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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

IŠKILMINGAI SUTIKTI
BUVĘ ĮKAITAI

Po kelių dienų poilsio ir 
mediciniškų bei psichologi
nių tyrimų ir pagalbos, 52 
buvę įkaitai Irane atskrido į 
JA V-bes. Washington’e jie 
buvo sutikti įspūdingomis 
iškilmėmis.,
gan’as paprastai ir nuošir - 
džiai pasveikinęs, Įteikė 
kiekvienam po miniatiūrinę 
Amerikos vėliavėlę rožme - 
džio dėželėje. Ją gavo ir 
Richard Queen, kuris dėl li
gos buvo paleistas iš Irano 
po 250 dienų nelaisvės.

Prez.R.Reagan'as savo 
žodyje pabrėžė, kad ateityje 
teroristai, peržengę tarp - 
tautinio elgesio susitarimus, 
susilauks greito ir stipraus 
reagavimo. "Mes girdime , 

, kalbant, kad mūsų galios ri - 
bos yra sumenkėjusios. Te
gul žino, kad yra ribos ir 
mūsų kantrybei".

Kai kurie įkaitai įsitikinę, 
kad Irano studentai pasirinko 
šacho istoriją tik kaipo pre
tekstą kelti neramumams.Nė 
vienas įkaitų kolkas nekriti
kavo Carter'io politikos jų 
atveju.

Iškilmėse buyo pagerbti ir 
prisiminti žuvę tragiškoje 
gelbėjimo misijoje 8 ameri
kiečiai.

Jau pradeda aiškėti,kad iš 
52-jų įkaitų, 12 yra gerokai 
paveikti Įvykių ir kurį laiką 
jiems reikės profesionalaus 
gydymo.

Iškilmėse taip pat buvo su 
dėkingumu prisiminta Ka - 
nados Ambasados pagalba 
Irano krizės metu. Ambasa 
dorius ir jo asistentas daly - 
vavo su žmonomis pagerbi - 
me.

JAV NORI GRĄŽINTI 
KAI KURIUOS KUBIEČIUS

JAV Valstybės Departa
mentas pasiūlė Kubai atsi - 
imti dalį Castro išsiųstų ku
biečių praeitą vasarą į Ame
riką, kurie- apie 2GGO- yra 
kriminaliniai nusikaltėliai ar j 
psichiniai nesveiki.

Jau dabar Floridoje, kur 
dauguma tų pabėgėlių apsis
tojo, , yra žymiai padaugėjęs 
nusikaltimų skaičius. Skun
džiamasi, kad vakare nebe - 
saugu vienam išeiti į gatvę .

LENKIJOJE ĮTAMPA VĖL 
PAKILO

Tūkstančiai studentų Lod
zės U-te užėmė jo pastatus , 
reikalaudami, kad nebūtų 
daugiau priverstino Leniniz
mo- Marksizmo studijavimo.

Gal perdaug iš karto reika
laujama, atsižvelgiant Į grę - 
siančius pavojus? Kad tik 
neprarastų, kas išgauta .

Lodzė randasi 120 km į 
pietvakarius nuo Waršuwos. 
Tai yra tekstilės centras ir
turi apie 840. OOC gyventojų, pripažino, kad net apsaugoti

Studentai reikalauja auto
nomijos kai kurioms studen
tų grupėms; nori, kad nebū
tų milicijos
komplektuose, nebent u-to 
vadovybė to paprašytų, rei
kalui esant;nori leidimo nau
dotis universiteto spausdini
mo priemonėmis.

Ūkininkų reikalavimai dar 
nepatenkinti, tačiau atrodo, 
kad vyriausybė rimtai juos 
svarsto. Laisvoji Unija ra - 
gina toliau laikytis ramiai ir 
nuosaikiai.

Ar vyriausybė žaidžia tik 
gudrų žaidimą, tikėdamasi 
nuvarginti neramias mases 
pažadais, svarstymais, dis
kusijomis, bauginimais? Ar- 
pradeda ieškoti kelio tikrai 
pažangai?

SUSIRINKO 42 ARABU 
KRAŠTŲ ATSTOVAI

Saudi Arabijoje, 50 m nuo 
Mecca miesto, suvažiavo 
42 islamiškųjų kraštų valdo
vai, karaliai, pasiuntiniai, 
sultonai, prezidentai. Dau
guma iš Azijos ir Afrikos 
kontinentų. Pus ė jų valdo A- 
rabų kraštus.Dalis jų atvyko 
iš turtingiausių šalių, kita iš 
pačių ^skurdžiausių. Jų pag - 
rindirtis tikslas suvienyti sa
vo tarpe nesutinkančius is - 
lamo kraštus, išspręsti san
tykius su Izraeliu ir konflik
tą dėl Jeruzalės.

Kitas uždavinys - išleis
ti ir paskleisti islamo litera
tūrinį palikimą/tačiau už
miršta, kiek daug jų žmonių 
nemoka rašyti nė skaityti./

Svarstoma bus kur i n ve s - 
tuoti didžiulius turtus, nes 
dabar susigaudė, kad egzis - 
tuoja infliacija... Sakoma , 
kad didelė dalis bus išdalinta 
vargingiems kraštams.

KOLUMBIJA-MARU UANOS 
DŽIUNGLĖS

Iš Bogotos pranešama, kad 
narkotikų pirkliai ir jų per- 
vežiotojai užsėjo milžiniškus 
Kolumbijos plotus marijud - 
na, kuri numatoma paskirti 
JAV-bių paklausai. Vyriau
sybė neturi pakankamai 
priemonių išnaikinti tas 
plantacijas.

Policijos koordinatorius

pakankamai

universiteto žinodamos, 
visuotinu

tiems plotams,kad jų nenau
dotų, neturi 
žmonių.

JAV-bės, tai 
galėtų rimtai,
mastu suintensyvinti propa
gandą prieš narkotikų, Įskai
tant ir mari juąną-vartojimą. 
Gal būtų galima pasiūlyti Ko
lumbijai specialius pagalbi
nius dalinius sunaikinti to - 
kius "pasėlius". Galų gale - 
užtenka pasiturinčių žmonių 
Amerikoje: susirūpinę tėvai 
galėtų patys atidėti atatinka-
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bėdamas Trois Rivieres , ra
gino Rene Levesque nedelsti 
su rinkimais ir neeksploa- 
tuoti daugiau kalbos ir so - 

. cialinių konfliktų .Taip pat 
' PQ reikalavimai "sove

reignty - association”, nors

mas sumas finansuoti tokio 
"derliaus" sunaikinimą.Bet- 
kažkodėl ieškoma daug "įs
pūdingesnių" žygdarbių, ar - 
ba visai jokių...
CLAUD RYAN RAGINA PQ
NEDELSTI SU RINKIMAIS

Quebec’© Liberalų Parti- žmonės pasisakė prieš kliu- 
jos lyderis Claud Ryan, kai- do Quebec’o ekonomijai.

JAU PAGAMINTOS LIETUVIŲ lą paskirta Dalilai Mackia- 
KALBOS JUOSTELĖS lienei, Los Angeles Dramos

60 pamokti, įrašytų į 15 Sambūrio režisorei ir vado- 
kasečių pagal A.Rinkūno va- vei, ypač įvertinant jos il- 
dovėlį "Ar kalbate lietuviš
kai?" tekstas yra su angliš
kais paaiškinimais ir verti
mai s. Taip pat įrašyta leng - 
vos dainelės ir kasdieniniai 
posakiai.

Kasetes galima užsisakyti 
pas autorių 53 Burrows Ave., 
Islington, Cnt., Canada,M9B- 
4 W8.
KULTŪROS TARYBOS 
TEATRO PREMUA- 
DALILAI MACKIALIENEl

KasmetinėKultūros Tary
bos premija UŽ198C m. veik-

giausiai-kelis dešimtmečius 
tebedirbamą kūrybinį teatro 
darbą. Premija - $ 1OOO.

Reikia pastebėti,kad ji su
gebėjo pritraukti nemažą bū
rį ir jaunimo.
LIETUVIŲ DIENOS 
AUSTRALIJOJE

PLB-ės p-ko Vytautas 
Kamantas atsiųstoje atvi
rutėje iš Australijos, džiau
giasi puikiai pavykusiomis 
Lietuvių Dienomis tame to
limame kontinente. Tuo 
džiaugiasi ir visi lietuviai.

ELT A PRANEŠA:
PRAPLĖSTAS "AMERIKOS BALSAS”

Nuo š. m.sausio 6 d.Amerikos Balso radio programa 
bus girdima Lietuvoje kasdiep anksti iš ryto, kad galėtų 
būti girdima į darbą besiruošiantiems žmonėms. Prašy
mas pakeisti laiką ,kad galėtų girdėti sava kalba užim - 
tųjų kraštų inteligentija buvo patenkintas,patiekus ELTAI 
specialios analyzės pastabas JAV valdžios Įstaigoms ir 
vakarietiškų valstybių vyriausybėms.

LENKIJOS ĮVYKIU ATGARSIAI LIETUVOJE
"The New York Times" korespondentas Maskvoje,R. 

W. Apple, Jr., praeitų metų lapkričio 23 d. rašė, kad 
Sovietų valdžia ėmėsi užtverti SSS-os sritis,kurios turi 
"glaudžius ryšius su Lenkija", kad Į jas neprasiskverbtų 
neramumai. Lietuvoje ir Latvijoje nebegalima gauti len
kų laikraščių. "Lietuvos sostinė Vilnius, kur gyvena ne - 
•mažai lenkų, staiga buvo uždaryta užsieniečiams... Du 
vakariečiai korespondentai, planavę aplankyti šį miestą, 
buvo painformuoti, kad jis "laikinai uždarytas".

Savo vedamajame apie krizę Lenkijoje Paryžiaus 
dienraštis Le Monde taip rašė: "Vilniaus laikraštis ką tik 
pirmą sykĮ palygino Įvykius Lenkijoje su Įvykiais Veng - 
rijoje 1956-ais ir Čekoslovakijoje 1968-ais metais. Tai 
nepaprastai rimtas ir grėsmingas komentaras". Atrodo, 
kad minėtas laikraštis yra Sovietskaja Litva, nors jis čia 
dar negautas.

NETIKĖTAS RADINYS KALBA APIE ’VARPO'PRADŽIĄ
Marijampolėje /dabar vadinamame Kapsuke/, Parti

zanų gatvės Nr.lO, kraštotyrininkas J.Vasmanas netikė
tai rado granito gabalą, apie 1OO kg svorio su jame iš - 
kaltu užrašu: . ; ,

"Šiuose namuose 1888 metų birželio mėn. 29 d. Įvy
ko slaptas lietuvių inteligentų suvažiavimas, dalyvaujant 
D r. V. Kudirkai, ir buvo nutarta leisti laikraštį "Varpas"

Namo gyventojų teigimu, kaip rašoma "Literatūroje 
ir Mene", tas akmuo 15 metų buvo naudojamas laiptelio 
vietoje. Iš kur jis atsirado, niekas nežino.

Pagal tą radinį - ano meto Varšuvos lietuvių draugi
jos "Lietuva" nariai buvo susirinkę vasaros atostogų lai
ku ir nutarė leisti "Varpą", taigi, nutarimas buvo pada - 
rytas Marijampolėje, bet ne, kaip buvo manyta, Warša - 
woje.

'THE AMERICAN SPECTATOR“ APIE LIETUVĄ
F. Meier’is "The American Spectator" rašo savo 1980 

m. spalio mėn. numeryje, straipsnyje "Katakombos po 
raudonomis užuolaidomis",kad Vakarai rodo nepakanka
mą dėmesį lietuvių tautinei bei religinei rezistencijai. Jis 
palygina ypatingą amerikiečių televizijos ir spaudos su - 
sidomėjimą trimis šią vasarą iš Rusijos ištremtomis fe
ministėmis su beveik visiška tyla apie Nijolės Sadūnaitės 
bylą. Jo nuomone, Maskva daug griežčiau elgėsi su Sa - 
dūnaite, žinodama, kad Vakaruose, ypač Amerikoje, re
ligija nėra laikoma pažangi ar aktuali tema. Bet, jis sa
ko, Sovietų elgesys su Sadūnaite taip pat rodo, kad jie 
bijosi nerusų tautų tautiškumo, kurio jie negalėjo nūs - 
telbti, nežiūrint jų oficialios priešingos propagandos. 
/Reikia nepamiršti, kad jie patys visą laiką sau.prieš - 
tarauja, nematydami kaip nenatūralu būtų panaikinti gy
ventojuose jų prigimtas paveldėtas ir istorines ypaty - 
bes. Red./.

F.Maier’is primena, kad po II-ojo Pas.Karo lietuviai 
8 metus vedė partizaninį karą prieš sovietus ir pralaimė
jo dėl Sovietų skaitlingumo, jų "aplinkos naikinimo" takti
kos ir "kontra-terorizmo".

NAUJA RAUDONARMIEČIU. RŪŠIS - SAMDINIAI
Rusų emigrantų žurnalas "Posev" rašo,kad "Ne vi - 

si į Afganistaną vyksta prievarta". Sov.Sąjungoje atsira
do nauja samdomų karių rūšis. Lengvo pinigo mėgėjai, 
užverbuoti į specialius topografų ir radijistų kursus, ap
gyvendinti Maskvos Valstybinio Universiteto bendrabuty
je, skirtame užsieniečiams studentams.. .Į Afganistaną 
vykstantiems kursantams mokslas pagreitintas, mokamos 
stipendijos po 400 rublių Į mėnesį,. Visa tai laikoma pa
slaptyje : apmokymo metu samdiniai dėvi ne uniformas, 
bet užsienietišką aprangą. Savieji juos laiko užsienie - 
čiais studentais, o su užsieniečiais, besimokinančiais 
Maskvos universite griežtai uždrausta bendrauti ar 
susipažinti". /’./.

