a 1, P. Q. H2 V 4 H4

Tel: 279-116 1 Ros.453 -9 /42
■ —” ............................ ’ " 1

ADVOKATAS

RONĮAN J. |SgANAITIS, B.A., b.C.L.

4 NOTRE-OAME E. SUITE 504 
I 

WD.TREAL, QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: 87B-9B34

N O T Alt A S

J. BERNOTAS, bjl, B.CX.
'I , PI a c e Ville Vartė, Suite 627
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E 3

Tel: '514) 871—1430

ADVOKATAS

J.F. M1U.ER.bjl, bxj.
168 Notre Dane St., E., Suite 20 S 
Montreal . P. Q. U2Y 3 P6

Tel: 866-2063, 866-2064

8 psl.

366-7818

1449 RUE &l-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
suite sooA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

dalymas nouįome gorale if modamioYnit priemonėmis. K r • i,p k i t • • — 
De LoVorondryo, pr o Lopiorroir vandens kanalo, Tel. TĄ5. 3364.

VABDAVIMAS:

Chrysler e Monaco s Charier s Dorlse s Dart 
8wia«er ,e *sclal • Sedan • Tracks

Lsaslle. Ls Salla. P.G

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n J_ū_r_a__v e -P—*L2._L?A^_C1'_

UTAS IflūNTflEfldū LJETLKJJU 
HHEDJTŪ UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2AB. Telefonas: 766 SE27,

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einomqsiai « te» .............
Taupomqsias s-tos ..........
Pensijų plonos
Tern,, Ind. 1 m..........,......

............... 6%
9.25%
10.5%

11^5%

Asmenines nuo 
Nekiln. turto nuo 
Oekiq kredito 
Investacines nuo

1 5.5 % 
13.5%

18%
.15%

Duoda nomakamq gyvybės draudq 
iki $2,000 už ta u p. stos sumos.

Nemokamo gyvybės drauda 
$10,000 už paskolos sumų.

Iki

KASOS VALANDOS:
1465 Da Seva 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 vasarq nuo 
gegužės 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.

LEONAS
SALES

GI; R E C KAS 
MENAGER

ntreal west 
automobile

PONTIAC * BUICK • ASTRE
* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
* MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 

IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!
* UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!

PASINAUDOKITE! r——

PASIKALBĖKITE SU
Menageriu LEO Gl'REKAS

muu moatritl W99t RutonMe 

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

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

Tel: Bus. 482-3460
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
3|0 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL. P.Q . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Poternovima* Montrealne
Inveslocijos J,AV. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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