Aprašomas iš Afganistano sugrįžęs karininkas, ku
ris skundėsi savo likimu. JĮ erzino tai,kad jis dalyvavo 
viešoje intervencijoje ir siuntė kareivius "gėdingai mir
čiai". JĮ pykino, kad jam žadėjo sugrĮžus pusę algos iš
mokėti "certifikatais", o užmokėjo rubliais: "O ką gi už 
juos nupirksi?"-klausė jis. Kitas, pulkininkas , vyk - 
damas Į Afganistaną gyrėsi, kad sugrįžęs jis Įsigys Fordą 
- Volgą jis jau turįs...
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NefwiHaww jįėtkM
U! Lietuvos illaisvinimą ! U! iJti.kimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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P s. R endradarbtu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraHiai geli 
būti trumpinami ir taisomi redakci jo s nuo ii lira, grąiin ami 
lik ii anksto susitarus. Ųt skelbimu turini redakcija arba 
Leidykla neatsaxo.

TARYBINĖ MOTERIS
IŠ: AUŠRA nr. 2ii

Aš turiu teisę j darbą ir ja mielai naudojuosi. O kaip 
gi kitaip ?

Aš - mūrininkė. Statau namus. Nešioju plytas... 
Mano draugės irgi nevengia fizinio darbo. Moterys iš 
vyrų jau perėmė kastuvą, kirstuvą, keltuvą, dar neatgy
venusį vežimėlį.. .Jos stato pastatus, asfaltuoja kelius, 
kloja šaligatvius, nešioja statybines ir nestatybines me
džiagas. Ir nieko čia nuostabaus’. Juk ačiū partijai ir 
tarybinei vyriausybei, moterys turi lygias teises su vy
rais. Pagaliau, ištisus šimtmečius dirbę fizinį darbą, 
vyrai gali ir pailsėti. O kam jiems persistengti, jei mo
terys turi lygias teises.

Dažnai galvoju, kad namų apyvoka, vaikų auklėjimas 
ir jų priežiūra - irgi darbas. Atsakingas darbas ’. Tai 
tiesioginė moters prievolė ir pareiga. Tačiau tuojau ve
ju lauk iš galvos šį supuvusio kapitalizmo ideologų tei - 
ginį. Partija ir vyriausybė visa tai neskaito darbu. Tai 
kas yra darbas Tarybų Sąjungoje?

Darbas - tikslinga, valstybei naudinga žmogaus veik
la, reikalaujanti protinių ir fizinių jėgų. Jeigu moteris 
skalbia, verda šeimynai valgį, prižiūri vaikus, siuva , 
mezga, lopo, ji valstybei nesukuria materialinių gė
rybių. /O kas sudaro valstybę- ar ne žmonės? Ši pasta
ba pridėta supuvusios kapitalistės /. Vadinasi, čia ne dar
bas, o tarybinės mpters laisvalaikis. Jeigu moteris pra
kaituotus ir pilnus nuovargio šeštadienius bei sekmadie
nius palieka kolektyviniame darže, čia - jos poilsis. Jei
gu meteris, negalėdama sudurt galo su galu,priversta 
savo sutaupytu laisvalaikiu ir pavogtu nuo miego laiku 
ką nors už pinigą numegzti,pasiūti arba perrašyti maši
nėle, čia skaitoma chaltūra.

Taigi, partijos ir tarybinės vyriausybės manymu, 
darbas - valstybei atiduotas arba už skatikus parduotas 
laikas. Aš statau namus. Vadinasi, savo darbu irgi pa
dedu artinti šviesų komunizmo rytojų...

Retkarčiais pagalvoju, kaip tame supuvusiame ka
pitalo pasaulyje moterys - vergės gyvena ? Ir čia pat 
išlenda kita mintis - o būtų visai neblogai, kad ir pas 
mus, laisvoje Tarybų žemėje, išlaisvintoms moterims 
bent mažytę vergovę įvestų: nereikėtų taip sunkiai dirbti.'

Čia mūsų supuvusio kapitalizmo išnaudojamų moterų 
meditacijai.. .Mūsų, kurie ir kurios pradedame besiskųs' 
darni gyvenimo sunkumais , prarasti proporcijas ir sai
ką. Dažnai padejuojam, kaip sunku gyventi. Dažnai - net 
neatlieka lietuviškai veiklai ar spaudai tų kelių dolerių.,. 
Medituokime. E.K .

JAV vyriausybės vietos 
perimtos rinkimus laimėju
sių respublikonų. Žmonės 
mano,kad nauja administra - 
ei ja gali beveik nuo pirmos 
dienos padaryti stebuklus. 
Krašto ir gyventojų laimei , 
jokia valdžia negali nieko 
greitai įvykdyti. Šiuo būdu 
kraštas pergyvena tik stai
gias emocines, o ne tikrojo 
gyvenimo pakaitas.

Prezidentas Reagan* as 
skelbia savo mintis ir pla
nus. Jo pareiškimai turi į- 
taką žmonių galvosenai, bet 
pačių planų įvykdymas gyve
nime yra daug lėtesnis, negu 
prakalbos.

Imkime, pa v., valstybės 
biudžetą. 1981 m. išlaidos 
buvo net ik pramatytos 1979 
m. pabaigoje,bet ir pereitais 
metais patvirtintos. Kong
resas jų nekeis. 1982 m. biu
džeto pasiūlymai buvo 1980 
m. gruodžio mėn.prez.Car- 
ter’io patvirtinti ir šių metų 
bėgyje jie bus svarstomi 
JAV Kongrese. Kongresas 
gali juos šiek tiek pakeisti , 
bet didelių sukrėtimų nega
lima laukti, nes jokia minis
terija nėra pasiruošusi vyk
dyti didelius posūkius- tam 
nėra žmonių, nėra ir prie - 
mbnių. Išvadoje,pirmus du 
metus naujai išrinkto prezi
dento Reagan* o įtaka į kraš
to ekonomiją pasižymės la - 
biau kalbomis,nei faktais.

Iš tikro, abu prezidentai, 
Carter’is ir Reagan’as, 'sa
vo kalbose pabrėžė reikalą 
mažinti valstybinių išlaidų 
deficitus. Prez. Reagan’as 
rinkiminėse kalbose paža - 
dėjo 3 metų bėgyje sumažin
ti gyventojams pajamų mo
kesčius 30%. Jeigu JAV 
Kongresas tokį pasiūlymą 
priims, valstybės deficitas 
padidės bent tiek pat nuo
šimčių, t. y. apie 50 milijar
dų dolerių*. Jau dabar yra 
laukiama, kad 1981 m.paja
mų trūkumai sieks apie 60 • 
milijardų dolerių.Todėi rei
kia labai abejoti, kad tokie 
drastiški mokesčių sumaži
nimai galėtų būti įvykdyti. 
Antra vertus, jeigu tai ir bū
tų padaryta, apyvarta krašte 
pradėtų didėti tik dar kitų, 
t. y. 1982 m.bėgyje, o gal ir 
vėliau. Atsieit, pažadas mo
kesčius sumažinti, atrodo, 
negalėjo būti ir nėra rimtas.

Reagan’as savo rinkiminė
je kampanijoje pažadėjo pa
naikinti javų pardavimo ap
ribojimus Sovietų Sąjungai,

KO VERTI
LAIŠKAS IŠ 

L. K a
tačiau dabar jis kalba, kad 
gal šį apribojimą reikėtųtęs- 
ti, kaip buvo prezidento Car- 
ter’io laikais patvarkyta... 
Reagan’as yra taip pat pasa
kęs, kad valstybės aparate 
yra per daug tarnautojų ir 
jis žadėjo jų skaičių smar
kiai sumažinti.Gruodžio mė
nesyje, tačiau buvopranešta, 
kad šis patvarkymas nelies 
karo žinybos. Iš tiesų, Rea- 
gan’ui valdant Kaliforniją, 
valstijos tarnautojų skaičius 
ne mažėjo, bet didėjo. Kai 
valdžia kišasi į vis daugiau 
reikalų, kai gyventojų skai
čius didėja, tarnautojų skai
čiaus didėjimas neišvengia
mas.

Į rinkiminių pažadų vyk
dymą galima pažiūrėti ir iš 
grynai praktiško vykdyme 
taško. Pirmas prez.Reagan’ 
o rūpestis bus pakeisti apie 
3000 prez. Carter’io pati- 
kėlinių savo pareigūnais. 
Vien ministerių atranka 
Reagan* ui truko apie du mė
nesius laiko. 3.000 parei - 
gūnų suradimo,jų įvertinimo 
ir priėmimo į darbą klausi
mas užsidels kelis ar net

PAŽADAI ?
WASHINGTON'O
sulis

kelioliką mėnesių. Dar dau
giau laiko praeis, iki naujai 
paskirti ir darbo sąlygų bei 
aplinkos nepažįstą susipa
žins su savo teisėmis, savo 
paskirtimi ir darbo meto
dais. Šių nelengvų mėnesių 
tėkmėje JAV gyvenimas tu
rės tęstis, kaip visuomet kad 
vykų. Šios pareigos tenka 
žemesniems tarnautojams, 
kurie visuomet bando dirbti 
taip, kaip jie dirbo. Kiek ga
lėdami, jie stengsis taisyti 
savo naujų viršininkų klai
das ir, tuo pačiu, mažins jų 
įtaką gyvenimui. Taigi, nors 
viršūnėse visi atsakinės sa
vo naujiems viršininkams 
pritariančiai, valstybės apa
ratas tęs savo darbą, steng
damasis padaryti kuo ma
žesnius pakeitimus.

1981 m. įpusėjus, o grei
čiausiai 1982 m.,JAV Kong
resas sulauks naujų pasiū
lymų iš prez.Reagan’o ir jo 
patarėjų. Yra gerai žinoma, 
kad įstatymdaviai niekuomet 
neskuba. Galop, kiekvienas 
naujas įstatymas, jeigu jis 
yra reikšmingas,paliečia į- 
vairiausias spaudimo gru - 
peš. Rinktiems atstovams

yra svarbu,kad nei jis, nei 
jų partija perdaug neįsipyktų 
juos išrinkusiems balsuoto
jams.

Štai kodėl joks naujas JAV 
prezidentas negali per pir
mus du metus padaryti didė
lių pakeitimų krašto gyve - 
nime. Tretieji ir ketvirtieji 
metai, gi, turės būti skirti 
įtikimu balsuotojams, nes 
JAVgyventojai paprastai pa
sitiki ne tiek valdančia par - 
tija, kiek renkamu kandidatu, 
kuris, nugalėjęs savo opo
nentus, stengiasi sudaryti 
sau ištikimų partijos darbi
ninkų branduolį. Šiuo būdu, 
kas keturius ar kas aštuo - 
nius metus JAV partijos bū
na beveik iš pagrindų ’’per
statomos". Po Vietnamo,po 
prez. Nixon’o Watergate 
skandalo, po kelis metus be
sitęsiančios bedarbės ir e - 
konominių problemų su di - 
dėjančia infliacija, negalima 
tikėtis, kad prez.Reagan’as 
gali būti tikras savo perrin
kimu 1984 metais. Jau vien 
dėl to jis turės būti atsar - 
gus ir kantrus.Padaryti rin
kiminiai pažadai, gi, visuo
met daromi sekant lietuviš
ku posakiu: pažadėsi-patie - 
šysi, neišpildysi - negrie - 
šysi...

Seime dalyvavo p.Venskuvienė iš Prancūzijos ir Z. Juras iš Anglijos

PASIBAIGUS SEIMUI
Baigiantis VLIKo Seimui Toronte, atidarant paskuti

nę sesiją, jau buvo sėkmingai savo darbus baigusios ko
misijos. Mandatų Komisija nustatė, kad Seime teisėtai 
yra atstovaujamos visos VLIKą sudarančios 15 organiza
cijų, su 44 turinčiais balsuoti teisę atstovais. Rezoliu - 
ei jų Komisija irgi pasiūlė priimti eilę nutarimę:

a/ dr. K. Bobelio pranešimu, kad užmegsti santykiai 
su Europos Tautų Parlamentu ir kad tie ryšiai bus ple - 
čiami ir stiprinami;

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

b/ VLIKo Tarybos Politinė Komisija svarstys planą 
informacinei veiklai "visais kanalais";

c/ padėkota VLIKo Valdybai;
d/ raginama išlyginti pasireiškusius nesklandumus 

su PLB;
e/ speciali Komisija Valdybai įteikė studiją ryšium 

su Lenkijos krize. Mažosios Lietuvos atstovai taipgi į -
teikė Valdybai siūlymą ryškiau nušviesti reikalavimus

KALBĖKIME APIE 
LAISVĘ’.

Vienas mūsų skaitytojų iš
reiškia susirūpinimą, kad a- 
pie tautų laisvę perdaug 
kalbame tik savo tarpe. Jis 
rašo:

" Kalbėti apie laisvę nie
kuomet nėra per anksti arba 
perdaug.

Labai liūdna ir graudu 
girdėti žmones pradedančius 
kalbėti apie laisvę tik tuo
met, kai jos netenka.

Stebint atskiro žmogaus 
gyvenimą nesimato didelio 
entuziazmo ir supratimą kad 
norint išlaikyti arba atgauti 
prarastą laisvę, reikia di - 
dėsnių pastangų ir pasišven
timo. Šiandien, mes visi kaip 
vienas, turime rūpintis ir 
kalbėti apie laisvę tiems ne
rūpestingiems šio kontinen
to gyventojams, kad laikas 
yra atėjęs kalbėti ir rūpin
tis tautų laisve. Kas jos ne
gina, tas nėra jos vertas.

Jeigu mūsų tėvai mirė , 
t psl.

kad mes laisvi gyventume, 
tai mūsų pareiga yra ginti 
laisvę, kad mūsų vaikams a- 
teityje nereikėtų vergauti.

Gyvendami šioje laisvių 
šalyje, galime aiškiai matyti 
komunizmo vadovų didelį no
rą užvaldyti visą pasaulį ir 
primesti savo valią likusiam 
laisvam žmogui. Tai sudaro 
maždaug vieną penktadalį vi
sos žmonijos. Šitas laisvas 
penktadalis ir yra pats kie
čiausias riešutas, į kurį 
kiekviena meška gali nulauž
ti savo dantį.

Žmonijos istorijoje ran
dame daugelį buvusių stip
rių valstybių, žiaurių despo
tų ir įvairių gobšų valdovų, 
kurie stengėsi pavergti dau
gelį mažesnių tautų bei val
stybių. Šiandien tų despotų 
kaulai trūnyja ir tos buvu
sios stiprios galybės yra lar- 
bai menkos arba visai išny
kusi os.

Mes matome, kad laikas 
keičia mūsų žemės valdžias 
ir galybes ir kas vakar bu -

vo galingas, rytoj gali bū
ti labai silpnas ir menkas.

Šiandien yra atėjęs laikas 
kalbėti apie laisvę ir tiems, 
kurie jos gali netekti.

Naujuosius metus pradė
kime su dideliu ryžtu siekti 
laisvės: kalbėkime apie ją, 
kaip apie brangiausią žmo
gaus turtą ir netik kalbėki
me, bet reikalaukime lais
vės pavergtai Lietuvai ir vi
soms pavergtoms tautomsl

Tiktai tokių šauklių gre
tose eidami, mes užsitar - 
nausime pagarbą ir prita
rimą vietinių gyventojų ma
sėje. Tegul 1981-ieji metai 
būna laisvės šauklių metai . 
Tie metai, kurie priarti
na laisvę pavergtoms tau - 
toms’. P.J.

KĄ GALI PADARYTI 
VIENAS ŽMOGUS ?

Iš Brazilijos mums rašo:
.Būnant dar gyvam ir šiek 

tiek kaip esamos sąlygos 
leidžia , aš ir vėl iš Brazi - 
lijos siunčiu savo Jums nuo- 

' (

širdžius sveikinimus.. .Su 
šiais sveikinimais kartu 
siunčiu ir vieną kitą gal įdo
mesnį įvykių eigos autentiš
ką dokumentą/vienaip ar ki
taip, dokumentas lieka doku
mentu ir jis pats gal dažnai 
pasako daugiau, kas būtų no
rima pasakyti, bet gal ir ne
drįstama. .."

1. Viena foto kopija rode 
kad pasirašiau sutartį su lt 
dykla dėl tos savo knygos 
čia Brasilijoje, kurios 25 . 
OOO egz. buvo kaip lašelis į 
kibirą- dingo. To pasėkoje 
dabar leidžiama tik.. ..50 . 
OOO tiražu. Kartu sudėjus , 
tai 75.000 egz. Manau, dar 
nė vienam lietuviui autoriui 
taip nepavyko. Knyga vadi - 
nasiUm Reino ClandestinoNa 
Amazonia.

2. Dokumentas rodo, kad 
buvau pagerbtas mūsų laik - 
raščio Folha Nordestina.kur 
tarp visų kitų didžiųjų 1980 
m. sąraše pateko ir ma
no vardas./pridėta fotoko
pija/ .

dėl Lietuvos vakarinių sienų.
Po įvairių diskusijų rezoliucijos su atatinkamais pa

taisymais buvo Seimo dalyvių priimtos ir pavesta VLIKo 
Valdybai jas galutinai suredaguoti, kurios vlėiau bus pa - 
skelbtos spaudoje.

Seimą uždarė pirm, dr.K. Bobelis, kuris gražiai pa - 
dėkojo Seimo Komiteto p-kui dr.A.Pacevičiui ir nariams 
inž.H.Lapui ir A.Firavičiui už jų nepaprastai didelį pa
sišventimą surengiant šį taip sėkmingai praėjusį seimą. 
Taip pat padėkojo visiems Kanados ir pasaulio lietuviams 
bei lietuvių spaudai už VLIKo darbų rėmimą,Seimo daly
viams bei prelegentams už aktyvų dalyvavimą suvažiavi
mo darbuose. Seimo nutarimai bus paskelbti vėliau.

/ELTA/

MAMWMWWMMWMMWVWVIMAWWWA

3. Priedu siunčiu spaudos Brazilijoje 1935 m. Kaip ži - 
iškarpas iš vietinės spaudos, note, čia visuomet esu pami- 
kur galima išskaityti apie nėjęs ir mūsų Birželinius į - 
mano veiklą. Tai yra su - vykius ir invaziją 1940 m. 
rišta su mano liuksusiniame ••• Kai ateina tie didžiųjų 
popieriuje išleistu atsišauki- tragiškųjų įvykių minėjimai, 
mu į brazilus, siekiančiu 1O . čionai / gal kartais ir pas 
OOO egz. Per tai ir aš pate jus/mūsų vadovaujantys as - 
kau per kelių dienų progra - menys iškelia vaišes savo 
mą į visas TV stdis. Atsi - bičiuliams ir tiems, kurie 
šaukimas išleistas minint pasistengė pamiršti viską... 
komunizmo sukilimą čia , M. Laupinaitis, Brazilija.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• Prancūzu, Žurnalistai Susitinka Su KGB Afganistane •
/ Prancūzijos televizijos žurnalistai Francois Missen’as 
ir Antoine Darnaud’as peržengė sieną Pakistane ir perė
jo į Afganistaną praeitos vasaros pabaigoje. Jie buvo su
imti ir įkalinti. Šiame straipsnyje jie atpasakoja kai ku
riuos įvykius. Straipsnis buvo atspausdintas Montrealio 
dienraštyje ’’The Gazette”, š. m. sausio 17 d. Vert. b. n,/.

Mus išdavė Antoin’o kojos nykštys. Kai ginkluotos 
mašinos staiga apsupo Kandahar mieste namą, kuriame 
mes slapstėmės 12 dienų, beliko mums tik pasislėpti po 
lovomis ir nuleisti iki žemės jų apklotus. Galimybės iš
sprukti nebuvo. Jie žinojo, kad mes ten esame. Kas nors * 
pranešė apie mus, pastebėjęs Antoin’ą už lango foto
grafuojantį pravažiuojančius sovietų tankus 3OC jardų at
stume nuo tos vietos.

Antoin’as turėjo laiko tik sugriebti kameras, filmą 
ir lęšius į savo maišą. Aš pačiupau magnetofoną, juoste
les ir užrašus. Nėrėm po lovomis , ir įsiveržė 3 vyrai, 
ginkluoti šautuvais. Buvo pasiruošę paleisti kulkų lietų, 
kai vienas kareivių pastebėjo Antoin’o nykštį kyšantį iš 
palovio.

Nuplėšęs užklotą nuo mano bičiulio lovos, atrado ir 
drebantį Antoin’ą. Supratęs,kad ir mane tuoj pat suras, 
išlindau ir aš. Bet ,dar nespėjus pilnai atsistoti, šautuve 
buožė trenkė man į raktikaulį ir į skilvį. Aš sukritau.

Baisiai išbalusiam Antoin’ui rišo rankas už nugaros 
juodu turbanu. Kareivis spardė mane į šonkaulius ir iš
stūmė į gatvę. Čiastovėjobesityčiojanti minia ir zujo 
ginkluotos mašinos.

Mus priplojo prie karinio sunkvežimio. Buvome ap
supti paruoštų šautuvų ir šauksmų. Šautuvų buožės nepa
liaujamai daužė mums pečius ir pagal inkstus. Iš pakel
tų į mus veidų- spjaudymai. ”Jie mus nugalabins. Tegul 
tik greitai, be kankinimų", - galvojau, žinodamas, kad 
Afganistane mėgstama priešus užkasti gyvus, arba nu - 
plėšti gabalais nuo jų odą.

"Jūs ČIA. Jūs amerikonai. Jūs žudote’”
Nieko nepadėjo mano aiškinimas,kad Antoin’as ir aš 

priklausom reporterių sąjungai, kad mes žurnalistai, ne 
šnipai. Už tai mane tik apspjaudė. Minia vis didėjo, spar
dydama ir mėtydama akmenimis į mane. Mane įmetė į 
sunkvežimį, kur atradau Antoin’ą. Jo dešinė akis buvo

Kanados Vakaruose
[SPŪDŽIAI ALBERTOS IR BRITU KOLUMBIJOS

cemen-

Z. PULIANAUSKAS 
/tęsinys/

Truputį ir istorinių žinių. Šis gėlynas įkurtas 1904 me-
, vyro ir žmonos R. P. Butchart, Portlant <

gamybos pionieriaus Kanadoje, kurį pradėjo gaminti 
šioje vietoje. Jo žmona didelė grožio mėgėja, panoro 
savo namų aplinką pagražinti gėlėmis, medeliais ir krū 
mokšniais. Abu daug keliaudami po pasaulį prisirinko 
įvairios augmenijos savo sodybai puošti. Po pirmo sėk
mingo bandymo, gėlių auginimą išplėtė. Pradėjo jas au
ginti cemento reikalams iškastoje duobėje,kurioje dabar 
yra vadinamas nuskendęs Sodas. Šie savininkai yra mi
rę, gėlyną tvarko jų vaikaičiai.

BRITŲ COLUM BIJOS SOSTINĖJE
Šios dienos kelionę baigėme atvykę iš Butchart gėlyno į 

Victoria miestą, Britų Kolumbijos sostinę, kuri esanti 
angliškesnė ir už pačią Angliją. Sostinė provincijos inkor
poruota 1862 metais. Jai vardas parinktas pagerbiant 
Anglijos Karalienę Viktoriją.

Jausdamiesi kiek pavargę, nutarėm niekur daugiau ne
važiuoti, o norintieji ir galintieji dar pavaikščioti po 
miestą, galės tai padaryti pagal savo norą. Užėmę nuro
dytus kambarius viešbutyje, kiekvienas veikė pagal savo 
planus.Kiek apsipratęs su nauju kambariu, išėjau pasi
vaikščioti gatvėmis, susipažinti su miestu. Eidamas dai
riausi kaip atrodo pačios gatvės, pastatai, kokios parduo
tuvės. ’'Susidariau įspūdį, kad gatvės labai švarios, gy
ventojai dideli gėlių mėgėjai. Prie kiekvieno didesnio ar
mažesnio pastato yra maži gėlių darželiai. Net prie gat
vių apšvietimo lempų kabo gėlių pintinėlės. Tokių papuo
šimų iki dabar nebuvau dar niekur pastebėjęs. (Autorius 
būtų tokias matęs vasaros metu, atsilankęs Montrea- 
lin. Red.). Iš žinomų parduotuvių pavadinimų, radau ir 
Eaton'o. Užėjus pasižiūrėti, kaip atrodo sostinės mieste 
šioji parduotuvė, kurią dažnai lankau būdamas savo na
muose. Apėjau visus tris jos aukštus, bet nieko naujo ne
radau, išskyrus suvenyrus pagal šio krašto gamtovaiz
džius ir papročius. Kitoje gatvėje pastebėjau parduotuvės 
užrašą "from Poland". Įdomu buvo pamatyti kokios čia 
bus prekės iš Lenkijos. Užeinu. Patalpa nedidelė, lenty
nose matosi nedaug vasarinių medžiagų ritinių. Tik ne 
mažai rankdarbių audinių, puošti gyvenvietėms, įvairios 
kosmetikos reikmenų, lėlių taut, motyvais pagamintų , 
lenkiškų madų žurnaliukų, atviručių, paišelių, plunksna
kočių ir kitų smulkių prekių. Pirkėjų radau tik dvi mote
ris ir mano buvimo laiku niekas daugiau neužėjo. Kaip 
jiems sekasi prekiauti, nedrįsau paklausti. Užėjęs į res
toraną užkandau pavakarių ir tuoj grįžau į viešbutį. Vieš
butyje pasiruošęs ryt dienai aprangą, vėl išėjau į miestą, 
nes dar buvo nevėlu. Išėjęs pagrindinėn gatvėn netoli prie
plaukos pastebėjau Londono Vaško Muziejų, kitoje gatvės 
pusėje Parlamento Rūmas ir dar toliau — Provincijos Is
torijos Muziejų. Niekur neužėjau, palikdamas tai rytdie
nai, šeštadieniui. Grįžęs į viešbutį, paskaičiau naujos 
spaudos, T. V. aparate porą programų ir po paskutinių 
vakarinių žinių, nuėjau ilsėtis.
1981.1 .30 

užtinus. Jie mus pastatė ant kojų, prie 15 metų amžiaus 
sargybinio su šautuvu ir apmėtymas akmenimis toliau tę
sėsi.

Sunkvežimis pajudėjo ir nuvažiavo į barakus. Saulė 
kepino. Buvo 2 vai. p. p., spalio 9 d., 1980 m.

Mūsų laukiantis parašiutininkų karininkas buvo so - 
vietas. Jis įsakinėjo afganų kareiviams, atsisakydamas 
kalbėtis su mumis ir kalbėjo rusiškai su vergiškai nuo - 
lankiu afganų komendantu,kuris mus čia atgabeno.

Pirmasis tardymas vyko prancūzų kalba. Po eilinių 
klausimų, elegantiškai apsirengęs civilis pasakė mums , 
kad jeigu mūsų istorija pasitvirtins, mus išleis už 3-jų 
dienų ir mes būsime traktuojami, kaip kareiviai. Nors ir 
saugojami 4-ių kareivių, ginkluotų su "kalašnikovais”, 
mes tą naktį kietai miegojome.

Paslėptas skutimosi peiliukas.
Sekantį rytą su kitais įtariamaisiais skridome Anto- 

nov-24 lėktuvu į Kabul’o miestą. Čia, šautuvų buožėms 
padedant, buvome sugrūsti į mašiną. Pravažiavome pro 
MIG-ų, Antonov’ų, bombonešių ir helikopterių ištisus miš
kus. Visi buvo pažymėti raudonomis žvaigždėmis. Gink
luoti sovietų kareiviai, šviesiaplaukiai, stambūs, trum
pai apkirptais plaukais buvo visur. Nors Antoin’as ir aš 
ir norėjome pamatyti Raudonąją Armiją, bet ne iš taip 
arti...

Prie aerodromo kabi neto, kur mus dengė kulkosvai
dininkas, minia šaukė: "Jūs CIA, ČIA žudo, jūs žudote". 
Vienas afganas kerštingai rėkė: "Poul-I-Charki".

Mane nupurtė šiurpas. Poul-I-Charki yra vienas pra
gaištingiausių kalėjimų pasaulyje. Čia Afganistano buv . 
prezidento Hafizullah Amin /vėliau sovietų nužudyto/ bul
dozeriai užkasdavo gyvas aukas. Jo Sargai praktikuoda - 
vo "nurengimą", pačią žiauriausią kankynę: auką už ran
kų prirakindavo prie lubų, kojas pririšdavo prie kėdės. 
Su peiliuku egzekutorius įpjaudavo 3 milimetrų gilumo 
pjūvį aplink juosmenį. Po to, suėmus odą, dviem pirš
tais plėšdavo ją į viršų. Agonija užtrukdavo ištisą valan
dą. /Įvairias agonijas yra atnešę ir "kultūringieji", "pa
žangieji", "broliškos meilės tautoms" skelbėjai-sovietai . 
Ne vienas ir lietuvis jų sadizmo yra paragavęs. Žinome 
apie tai, nes yra išlikusių ir atsidūrusių laisvame pasau
lyje. Kada aprašysime juos?/.

Naktį mus vežė per Kabul’ą į užmiestį, vis trukdant 
važiuoti nesibaigiančioms rusų ginkluotoms vilkstinėms.
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Gamtos 
tiltas

Kitą dieną apie 9 vai. ryto, autobusu išvykome apžiū
rėti iš tolo žymesnes miesto vietas, niekur nesustodami. 
Pavažinėję apie porą zalandų tik pro autobuso langus ste
bėję kas buvo įdomesnio, grįžome viešbutin. Po to'vėl vi
si vaikščiojo kur kam patiko, o po pietų viešbutyje, apie 
3 vai. išėjau miestan aplankyti tas vietas, kurias iš va
karo buvau pasiskyręs. Pirmuoju taikiniu buvo Londono 
Muziejus. Kasoje sumokėjau 5 dol. ir pro nedideles du
ris buvau įleistas į patį muziejų. Pačiame fronte trikam
pio formos pakėlime, sėdėjo Karalienė Elzbieta II su ka
rališka apranga. Už jos pečių jos vyras ir sūnus Charles, 
o už jos pečių— karalienės dukra Anna su vyru. Karalie - 
nė Viktorija ir1 už jos — Karalius Henry su savo šešiomis 
žmonomis. Apžiūrėjęs karališką šeimą, pasigedau dau
giau jos narių. Išeinant buvo paaiškinta, kad vėliau bus 
jų daugiau Sako, šįmet jau pridėta 1O naujų figūrų, Deši
nėje ant grindų stovėjo generolo Eizenhowerho ir prezi
dento Truman’o figūros. Prie jų užrašąs:’ II-jo Pasauli - 
nio Karo laimėtojai. Pagalvojau, kad II-jo Pasaulinio Ka
ro laimėtojais yra Kremliaus "Karaliai", todėl kas nors 
irgi čia turėtų būti... Toliau stovi JAV prezidentų figū
ros: Johnson’as, Nixon*as, Carter’is ir Kanados min.pirm. 
Trudeau. Prie pat sienos dar trejetas figūrų be užriašų, 
tačiau galima spręsti iš jų kūnų padėties, kad .kažkas 
tragiško įvykę... Dar toliau — generolo DeGaul ir jam iki 
juosmens, uniformoje — Napoleonas I. Kitame pasieny
je matėsi įvairių profesijų buvę žmonėsJkaipEinštein’as, 
Leonardo da Vinci,Mark Twain’as, Voltaife, DiKens'as„ 
Shaekespeare.‘as ir dar kiti. Kitame kampe Cezaris ir 
Kleopatra. Netoli jų užrašas: "Romanso interliūdas". 
Kleopatra maudosi vonioje, o prie jos užrašas: "Paša - 
kylate, kad jos nėra (namuose). Šiais metais muziejus 
papildytas naujomis figūromis: Elvis Presley, Bob Hope, 
Bing Crosby, Pop. Jono Pauliaus ir dar kitų. Atskira - 
me kambaryje Kristaus Paskutinė Vakarienė. Dar šis tas 
yra-ir vaikams pamatyti: kaikurių pasakų epizodai figūrų 
formoje ir kt. Muziejuje yra 166 figūros. Jos visos ap
rengtos atatinkamo laiko aprangomis.

Parlamento Rūmuose visur dominuoja prabanga: atski
ruose kambariuose—raštinių, pasitarimų ir privačių už— 
eigų vietose — daugiausiai Parlamento susirinkimo sa
lėje, net koridoriuose. Rūmai gana dideli.

Galų gale sustojome ties prožektoriais apšviestu aptver
tu kiemu. Tai buvo Poul-I-Charki. Antoin’as sušnibž - 
dėjo: "Ar mes išeisim kada iš čia?" Jį ir save ramin
damas, sumurmėjau: "Žinoma". Vienintėlio, ko bijojau, 
tai - kankinimo. Todėl buvau paslėpęs skustuvo peiliuką 
afganistanietiškų savo kelnių siūlėje.

Mus labai brutaliai apjieškojo ir nuvedė Į celes. Aš 
vos galėjau užlipti į Il-ą aukštą ir vėl žemyn, 30 jardų il
gio koridorium paeiti. Jo sienose buvo eilės aprūdijusio 
plieno durų. Per savo celės akutę mačiau priešais, kito
je pusėje Antoin’o apvalų veidą, prispaustą prie langelio.

Vėliau, žiūrėdamas pro savo celės du mažyčius lan
gelius į kiemo pusę, pastebėjau du buldozerius prie pastato 
sienos. Siaubas apėmė mane. Girdėjau, kad šiame kalė
jime kankintojai paimdavo vidurnaktį lalinius, surišdavo 
kojas ir nustumdavo į duobes, iškastas popietį prieš tai. 
Po to užversdavo šviežia žeme. Aš išvaikščiojau savo 
celėje visą naktį. /Kiti mums žinomi "kultūrininkai", net 
"kulturtraegeriais" pasivadinę, naudojo panašų metodą 
tautoms "sutvarkyti"/.

Kai kalėjimo prižiūrėtojai sužinojo, kad mes laikomi 
svarbiais belaisviais, esame "apmokami JAV-bių impe- 
ralizmo" - jie mums dietą nustatė iš vandens, pasenusios 
duonos ir Įžeidinėjimų. Kartais duodavo suplėkusių ryžių 
arba morkų išmirkusių sūdytame vandenyje. Žiurkės už
baigdavo, ko aš negalėdavau suvalgyti.

Vieną rytą atvyko komendantas, sakydamas, kad mane 
nuveš atgal Į miestą. Lauke, apsvaigęs nuo gryno oro , 
nualpau. Sargybinis pagriebė mane ir perdavė kareiviui. 
Važiuojant mašina jis nusišypsojo ir pasakė: "Jūs franka. 
Rytoj".

- Laisvas?
- Taip.
Jis nykščiu imitavo skridimą lėktuvu. Pasijutau at - 

gijęs. Buvau pamiršęs, kad Afganistano valdovai yra so
vietai, ir kad joks politinis kalinys nepaleidžiamas, kol 
nepereina per KGB rankas.

Kai afganų sargybinis vedė mane Į vyriausią KHAT- 
afganų slaptosios policijos, dabar KGB- būstinę, galvojau, 
kad Antoin’as ir aš būsime paleisti. Praėję sovietų ka - 
reivius su atstatytais "kalašnikovais", leidomės žemyn, 
tamsiais koridoriais, kur galų gale sustojome ties meta
linėmis durimis. Dar ir tuomet galvojau,kad tai yra pas
kutinis etapas į laisvę. Spyris iš užnugario į šoną užbai
gė mano svarstymus ir pagreitino atsiradimą purvinoje , 
slegiančioje celėje.

/ bus daugiau /
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Iš Vaško 
Muziejaus:

Karalius 
Henry su 
savo 6 -iomis
žmonomis.

Sekanti užeiga buvo Provincijos Istorinis Muziejus. Pir
mame jo aukšte raštinės, suvenyrų parduotuvė. Centr. sar 
Įėję stovi pusnuogis indėnas, už jo nugaros laivas su in
dėnų Šeima skuba plaukti į svarbų įvykį jų reikalais, 1789 
metais. Į antrąjį aukštą užvažiuoji ilgais elektriniais laip
tais. Šioje salėje sienų iškirtimuose atvaizduoti miško gy
ventojai pačiame miške. Pav. viename kampe stovi dvi 
stirniukės tarp kelių įvairaus storio eglių. Kitame—mil
žinas momutas. Dar toliau, juoda meška atsirėmusi Į vie
ną eglę žiūri Į savo vaiką — meškiuką. Kitoje vietoje , 
tarp kokių 20 eglių miške, žvalgosi keturi briedžiai, dvi 
stirnos ir medyje pora voveraičių. Eglės, miško žemės 
danga, žinoma, ir žvėrių iškamšos labai natūralios.Taip, 
kad stovėdamas prie šių vaizdų, gali jaustis esąs tikro 
miško pakraštyje. Domėjausi iš kokios medžiagos taip 
natūraliai padarytos eglės. Pasiekęs ranka truputį delnu 
pavedžiojau po paviršių, atrodė, turėtų būti skarda.Ki
toje vietoje didelis mėlyno vandens ežero kampas, balto 
smėlio pakraštys — paplūdlmis. Arti vandens stovi keli 
spalvoti ir pilki paukštukai, kartais sugieda giesmę. Trys 
labai dideli akmenys. Arti jų guli po vieną jūros gyvūną, 
atrodo, kad jūros Šunys. Visą tai matai stovėdamas prie 
akmenų tvoros. Atrodo, kad horizontas nuo tavo aklų ko
kio kilometro atstume. Tačiau, taip nėra. Paklaustas Čia 
pat buvęs uniformuotas muziejaus pareigūnas, paaiškino, 
kad tai yra tik paveikslas nuo Šios akmenų tvoros, apie 15 
pėdų ilgio. Dar pridėjo, kad Šių natūralių vaizdtį sudary
mas provincijai labai brangiai kainavo. / b.d./

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
ARTĖJA SIDABRINĖ LIETUVIŲ

OPEROS SUKAKTIS
RUOŠIAMA OPERA - PONCHIELLI ”1 LITU AN T

Alfonsas Nakas

Nors Chicagos Lietuvių Opera / toliau vadinsiu Lie
tuvių opera, arba LO/ pirmąją operą pastatė tik 1957 m. 
ankstyvą pavasarį, bet ji buvo įsteigta ir pradėjo darbą 
1956 m. vidurvasarį. Apie Lietuvių Operą susibūrę dai - 
nos ir teatro meno entuziastai, su džiaugsmu ir pasidi - 
džiuvimu šiemet švenčia šio vienintelio tokio vieneto 25 
-rių metų gyvavimo sukaktį. Per tą laiką lietuviškai 
buvo atlikta apie dvidešimt pasaulinio garso svetimųjų 
operų, o taip pat publikai parodytos kelios vertingos , 
skradžiai lietuviškos operos - Chicagoj įvyko jų pasauli - 
nės premjeros. Labai rupiai skaičiuojant, LO surengė 
70 - 80 operos spektaklių, kuriuos stebėjo - klausė virš 

o100.000 žmonių. Drįstu spėti, tik mintinai skaičiuo
damas, jog visi pastatymai atsiėjo apie du milijonu dole
rių. Savo jėgas išbandė kelios dešimtys iškiliausių mū
sų solistų iš visos Š.Amerikos. Kiti sulaukė didelio pri
pažinimo ir garbės / viena tokių - jūsų montrealietė Gi
na Čapkauskienė/.

Neretai pastatymų augštas lygis stebino ir reikliau
sius JAV muzikos kritikus, nors dauguma LO solistų 
duoną pelno dirbdami įstaigose, įmonėse, versluose, o 
puikaus LO choro dainininkai iš LO negauna nė vieno cen
to atlyginimo. Lietuvių Opera - tai fenomenas, neturįs 
sau lygių. Iki šiol ji jau spėjo pergyventi kelias solistų 
stokos krizes, kelius dešimčiatūkstančius deficitus/ ypač 
kai statomos lietuviškos operos/, bet visada išėjo laimė
toja.

Skaitytojas jau iš antraštės suprato ką rengiamasi 
statyti sidabrinės sukakties proga. Belieka truputį pla - 
tėliau paaiškinti. Amilcare Ponchielli, italų kompozi - 
torius, gyvenęs 1834-86 metais, sukūręs kelioliką operų 
ir daugybę kitokio žanro muzikinių darbų, labiausiai pa

garsėjo dviem operom: LA GIOCONDA ir I LITUANI.Pas
taroji opera- LIETUVIAI - gimė iš žavios Adomo Micke
vičiaus poemos Konradas Valenrodas. Pirmą kartą ji 
buvo pastatyta Milane 1974 m. ir iš pat pradžių sulaukė 
tiek publikos, tiek muzikos kritikų teigiamo įvertinimo. 
Tik pats Ponchielli nebuvo patenkintas, operą perkūrė ir 
antroji versija, taip pat su dideliu pasisekimu pastatyta 
1884 metais. Nepriklausomoje Lietuvoje ’’Lietuvius” bu
vo ruoštasi statyti 1940 metais. Libretą išvertė ir jo ne - 
sklandumus išlygino Stasys Santvaras. Deja, dėl sovietų 
okupacijos premjera nebeįvyko.

Lietuvių Opera Chicago’je ’’Lietuvius” stato įprasto
je vietoje, Chicago’s MarQuette Parko Maria High 
School auditorijoje. Diriguos Alvydas Vasaitis. Jo pava
duotojas - Arūnas Kaminskas. Chormeisteriai - Alf. Ge
čas ir Emilija Sakadolskienė. Režisūra , jau anksčiau 
LO pasižymėjusio , amerikiečio David Hicks. Choreogra
fė - Violeta Karosaitė, baleto solistai- Viktoras Baraus
kas ir Greg Begley. Pastatymo vadovas - Kazys Oželis, 
o scenos reikalų tvarkytojas - Jonas Paronis. Dekoraci
jos bus atlaikdintos iš Italijos, Milano, o kostiumai - 
iš New Yorko.

Poeroje "Lietuviai” dainuos šie solistai: Nerija Lin
kevičiūtė, Margarita Momkienė, Dana Stankaitytė, Al
girdas Brazis, Algis Grigas, Paul Gudas, BernardasPra- 
puolenis, Rimas Strimaitis ir Jonas Vaznelis.

Apie du šimtus žmonių Į "Lietuvių” pastatymą įkin
kiusi LO valdyba turės už visus daugiau pasidarbuoti, kad 
sukaktuvinis pastatymas būtų vertas savo vardo. Valdybą 
sudaro šie asmenys: Vytautas Radžius /pirm./, Vaclo
vas Momkuš, Irena Navickaitė, Evelyna Oželienė, Al - 
girdas Putnus, Jurgis Vidžiūnas ir Valerija Žadeikienė. -

Spektakliai įvyks kovo 14, 15, 22 ir 28 dienomis. Bi
lietai gaunami Vaznelių prekybos namuose, Gift Interna
tional, 2501 West 71-st St. , Chicago, IL. 60629. Tel, : 
/312 / 471-1424.

Lietuvių Opera laukia svečių iš arti ir toli. Dėl mil
žiniškų išlaidų, iš Chicago’os "Lietuviai” nebus nuvežti 
nei į Torontą, nei į kitus aplinkinius miestus.

Jaunas profesionalas lietuvis šokėjas Vic 
BARAUSKAS,kuris nuolat šoka amerikie- 
čių'šokio trupėje.
Jaunasis šokėjas gimęs ir vaikystę pra
leidęs Montrealyje,. gyvena Chicagoje .

' /

DĖDĖS JONO TRYS DALYKAI

/iš neseniai pasirodžiusios P.Gaučio knygos ISPANŲ.
NOVELĖ/. , , . ./ pabaiga /

Apolinaras pajuto, kad kita meilė, sveika, stirpri , 
sunkėsi į jo sielą : žemės meilė, meilė viso kas sava, iš
vidinis ir tylus džiaugsmas to, kuris valdo, kuris sušyla 
prie vagos šilimos, kaip sėkla , bedygstanti, beauganti, 
benešanti vaisių.

- Apie ką aš galvoju? Dėde Agapitai, tamsta darai 
mane vyru. Kaip žvėris įniksiu į laukus.

- Į laukus, į laukus ’. Jie yra kaip tešmuo...
- Kad matytum įtiek dykaduonių išlaiko laukai ’.
- Aš esu pirmasis. Geriau pasakius, buvau. Dabar 

esu jau kitas. Man skauda kojos... Veršio odos batai... 
Mesiu lauk tą dvokiančią skrybėlę ir nusipirksiu vieną tų 
stiprių, pasiūtų, lyg iš kiaulinės odos . Niekad daugiau 
nebevilkėsiu karnavališku drabužiu. Dėde Agapitai, pa
spausk dešinę ir prašyk Dievą, kad pavasarį aš galėčiau 
valgyti žolę ne sulenkdamas kelių.

Negalėjo užmingti, nes perdidelis nuovargis kovojo 
su miegu. Degė rankų kaulai, išjudinti iš savo įprastinių 
vietų; nugara buvo patinusi... ir tarp šitų skausmų — 
kitas, naujas jausmas nuskriaustam padieniui darbininkui, 
kuris kiekvieną dieną už keliasdešimt niekingų skatikų di
dina svetimą turtą, žiauriai eikvodamas savo-paties svei
katą. Ir kai auštant išgirdo gaidžio giedojimą, jo parei - 
gos ir įsižadėijmų skelbėją, vėl pamatė gimstančia die
ną ir vėl skaudančios trankos nutvėrė švytintį kauptuką, ir 
šeimininko prakaitas krito kaip palaimintas lietus į dir
vą, kuri tartum virpėjo iš meilės ir dėkingumo.

Edmundo ŽIAUBERIO kartono raižinys PALANGOS CIKLAS 
4 psl.

Ir taip diena iš dienos užsigrūdino saulėje ir ore, 
ir juo labiau rambėjo oda , juo gražesni švelnumai ryš
kėjo viduje.

Nėra gražesnio už Apolinaro vynuogyną.
- Apolinaro pasėliai patys gražiausi.
- Koks jis laimingas žmogus

i i Tokios buvo ūkininkų pokalbių temos. Padieniai run
gėsi tarpusavy norėdami patekti į jo namus, nes ten buvo 
laikomasi teisybės ir duodamas vyno gurkšnis, ir ten ne
buvo giedama gėdinga giesmelė apie uždarbio mažumą. 
Jo pavyzdžio skatinami su Apolinaru dirbo sveikieji ir 
ryžtingieji.

Praslinko žiema ir pavasaris saulė apdengė laukus 
šventiškus rūbu. Žydinčios pupos pripildė orą tyriausio
mis kvaptimis; mėlynavo kviečiai;; išdidžiai pagal vėjo 
taktą lingavo miežiai; fygmedžių pumpurai, plyšdami nuo 
pirmųjų lapų pastangų, tiesė į saulę ąavo puikų žalio auk
so audinį, ir jau ankstybas žydėjimo kvapas plito kaip 
malonus ir gaivinantis glamonėjimas.

Atėjo mėginimo diena ; diena, kurios bijojo ir geidė 
į kurią Apolinaras buvo sudėjęs visus savo gyvenimo di
džiuosius troškimus. Pirma ne gaidžiai sugydo, varpai 
sugaudė džiaugsmo ir garbės skambesiu, kaip vestuvių 
choro balsai, švęsdami dangaus ir žemės jungtuves.

Liucija negalėjo įtikinti tėvą, kad šis bent šią delną 
praleistų vilkėdamas švarką.

- Aš uždusčiau.
Ir kadangi ši priežastis jam atrodė pakankamai sva

ri, ja. pasitenkino. Su paveldėtu išdidumu apdengė savo 
šiaurės ašigalio meškos kūną tyriausios drobės marški
niais, iš po kurių prasikišo susiviję plaukai, kaip įsike - 
rojęs vazonas. Apolinarui atėjus, jau ten buvo pusbro - 
lis Klimakas ir sesuo Belė su savo gausiais vaikais, 
ūkio darbininkai ir daugelis kaimynų, priviliotų tų vir
tuvės ir kepsnių kvapų , įžūlių apsirijimo žadintojų.

- Laimingų metų tamstai, dėde Jonai, ir visiems su
sirinkusiems.

- Labai ačiū, Aploinarai, To paties linkiu ir tau.
- Štai šios dienos gaidžio išmatos, atrodančios kaip 

slyva.
Ir neatsiklausęs leidimo, smuko į kiemą ir atsinešė 

puokštę aguonų, kurias numetė ant grindų.
- Dėde, Jonai, prašau dėmesio.
Ir vikresnis už paukštį, pasilenkė ir pasiekė žydin - 

čių aguonų puokštę, kurios liepsna prisiglaudė prie jo 
krūtinės.

- Jeigu tamsta nori, jas suvalgysiu.
- Nereikia. Uždaviniui atlikti tereikėjo pakelti.
- Liucija, paimk didžiausią, kokią tik židinyje rasi, 

žariją. Štai ji. Dėde Jonai, tamsta užsidek savo cigarą, 
ir jeigu nori kitą susukti man, neskubėk: aš nei šokinė - 
ju, nei kraipaus, nei pūčiu, nei judinu... nes ant delno 
turiu auksinio pinigo didumo nuospaudą.

- Taip yra ’. Dabar... teisingai, trys dalykai. O 
dabar tu, Liucija, apkabink šį smarkuolį.

Smarkuolis nelaukė Liucijos; jis ją apkabino iš vi
sų jėgų.

- Dėde Jonai, ji iš tikrųjų dabar mano?
- Tavo, vanage. Ir dėkok gaidžiui, tave pagydžiu - 

šiam, nes nei man siaudėjo paslėpsniai, nei kas kita.

- Tai...?
- Nebūk asilas, - tarė Liucijfa. - T ėvas norėjo, kad 

anksti keltum. Jeigu nebūtum anksti kėlęs. , nebūtum ga
lėjęs manęs apkabinti.

Apolinaras garsiai nusikvatojo sveiku, meilingu, stip
riu ir laimingu juoku. 1

- Žinote, ką sapnavau šią naktį? - tarė dėdė- Jonas.
-Taigi, kad buvau Amžinuoju Tėvu, ir ši mano kar

vutė buvo Ispanija ir aš ją atidaviau naujiems žmonėms, 
neseniai nežinau iš kur atvykusioms su pilnais pilvais, 
su spindinčiomis akimis, su nuospaudom ant rankų ir 
kauptukais ant pečių.

Džiugus šauksmas, kaip skardi strėlė perplėšė to 
ramaus vasaros ryto žydrą orą. Apakinanti saulė aukso 
lietum krito ant padargų; dvi ugniaspalvės peteliškės plaz 
denopo vėsiu vynmedžių dangalu ir linksmas gaudimas 
atrodė atsiliepiąs ten, aukštybėse... naujos stiprios 
rasės triukšmui, kuri žmogiškoje lygumoje plėšė vaisin
gą meilės vagą.

AT SIŲST A PAMINĖTI
ISPANU NOVE L’Ė. Ispanų ra
šytojų Antologija. Sudarė 
Povilas GAUČYS. 485 psl.

Viršelis- Marytė Barz- 
džiūtė. Spaudė Draugo 
spaustuvė. Kalbą žiūrėjo 
Pranas Razminas. 1980 m.

Pranas Gaučys žinomas 
ispanų rašytojų propaguoto - 
jas mūsų tarpe, išvertė į

lietuvių kalbą žymiausių Is
panijos autorių kūrinių, iš - 
leido be šios- dar 11 knygų .

Ši pastaroji, nors labai į- 
domi antologija, tačiau ver
timai neatlikti rūpestingai , 
neperžiūrėta nė kalba. At - 
rodo neperžengta juodraščio 
stadija. Kas vertė taip sku - 
bėti? b.

NAUJA SIBIRO KALINIO KNYGA SPAUSTUVĖJE

Buvęs sovietinių koncentracinių lagerių kalinys Jo
nas KREIVĖNAS parašė atsiminimų knygą, pavadintą 
"Mirties Lageriuose ir Tremtyje". Knyga turi keturius 
skyrius: I. Lietuvoje, II. Mirties Lageriuose; HI. Trem 
tyje-Kazachstane; IV. Sunkus Kelias į Laisvę.

Knygą jau spausdina Mykolo Morkūno Spaustuvė 
Chicagoje. Neseniai buvo gautas JAV Kongreso bibliote
kos numeris.

Knyga bus didesnio formato, apie 300-350 puslapių 
ir, jei turimos lėšos leis, bus įrišta į kietus viršelius. 
Iliustruota keliomis fotografijomis ir Pečioros-Vorkutos 
srities bei Kazachstano žemėlapiais. Parašyta labai 
vaizdžiai ir įdomiai, kalba taisyklinga,skaitoma lengvai.

Knygos išleidimui ir reikalingų lėšų sutelkimui buvo 
sudarytas komitetas, kuris kviečia laisve ir gerbūviu be
sidžiaugiančius tautiečius paremti šios knygos išleidimą. 
Aukoję US$ 1OO ar daugiau, bus laikomi knygos Garbės 
leidėjais; aukoję US$25 - Garbės prenumeratoriaisjtarp 
$ 25 ir $ 1OO - knygos rėmėjais. Visų aukotojų pavar - 
dės ir aukotos sumos bus paskelbtos knygos pabaigoje. 
Čekius siųsti ędresu: J.Kreivėno Knygos Fondas,6824S. 
T al man avenue, Chicago, Ill. ,60629, USA.
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Iš PADANGĖS MIELOS
/IS spaudos okup. Lietuvoje
LIETUVIAI SKALIKAI 

TURI BŪTI ATAUGINTI
Kaune medžioklės ir žūk

lės šaudykloje, buvo suruoš
ta Lietuvos medžioklinių šu
nų paroda.

Į ją buvo suvesta penkios 
veislės skalikų, šešios 
paukštinių, tiek pat urvinių 
ir trijų veislių laikų, iš viso 
apie 500 šunų.

Medžioklinių šunų parodo
je dabar vis dažniau pasiro
do laiko veislės šunys. Ji, 
sako, populiari, ypač me
džiojant šernus.

Buvo ir gausus būrys lie
tuvių skalikų, ka.p rašo
Valstiečių laikraštis". Lie
tuviai skalikai yra'sena šunų 
veislė, bet ji neturi pripa
žinto standarto.

Tiems skalikams atranka 
buvusi ypač griežta, vis at
rasdavo, kad netinka veislei. 
Tikimasi per atranką atau
ginti senąją veislę. Tie šu
nys, kaip rašoma savo pui - 
kiomis medžioklinėmis sa
vybėmis vos ne idealiai tin
ka Lietuvoje.

Tarp kitko, skalikai buvo 
stambaus sudėjimo, apie 50 
— 60 cm. aukščio, aukštų 
stiprių kojų, nugara, kaklas, 
galvos viršus i r šlaunys juo
dos spalvos, virš akių du ap
skriti juodi taškai. Uodega 
juoda ilga ir užriesta Jie la
bai ištvermingi, stiprūs, pa- 
kėlękiškį ar stirną,varinėja, 
tol, kol pagauna.

Be abejo, ka. priviso įvai
rių šunų Lietuvoje, tikrasis 
lietuvis skalikas išsigimė.

AUTOBUSU MEDŽIOJO 
LAPĘ

Autobusas, kaiprašo"Tie- 
sa", važiavo maršrutu Vil
nius - Alytus. Važiuojant 
Daugų miškeliu, .. ant kelio 
pasirodė lapė. Tada vairuo
tojas pasuko autobusą, su
važinėjo lapę ir įsidėjo į 
bagažinę.

Vairuotojui, kaip rašoma, 
pateiktas civilinis ieškinys.

DARBŠTŪS LIETUVIAI
Lietuvoje puslaidininkių fi 

zikos mokslininkai yra pra
našiausi visoje Sovietų Są
jungoje. Į Vilnių pasimokyti 
atvyksta mokslininkai iš Ru
sijos ir kitų sovietinių res
publikų. Rugsėjo pabaigoje 
Vilniuje buvo surengtas pus - 
laidininkių fizikos ir chemi
jos moks! ų si mpoziumas, ku - 
riame dalyvavo tos srities 
mokslininkai iš visos Sov. 
Sąjungos.

GRIŠKABŪDY SUŽEIDĖ 
KUN. V. UŽKURAITĮ

1980 m. spalio mėn.plėši
kai Įsiveržė į Griškabūdžio 
kleboniją, užklupo kleb.kun . 
Vytautą Užkuraitį bemiegan
tį, subadė galvą, sužeidė, api
plėš ė. Teko savaitę gydytis 
ligoninėje Šakiuose.

Buvo sužeista ir šeimi
ninkė. Ji miegojo ant aukšto. 
Ją nutempė, surišo ir abu su-

ir išeivijoje/Parinko J.P-lis 
žeistus palikę,pabėgo.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
IR KUN. L. ŠAPOKĄ

Kun. L. Šapoka buvo už
pultas prieš 3 mėn. savo 
miegamajame naktį ir žiau
riai nukankintas. Piktadariai 
nepagauti, tačiau įdomu pas
tebėti savotišką sutapimą : 
neseniai prieš mirtį jis bu
vo sovietinėje spaudoje stip
riai puolamas.

VILNIUJE - PUSĖ MILIJONO 
GYVENTOJU.

Praeito lapkričio 24 d.Vil- 
niuje buvo įregistruotas 500,
OOO-asis gyventojas. Toji 
garbė teko vilniečių lietuvių 
Arlauskų naujagimiui sūne
liui.

KAI KURIE ARŠUS LENKŲ 
KATALIKAI

Lenkų katalikų rašytojas 
ir politikas Stefan Kisieliew- 
ski populiariajame vokiečių 
magazine "Der Spiegei" be 
kita ko rašo: " Po to eičiau 
pas vokiečius ir jiems saky
čiau: mes viską jums atlei - 
džiame, net Fridrichą, Bis
marką ir Hitlerį./Žinoma , 
tai neįtikėtina, o gal tik savo 
vardu kalba?Red./Užtat , 
turite tuojau be išsisukinė - 
jimų pripažinti mūsų sienas, 
nes kaip tik dėlHitlerio mes 
buvome išmesti iš Vilniaus 
ir Lvovo".

TIKĖJIMAS IR ABORTAI
Kauno Medicinos Institute 

Akušerijos-Ginekologijos 
Katedros vedėjas prof.La- 
dauskas skaitė akušerijos , 
paskaitą studentams.Profe
sorius Įspėjo, kad vis dar at
siranda gydytojų, kurie dėl 
savo religinių įsitikinimų vi
siškai atsisako daryti abor - 
tus. Kartais tokius gydytojus 
paseka ir atitekantieji prak
tiką studentai. Profesorius 
pabrėžė, kad su šiais faktais 
yra griežtai kovojama. Sa - 
vo paskaitą užbaigė šiais žo
džiais c." Mes neleisime, kad 
kažkokie religiniai Įsitikini
mai prieštarautų moters in
teresams’." 
a Įdomu, kodėl jaudinasi dėl 
to, jeigu valstybė yrą demok
ratiška, kaip sovietai skel - 
bia:turėtų būti gana tikinčių
jų ir gana netikinčiųjų.

Gydytojų tarpe ten yra 
jautrių žmonių ,tiki jie ar 
ne.Šios rūšies operacija yra 
labai sunkus ir jautrus daly
kas ir pačiai moteriai ir vy
rui, jeigu jis ją, ar bendrai 
moteris,myli. Besaikis a - 
bortų propagavimas ir prie
varta vertimas juos atlikti - 
skamba viduramžiškai.

PANEVĖŽIO DRAMOS 
TEATRUI 40 M-

Praeitą gruodžio 8 d. buvo 
iškilmingai paminėtas Pane
vėžio Dramos Teatro 40 m. 
sukaktis.Per tą laiką buvo 
paruoštos 145 premjeros.

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS, 
J EI GU NORI NŪS TOTI — MŪS Ų.

I
ATEIK. I. LIETUVIU, A. A. ( ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ* . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČI ADIENI*.7722 GEORGE S T. ,LA S ALLE. QUE. ,

8 VAL.VAKARO.

arba skambink mums:
LEONUI G. : 3 66-2 54 •( NAMU) , 4••—53•! ( DARBO) 
JUOZUI S.; 6 3 1-6.834:. HENRIKUI N.: 277-7868;
DAINIUI L.: 7*8-*(*C; DONALDUI D. : 66 1 — 1 733

19«1.I.30.

ŠAUKĖNŲ BAŽNYČIOS KOMPLEKTAS. Charakteringai 
kuklūs pastatai žavi savo paprastumu. 1925 m. nuotrauka

KALĖDOS GULAGE
/Ištrauka iš A.Andriukaičio knygos
" Bausmė be nusikaltimo"./
..... .1942 m. Stolb saloj buvo jau katorginingų kolonija, 
o jos viršininku - žiaurumu pagarsėjęs Čiuprovas. Čiup-
rovo žinioje buvo apie 1200 kalinių,tačiau per 2-3 metus 
jie beveik visi žuvo, išliko tik labai maža dalis. Taigi, j 
šią salą buvo atgabenta taip pat lietuvių tremtinių- iš vi
so 500 žmonių, iš kurių irgi retas teišliko. O pirmoji 
lietuvių tremties Stolbo auka - tai buvęs nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės pulkininkas Grabys su šeima. Vos 
tiK tremtiniai Įsikėlė Stolbo salon, tą pačią naktį pulk . 
Grabys sušalo. Palaidojo jį gretimoj saloj prie Olenio- 
ko protakos, ir pati sala buvo pavadinta Grabio vardu.

Tad badas ir šaltis be jokios atodairos naikino trem
tinius ir ypač tuos, kas buvo su vaikais. Vaikams žiemi
nės aprangos visoje užpoliarinėje nebuvo ir kas kaip su - 
gebėjo, tas taip juos rengdavo, o apavo su vis neįmano
ma buvo gauti. Atsivežti iš Lietuvos bateliai suplyšo,be 
to, jie visai nepritaikyti - 47C— 63C temperatūrai. To
dėl kojas tekdavo apsukti įvairiausiais skudurais, ir jos 
vis tiek šaldavo. Taip, pavyzdžiui, nušalo Stolbe rankų ir 
kojų pirštus ir Alenskienė.

Beje, vyresnysis Alenskienės 13 metų sūnus vis rink
davo maisto atliekas ant apledėjusios pamazgų krūvos . 
Mat, salos viršininkai, prižiūrėtojai ir kiti tarnautojai, 
pavalgę maisto atliekas išmeta Į pamazgų kibirą, o pas
kui, kai jau kibiras artipilnis, pila į jį net savo išmatas, 
nes šiaurėje nei tualetų, nei šiaip išviečių nebuvo, o jei 
ir buvo, tai išvietėje juk reikia mautis kelnes iki nuogo... 
Taigi, salos "ponai” viską tvarkėsi savo bute ir,kai ki - 
biras pilnas, išnešę pro duris, čia pat vietoje jį išpila. 
Atmatos ir skystis čia pat sušąla, ir kasdien auga vis di
desnis atmatų Kalnas. Bet greitomis buvo galima, vis tik 
iš ten kai ką ir išsirinkti - trupinius duonos, mėsos iš 
konservų dėžučių, žuvies atliekų. Tad atmatų kupstas vi
liojo - ir ne tik šunis, bet ir bado prispaustus žmones . 
Dėl to daug kas iš tremtinių ir slankiodavo prie tos pa - 
mazgų krūvos. Taip pat ir Alenskiukas. Jis, jei nespė - 
davo laiku pagriebti ir nukritęs maistas įšaldavo į ledą, 
dantimis jį iš ten išplėšdavo. Bet, kol motina buvo svei
ka, jis tik porą kartų ėjo prie pamazgų krūvos,tačiau , 
kai motina jau ištinusiomis rankomis ir kojomis negalėjo 
atsikelti, jis beveik ištisą dieną slankiodavo prie kaubu
rio, kad pirmas spėtų tas pamazgas apsirinkti. Nes kitaip- 
jei tik kiek užtruksi, beregint nieko nerasi.Pagrindinis 
konkurentas čia buvo šunys. Kai jie palaidi- miega snie
ge, bet kai tik išgirsta, kad kas kibirą kliūstelėjo, urmu 
subėga ir piaudamiesi tarp savęs išgraibsto maisto atlie
kas. Užtat, kad šunys pirmieji neatbėgtų, Alenskiukas 
visą dieną ir stovinėjo prie didesnės paplavų krūvos.

Taip buvo ir 1942 m.pabaigoje. Dieną, kai visas pa
saulis šventė Kalėdas, išbadėjęs Alenskiukas sulaukė, kad 
dvi šeimininkės iš karto išpylė pamazginius kibirus, -jis 
puolė prie jų, bet paslydo ir parvirto ant ledo krūvos. O 
kadangi šlapi skudurai greitai prišąla, berniukas atsikel
ti niekaip neįstengė. Tik jautė gulėdamas,kad kūnas ima 
stingti, - norėjo dar šaukti, bet nepajėgė. Laukė, kad kas 
nors eis pro šalį, bet tik šunys pjovėsi, piktai šnairuo
dami į gulintį berniuką,kuris laikė apglėbęs pusę pamaz
gų krūvos. O tuo tarpu išėjo dar viena moteriškė, ir nors 
matė, kad tarp šunų kažkas juda,pylė tiesiai ant jo kibirą 
pamazgų ir apsisukus Įėjo į vidų. Berniukas nuo išpiltų 
pamazgų tik dar labiau apledėjo ir atsikelti jau vilties ne
beliko. ..

Ir buvo Kalėdos... Ir vaidenosi gal jam, kad puikiam 
kambary, ku^ šiltai kūrenasi krosnis, šildosi ir jo 
tėvas, o motina ruošia šližikus ir Kūčių stalą, ir 
eglutė jau papuošta, nes tai Kūčios ir reikia giedoti
šventam Kūdikiui giesmę. Bet giedoti jis negali, nes 
gerklėj ten kažkas Įstrigo : žuvies khulelis o gal šliži- 
kas...

’ony A Į noio
Portretai , Vedybos, Krikltynos 

Sukaktuvės mažamečiams, 
Iv air io s pr ogos

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

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo u.3O iki 12 v. nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr . Du v ern ay , P. Q. Tel; 669-8834

Vakaru Alenskienė nebesulaukė sūnaus, o pati jo ieš
koti nepajėgė. Gruodžio mėnesio pabaiga - pati tamsiau
sia naktis, o dienos visai nėra. Taip jos sūnelis Ir gulė
jo ant pamazgų krūvos. O per naktį jį visai užpustė ir 
rytojaus dieną niekas jau jo neberado. Tik šunys - jie 
pamazgų krūvoje surado lavoną ir ėmė dėl jo rietis, nors 
jaties lavono jie nedraskė, - ar gal kad per daug išsekęs 
buvo... Tik trečią dieną lavonas buvo atkastas, ir kai 
jį atkasė, berniukas gulėjo rankas sudėjęs lyg maldai , 
lyg prašyti nogėdamas, lyg iškelti rankas į dangų ir 
melsti Viešpaties pasigailėjimo. Atkasė jį kaliniai ir 
kas tik matė, visi verkė. Kalbėjo, kad "ponai" pavy - 
dėjo jam net pamazginio trupinio ir tyčia jį vandeniu api
pylė, kad daugiau neatsikeltų ir neberinktų jų trupinių . 
Kaliniai su tremtiniais palaidojo berniuką Grabio saloje. 
Motina laidotuvėse nedalyvavo. - Auka - Bet tai'tik lašas 
jūroje. Visų jų nesuminėsi.

Aneltus MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
/tęsinys/

laikrodis koridoriuje išmušė devynias, ir rajono 
vykdomojo komiteto pirmininkas Ragaišis, sėdėjęs prie 
stalo, ėmė peržiūrinėti paštą. Nukreipęs laiškus sky
riams, diekė laikraščių ir žurnalų. Tai buvo kur kas 
malonesnis užsiėmimas, negu skaityti Įgrisusius kasdie
ninius skundus. Iš vieno žurnalo, matyt sekretorės ne
pastebėtas, iškrito mėlynas vokas. Iškrito ir nuslydo po 
stalu. Ragaišis pabandė koja jį prisitraukti, bet laiškas 
nučiuožė dar toliau. Rupūžė, - keiktelėjęs atsikėlė pir
mininkas , apėjo aplink stalą, Į kurį galu buvo atremtas 
truputį žemesnis pailgas staliukas su dviem foteliais iš 
šonų lankytojams atsisėsti. Ant staliuko stovėjo daili 
molinė vazelė. Atitraukęs fotelį, Ragaišis palindo po sta 
liuku, siekė laiško, bet netyčia petim stuktelėjo staliuko 
koją. Staliukas pasviro, vazelė tekštelėjo ant grindų ir 
sudužo. Jau nejuokais Įširdęs, kad sudaužė vazelę - sve
čio iš Pietų dovaną, Ragaišis stvėrė laišką, bet tik dar 
toliau pastūmėjo, petim užkliudydamas staliuko kraštą. 
Šis su trenksmu apvirto.

Tarpdury pasirodė sekretorė Irma - nedidukė, juo
dais, ilgais plaukais ir blyškiu veidu mergiotė.

- Kas atsitiko, pirmininke ?
Šis atsigręžė.
- Per tave viskas ’. - griežtai pasakė.
-Per mane? - koketiškai pakreipusi galvą, žiūrėjo 

Į Ragaišį . Jūs juokaujate?
- Žinoma, per tave, nesutvarkei pašto, vienas laiš - 

kas buvo žurnale, nukrito po stalu, paimt norėjau, ir va, 
- pati matai.

- Tokia graži vazelė, - pagailėjo sekretorė, pastatė 
staliuką, ėmė rinkti šukes.

Ragaišis vėl nuėjo užstalėn, paspyręs laišką koja.Šis 
nučiuožė per kabinetą iki pat sienos . Irma nukaukšėjo 
aukštakulniais batukais paimti laiško, pasilenkė ir pasly
dusi išsitiesė ant grindų.

Ragaišis nuskubėjo prie sekretorės. Ši gulėjo ir alma 
navo:

- Koja, koja į..
Pirmininkas apkabino Irmą, norėjo pakelti nuo grin

dų, bet rankos svilte prisvilo prie dviejų apvalių stamant
rių kauburėlių.; Akimirką Ragaišis tarytum užsimiršo 
kas esąs, kur esąs, ir laikė ją taip apglėbęs abiem ran - 
kom.

- Paleisįt jūs mane pagaliau ar ne? - sušuko Irma.
Nuo šių žodžių Ragaišis atsipeikėjo, pakėlė Irmą ir 

nunešęs pasodino Į fotelį.
- Turbūt lūžo koja, - vėl suaimanavo sekretorė.
- Kuri ?
- Dešinė.
Jis atsiklaupė, numovė batuką ir paglostė merginos 

blauzdą.
- Ar skauda ?
Irma ėmė kikenti ir palinkusi, tarytum skėčiu apgau

bė savo juodais kaip varnos sparnas plaukais Ragaišio gal 
vą ir pečius. Ragaišis pakėlė akis ir sutiko jos žvilgsnį 
valiūkišką, daug žadantį. Ir vėl akimirką Ragaišis už - 
miršo viską pasaulyje.

Staiga Irma šūktelėjo:
- Kažkas eina ’.
Ragaišis pašoko. Iš tikrųjų virstelėjo durys Į sekre

torės kambarį. Jis greit atsisėdo Į savo krėslą. Irma.ap 
siavusi batuką krestelėjo galva, iškaukšėjo.

Ragaišis sėdėjo rūsčiu veidu tiesus kaip žvakė. Jis 
jau buvo atitokęs nuo užplūdusio jį svaigulio. Ir velnias 
man pakišo ją, galvojo , to betrūko, kad su sekretorėm 
p ras įdėčiau’.

Jam prie ausies lyg kas nusikvatojo. Ragaišis ap
sidairė, bet kabinete nieko nebuvo. Negi tik pasigirdo ? O 
kvatojosi Vienaragis, išdaigą iškrėtęs. Norėdamas su
trukdyti perskaityti laišką, jis pamatė, kad gali juodu su
gundyti. Ir savo tikslą pasiekė, nes kur bebus, ką be
veiks Ragaišis, jam vis akyse stovės Irma, ta juodais 
plaukais ir blyškiu veidu mergina... Deja, nenujautė to 
Ragaišis. Paėmė tą nelemtą laišką, atplėšė ir ėmė skai
tyti:

"Vanagų kaime gyvena tokia Marcelė Vanagienė, vel
nio nešta ir pamesta boba. Tai ne juokai, o tikra teisybė, 
visi taip sako. Pernai rudenį ji buvo susidėjusi su velniu 
Vienaragiu, kuris nuo neatmenamų laikų gyvena mūsų 
Velniaraistyje. Bet ta Marcelė tokia sukta ir gudri, kad 
net velnią apgavo ... - Nors kraštctyrininkams perduok 
tokį laišką, šyptelėjo Ragaišis. - Dabar ta Marcelė su
sidėjo su gyvenančiu už ežero Paraisčių, nors jos varg
šas vyras paliegęs, dar šiek tiek gyvas ir už paltį lašinit 
atiduotas į invalidų namus, ten kankinasi. /b.d./
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Taupyk i r sk o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: II

13’/į% už 6 mėn, term, indėlius 
1214t% už 1 m. term, indėlius 
12 % ui 3 m. term, indėlius
12 %■ už pensijų ir namų planą
13 % speciali taup. sąsk.
10’/i% už taupymo s-tas
6 % už čekių -s-tas (dep.)

IMA:

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių
Asmenines paskolos duodame iki $50.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto 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 va), ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

AKTYVAI — virš 19 milijonų
E MOKA UŽ:
= term, indėlius 6 mėn. 13’/4%
= term, indėlius 1 metų 12 Vi %
E term, indėlius 3 metų 12 %
= pensijų s-tą ............................12 %
E taupomąją s-tą 10V4%
= spec. taup. s-tą 13 %
E depozitų-čekių s-tą ...............6 %
= DUODA PASKOLAS:
H asmenines nuo 15 %
E mortgičius nuo 14 %

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

UBSU LIETUVIU, NAMAI ICSU

o 198G iruLietuvių Namuose 
įvyko: : minėjimų-5,koncertų 
- balių - 6, pramoginių pa
rengimų- 12, vaidinimų sce
noje - 2, parodų - 3,paskai
tų - 1. Iš viso 29 parengimai, 
karių 11 buvo LN renginiai ir 
18 kitų organizacijų. Be to , 
LN Vyrų Būrelis buvo su
rengęs du pramoginius ren
ginius Wassagoje: gegužinę 
ir poilsio stovyklą.

Praeitais metais kultūrinė 
veikla Lietuvių Namuose bu 
vo judri ir ne mažėjanti .Juos 
visus skaitlingai, lankė mūsų 
bendruomenės nariai, dau - 
guma vyresnioji karia „ Jau
čiamas reikalas atnaujinti - 
suaktualinti programas, kad 
ne tik vyresniesiems bet ir 
jaunesniems būtų ko atvykti.

UŽGAVĖNIŲ POPIETĖ 
IR KARNAVALAS

LNamuose vasario 28 d. 
įvyks Užgavėnių Popietė, ku
ri vyks nuo 3:30-6:30 v.p . 
p. Bus meninė programa ir 
veiks organizacijų įrengti 
pavilijonai, kurių bus 1O.

Programa pritaikinta ma- 
žiesiems ir jauniesiems . 
Bus galima pasivaišinti.Įė
jimas nemokamas.

Kaukių Vakaras prasidės 
7 vai. v. Programą išpildys 
vyresnės grupės, vyks šokiai, 
veiks baras ir užkandžių bu
fetas ir kt.

Skiriamos premijos už 
įdomiausius drabužius ir 
kaukes: I - $ 1OO, II - $75 , 
III - $50 ir IV - $ 25. Įėji - 
mas - $ 5.

Užgavėnių Karnavale yra 
pakviesti: Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubas, Toronto 
skautai, Toronto ateitininkai, 
Choras Aras, ’’Gintaras ”, 
"Atžalynas", Maironio Mo
kykla, Filatelistų D-ja, LN 
Moterų Būrelis,NL Vyrų Bū
relis.

Šių organizacijų pasitari
mas šaukiamas vasario 3 d. 
LN Posėdžių Kambaryje.

o Puikų Naujų Metų tradici
nį renginį buvo suruošę LN, 
talkininkaujant LN Moterų ir 
Vyrų Būreliams.

© Mirė LN narys, kūrėjas- 
sa va nori s a. a..Antanas Jaki
mavičius, su žmona Ona už
auginęs 3 dukras, susilaukęs 
8 anūkų ir 3 proanūkų. Ve - 
lionis aktyviai reiškėsi Lie
tuvos Kariuomenės Sava no
rių-Kūrėjų Sąjungos Toronto 
Skyriaus veikloje, priklau
sė Toronto Pensininkų Klu - 
bui.

© PAULAUSKAS Petras, 66 
m.amžiaus, mirė. Palaido
tas sausio 5 d.

© Sol. Rimas STRIMAITIS 
priėmė pakvietimą dainuoti 
Chicagos Lietuvių Operos 
ruošiamame "II Lituani" ope
ros spektaklyje.

Pradėkime rūpintis kaip 
susiorganizuoti ekskursiją.

SVEIKAME KŪNE SVEIKA SIELA

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD

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

toronto

RAUDONIEJI VETERANAI 
PRALAIMĖJO

Ispanijos civilinio karo 
veteranai /kanadiečiai/ pra
laimėjo paskutinį mūšį.

A. LUKOŠIUS

Šis prasmingas ir taiklus 
išsireiškimas kadaise taipo
gi plačiai skriejo ir skambė
jo po laisvą mūsų Šalį. Jau 
ir tada, kad ir jaunoje savo 
tėvynėje, kaip daugelis sako
me, anais laikais, bandėme 
suprasti i r net gyventi pagal 
tikrąją šio išsireiškimo min
tį ir prasmę.

Tai žodžiai, kurie dar ir 
šiandieną po daugelio įvai
riausių išgyvenimų ir skau
džios patirties, nė vieno iš 
mūsų neturėtų būti užmirš
ti.

Savaime suprantama, kad 
tada, dar jauna buvo ta mūsų 
iš griuvėsių gyvenimam pa
kilusi šalis, jauni buvome ir 
mes- Viską iš nieko ir iš 
naujo buvome pradėję. Būda
mi primityvios tautos vaikai, 
užsigrūdinę ir praktiški, at- 
eitin žengėme ne tik su gra—amžiaus žmones . JU tarpe 
žiomis svajonėmis, viltimi, 
bet ir brandžiais laimėji — 
mais, visose gyvenimo sri
tyse. Tiktai įsiliepsnojęs 
Pasaulinio karo gaisras, nu
traukė visus mūsų gražiau
sius užmojus, suardė planus, 
plačiai po visas pašvietęs ir 
mus pačius išblaškydamas.

Visi anuo metu atsiekti 
mūsų laimėjimai, svetimųjų 
tapo purvais apdrabstyti, su
trypti ir išniekinti. Pasaulin 
išklydę, tik trupinius iŠsi- 
nešėme, ir tik tų laimingu 
dienų prisiminimais tebegy- 
v ename.

Turbūt, kad suklystume 
tvirtindami, kad išsireiški
mas "Sveikame kūne sveika 
siela", tinka tik sportu besi
domintiems žmonėms. Tie
sa, prie sportuojančių gru
pių jie daugiau derinasi, ta
čiau ištikrųjų siekia kur kas 
daugiau ir tinka vienodai 
mums visiems be išimties. 
Šių žodžių mintis nėra skir
ta tiktai išrinktiesiems.

Pasiklausykime ką mums 
apie tai sako tos srities ži
novai specialistai. Visi jie 
tvirtina, kad atatinkama kū
no mankšta, judesiai, gim
nastika, ar kaip mes ją be - 
vadintume, yra ir bus. pats 
svarbiausias ir geriausias 
mūsų visų sveikatingumo lai
das —pagrindas. Net 80 pro — 
centų visų mus ištinkančių 
negalavimų galima išvengti 
įvairių judesių bei kūno gim
nastikos dėka. Net ir papras - 
čiausias prigimtas vaikščio
jimas.. kurio jau šiandieną 
norėdami būti moderniški, 
kiek įmanydami vengiame, 
neturėtų pranykti, iš mūsų 
kasdieninės gyvenimo ruti
nos. To vengdami, tik dar 
daugiau save nusiskriaadžia - 
me, briždami į dar dides
nius negalavimus.

Neužmirškime, kad yra 
tautų, kurios pilnai supra- 
tusios šį svarbų gyvenimo 
reiškinį, visokiais būdais jį 
skatina, palaiko, pagal gali
mybes visiems sudarydami 
atatinkamas sąlygas. Netgi 
darbovietėse, fabrikuose, 
specialiai tam reikalui skir
tu laiku, šios srities specia
listams vadovaujant, prave
dama atatinkama kūno svei — 
katingumui reikalinga 
mankšta.

Suomijoje, Švedijoje net 80 
metų amžiaus seneliai niie- 
lai eina su rogutėmis nuo 
kalnų slidinėti, įsitikinę, 
kad tas jiems net daugiau 
reikalinga negu jaunuoliams.

Pagaliau ir čia pat, prie 
savo namų, neretai matome 
gatve arba parko takeliu gu
viai prabėgant Įvairiausio

matome ir žilos galvos su- 
lauk.islų senelių. Ir ką gi 
reiškia? Negi jie nežino ką 
dar i, ir tik šiaip sau, laiko 
turėdami dėl kvailumo laks
to ?

Žino ką jie daro, ir gana 
supranta šio meno svarbu
mą, net reikalingumą, ypač 
jau be rambė j autiems sąna
riams palengvinti.

Kai aną dieną, Sekmadie
nio Popietėje šiuose Namuo
se, veik po 40 metų nesima 
tymo, sutikau tautietį ir dar
gi šios srities žinovą, žino
mąjį mūsų sporto veteraną 
Bronių Ketūrakį, net apstul
bau. Tiek jau metų, o jis 
vis toks pat !

Nagi, jau per setyniasde- 
šimčio slenkstį besiritantis 
"jaunikaitis" o veik nė per 
plauką nepasikeitęs. Tebė
ra toks pat guvus, žvalus, 
atletiškas,pilnas tos pačios 
jaunatviškos energijos, ir 
kaip kad moteriškoji giminė 
sako: "Dar grieko vertas". .

Nespėjau dar jam gerai nė 
pasiskųsti mane apsėdusiais 
įvairiais šių laikų negalavi
mais, o jis tuoj, kaip iš kom
piuterio ir išrėžė manąsias 
nuodėmes, netobulumus, ki
taip tariant, apsileidimą ir 
savo kūnui pasidavimą. Pa
žėrė jis man visą eilę prak
tiškų patarimų, ką ir kaip tu
riu daryti ir save išsilaiky
ti, kaip ta peteliškė į šviesą, 
pats dar neskubėčiau prie 
savo saul ėleidžio. Šiame rei
kale, saito jis, daug 'tas pri
klauso nuo mūsų pačių. Ne 
ieškokime kaltininkų, o tik 
daugiau pažvelkime patys į 
save...

Klausiausi net ausis su
glaudęs, stebėjau ji, žavė
jausi dar jo jaunatviška iš - 
vaizda, ir man skirtaisiais 
praktiškais patarimais...

JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS1 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK I LIETUVIU AA (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIM 4. ‘ SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI,! 1 9 MIMICO AVENUE f Royal York Rd. 
ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v.,v.

SKAMBINKIT : 487-5591

Ispanijos civilinis', 'karas 
vyko nuo 1936-1939m.Stali - 
no noras buvo įvesti ten ko
munizmą, nuvertus karalių. 
Vyko žiaurus karas, buvo nu
žudyta daug kunigų, vienuo
lių, išgriautos gražiausios 
bažnyčios, vienuolynai ir kt. 
istoriniai pastatai, pamink - 
lai.

Raudonieji ypač žiauriai 
žudę, grobė brangenybes , 
auksą, kurio apsčiai buvo 
ir bažnyčiose. Stalino bri - 
gada karo grobį vežė į Ru - 
si ją/kaip tikri piratai/.Taip

buvo išgabentas iš Ispanijos 
valstybės auksas buvęs sei
fuose. /Šis turtas iki dabar 
dar nėra sugrąžintas y.

Iš Toronto lietuvių toje 
Kanados Raudonųjų Brigą - 
doje buvę 3 ar 5. Vienas jų 
Malickas /buv.pranciškonas 
vienuolis, panevėžietis/ yra 
žuvęs. Iš viso toje R.Briga
doje buvų apie 2o lietuvių...

6 psl.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0*14 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 24 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

/ AM f JA A N PF ♦ IJXLmST*“
< * Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, bo.
1551 Bloor St.W. 

TORONTO; ONTARIO,
M 6 P 1 A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti!

tol. 533-3531

Simons
Travel Service 

kviečia keliauti kartu! 
‘C KELIONĖS 1 LIETUVĄ

pat

IR
1981 metais 

13 dienų su giminėm
VILNIUS-RYGA — balandžio 30 — gegužės 14
VILNIUS-RYGA — gegužės 14 — gegužės 28
VILNIUS-RYGA — gegužės 28 — birželio 11
VILNIUS-RYGA — birželio 11 — birželio 25
VILNIUS-RYGA — liepos 9 — liepos 23
VILNIUS-RYGA — liepos 23 — rugpjūčio '6
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20
VILNIUS-RYGA — rugpjūčio 20 — rugsėjo 3
VILNIUS-RYGA — rugsėjo 3 — rugsėjo 17
VILNIUS-RYGA — gruodžio 21 — sausio 4
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui. 
Sudaromos individualios ir grupinės kelionės į visas pasaulio šalis 
pagal pageidaujamą maršrutą bei datą. Smulkesnių informacijų 
teiraukis: fe| (416) 537.3050 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Tenoras Rimas STRIMAITIS atlieka Čičinsko rolę. Su 
juo- čikagietė, sopranas Margarita MAST IE N Ė, Albinos 

rolėje. Nuotr. :L. Meilaus

RENKAMA VILNIAUS 
KARALAITĖ

KL B T or onto Apylinkės V- 
ba rengia vakarą vasario 14

Ottawa
Kanados Raud. Brigadoje 

/MacKenzie-Papineau/ bu - 
vę 1239 kariai, gyvi likę 639. d., šeštadienį Lietuvių Na - 
Toronte jų tik keli tebėra Jie 
prašė valdžios,kad būtų pri
pažinti karo veteranais.. Jų 
prašymas buvo atmestas . 
I-ojo ir n-ojo Pas. Karo ve
teranų S-ga jų nariais nepri
ėmė.

muose, Karaliaus Mindaugo 
salėje. Bus renkama Vil
niaus karalaitė.

Laimėjusioji bus apdova - 
nojama mokslo stipen- 

Ka. dija ir kitomis dovanomis.

• Inž.J.V,DANYS pakvies
tas skaityti paskaitų vasa - 
rio mėn. 11-12 d.d.apie žie
mos navigaciją Kanadoje . 
Wisconsin’© U-te.

Šis Universitetas ruošia 
specialius inžinerijos kur - 
sus apie laivininkystę žie
mos metu ir apie ledo vei - 
kirną Į pastatus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



hamitton

MONTREALIO VYRAI NEPAVARGSTA DAINUOTI NE 
REPETUOTI: Iš kairės: Alfonsas GUDAS,Rytis BULOTA 
- tenorai; Albinas URBONAS, Albertas RUSINAS - II—ieji 
tenorai. A .Mickus

stcatharines

Karininkui KAZIMIERUI VADISIUi
mirus, /

žmonai ONAI, dukrai N I J 0 L E I ir sūnui 
EDMUNDUI Lietuvoje, gšliq_ užuojauta^ 
reiškia-

LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

A. A. KAZIMIERUI VADISIUI 
mirus, *

velionio žmonai O.VADISIENEI ir jų dukrai 
Nijolei BAGDŽIUNIENEI nuoširdžia užuojauta, 
reiškia ir kartu liūdi —

L K V S-gos RAMOVĖ 
Montrealio Sk. VALDYBA

23 d. jis skaitė paskaitą P.T. 
organizacijos nariams,kartu 
parodydamas retas nuotrau - 
kas su skaidrėmis.

švietė kaip smarkiai atsili - 
kusią ekonominių bei techno
loginiu atžvilgiu, bet net da - 
bar labai pavojingą Sovietų

PAVERGTU TAUTU. 
ORGANIZACIJA SĖKMINGAI 
VEIKIA
Praėjusiame PT Vykdomojo 
Komiteto posėdyje aktyviai 
dalyvavo visų septynių tau
tybių atstovai. Pasikeitė uk - 
rainiečių bei lenkų atstovai . 
Vietoje ukrainiečio advokato 
Be n Dolizcny, dabar įeina 
jaunosios kartos atstovas V. 
TKACZIK. Jis yra ir ukrai - 
niečių pirmininkas Niagaros 
rajone. Vietoje lenko E . 
Dzierzek, dabar atstovauja 
H. BUCZKO. Ji yra kartu ir 
lenkų Kongreso pirmininkė.

Į latvio P. VASARINĖ pa
ruoštą memorandumą dėl 
Baltijos tautų laisvo apsis
prendimo teisės iškėlimo 
Madrido konferencijoje, at
sakė išsamiu raštu Kanados 
Užsienių Reikalų Ministe-

Prof. dr. V. Fic, čekoslo - 
vakas, dėsto paskaitas vie - 
tos Brock Universitete,kar
tu yra šios organizacijos 
politinių reikalų patarėjas. 
Prieš atvykdamas į Kanadą , 
kaip čekoslovakų disidentas, 
jis yra profesoriavęs keliuo
se Tolimųjų Rytų universite
tuose, skaitosi tų kraštų po
litinių reikalų žinovas.

Raudonąją Kiniją jis nu-

Rusijai savo tankiu karinių 
pajėgų išdėstymu po visą 
kraštą. Nurodo, kad jos 
technologija sparčiai žengia 
į priekį, padedant kone vi
sam laisvam pasauliui.

Paskaita vyko gražiose 
YMCA patalpose, deja, klau
sytojų susirinko mažai, tur - 
būt dėl to, kad pasitaikė dar
bo diena. Lietuviai sudarė 
klausytojų daugumą. d.

ris. Jis pabrėžė, kad Helsin
kio Konferencijoje nė vienu30 METU SKAUTU VEIKLOS JUBLIEJUS HAMILTONE

Iš kairės į dešinę s. Reg. BAGDONIENĖ, ps.A.TUMAlTIS, s.A.VILIMIENĖ, ps. J.TRE-žodžiu nebuvo išduoti Balti - 
~ • r.ZUBIENJDi jos tautų laisvės bei terito -

■C t ’■j .,i •’’rijų interesai. rq ,
Atskirus pranešimus pa

darė vengrų bei estų atsto-

CIOKAS,, ps.B.AUŠROTATTĖ, ps.D.GUTAUSKIENĖ, ps.J

Hamiltono skautai atšven
tė 30 m. jubiliejų 1980 m. 
lapkričio mėn. 16 d.

Nuoširdžiai linkime ir to
liau jiems dirbti ir gyvuoti 
taip šauniai , kaip iki dabar.

o VASARIO 16 d. minėjime 
Hamilton’e,kuris įvyks VA
SARIO 15 d., pagrindinę 
kalbą pasakys inž. J.V.DA
NYS iš Ottawos. VISI 
DALYVAUKIME ’.

montreal

floridą o Paminėjo žymaus mūsų 
valstybininko prel. M. KRU
PAVIČIAUS 1O metų mirties 
sukaktį. Iškilmingas konce-

.LATELIJOS PARODĖLĖ į - 
vyko sausio 25 d., mažojoje 
Klubo salėje. Ją organizavo 
J.Taoras.

e VASARIO mėn. numatomi 
parengimai- 4 d., 7:30 v. v.
- Kamerinio Orkestro kon - 
certas, vad. mus.P.Armono.

Vasario 14 d.-Lietuvos- 
valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo-VASARIO 16 minė-

vai.
Lietuvių atstovas S . Šet- 

kus iškėlė naujų sumanymų 
kasmet čia vykstančių poli
tinių debatų-diskusijų atžvil
giu. Visi jo pasiūlymai buvo 
vienbalsiai priimti. 1980 m 
debatai įvyko gruodžio mėn. 
pabaigoje, dalyvaujant žy
miausiems šio krašto kana-

• MATULIŲ A.ir O. namas 
LaSalle sudegė. Jie gyveno 
viršutiniame aukšte, apačia 
buvo išnuomuota restoranui 
ir krautuvei.

Jiedu būtų sudegę, jeigu 
ne kaimynų pagalba.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 
KOMITETAS VEIKIA GERAI

Š. m. įvykusiame Šv.Kazį- 
,miero Parapijos Komiteto 
posėdyje išrinktas naujas K- 
to pirmininkas-Juozas Asi - 
pavičius.Kiti nariai- Petras 
Bunys, Edvardas Čičinskas, 
Povilas Kalpokas, , Richard 
Martell, Leo Šimonėlis.

Kleb. dr. F. Jucevičius pa
tiekė praeitų metų Parapi - 
jos apyskaitą ir padėkojo 
buvusiam K-to p-kui R.Pa - 
lušaičiui ir jo žmonai už;at- 
liktus darbus Parapijai.

Tradicinė metinė Kazi-

mirusieji:
• BUKAVECKAS Viktoras 
mirė Lietuvoje. Jis buvo ki
lęs iš Marijampolės, il
gą laiką mokytojavo Mari
jampolės Rygiškių Jono Gim
nazijoje. Jis yra montrea- 
liečio Kazio Kilike vičiaus 
svainis /"švogeris"/.

• BRAKNIENĖ Anelė, su
laukusi 81 m. amžiaus, mirė. 
Liko vyras Jonas, sūnus Vik
toras su šeima.

o PETRAUSKAS Fredas 
dirba lėktuvų skrydžių kont
rolierium Montrealyje, ae
rodromo radaro bokšte. Jis 
yra išrinktas Kontrolierių 
Sąjungos Montrealio Sky
riaus pirmininku.

• MONTREALIO MERGAI
ČIŲ CHORAS repetuoja ir

« Tradicinės bendros Kū
čios buvo suruoštos Klube. 
Jose dalyvavo apie35O žmo
nių. Scenoje stovėjo lietu
viškais šiaudinukais papuoš
ta eglutė, ant stalų degė žva
kutės. Vakaro nuotaika buvo 
iškilminga.

.Klubo p-kas K.Jurgėla pa
sveikino visus susirinkusius 
ir pakvietė kun.K.Butkų su
kalbėti invokaciją.Vakarie - 
nė pradėta tradiciniu plotke- 
lių laužymu. Skoningai ir 
gražiai paruošė valgius St. 
Štuikienė ir Ir.Račinskienė 
su talkininkais. Muz.P.Ar
mėnas vadovavo tradicinėms 
giesmėms.

lebracines mišias laikė 6 ku
nigai Šv. Vardo bažnyčioje.

Gruodžio 9 d. Klube pas
kaitą apie prel. Krupavičių 
skaitė prel. J. Balkonas.Jis 
ypatingai pabrėžė jo įvykdy - 
tą žemės reformą Lietuvoje, 
kuria gėrėjosi net daugelis 
svetimų valstybių politikų.

Ištraukas iš jo raštų skai
tė M.Peteraitienė. Minėjimą 
pravedė K.Kleiva.

® GEDMINTAS Vladas pa
tarnauja visiems,norintiems 
patai syti, pagerinti arba pa
didinti savo namus. Skam - 
binti: 367-4702.

• NUMIZMATIKOS IR FI -

jimas.
Vasario 20,21 ir 22 d. d.- 

Tarptautinis Festivalis Ray- 
front Centre.

Vasario 26 d., 9v. v.-kon - 
certas, dalyvaujant sol. G. 
Čapkauskienei,Klubo Chorui 
ir kameriniam Trio.

• ACUS Jonas mirė,palai
dotas Kalvarijos kapinėse .

• Dr.MILIAUSKAS Antanao, 
Klubo narys tūkstantininkas, 
mirė gruodžio mėn.

die čia ms parlamentarams.
Tautinės bendruomenės 

moka šiai Pavergtųjų Tautų 
Organizacijai metinį nario 
mokestį, kurį mūsų B-nė jau 
užsimokėjo. Dabar mokestis 
yra 25 dol. St. Šetkus lie - 
tuvius atstovauja jau šešti 
metai, laukia kada bus pa - 
keistas kuriuo kitu lietuvių 
atstovu. Kor.

PAVERGTU TAUTU NARYS 
KALBA APIE ĮSPŪDŽIUS 
KINIJOJE

Iš Kinijos grįžo Pavergtų 
Tautų O-jos narys prof, dr . 
Victor Fic. Kinijoje jis pra - 
leido 5 savaites moksliniais 
reikalais. Ta proga spalio

mierinės-' vakarienė įvyks 
vasario 28 d.

AV PARAPIJOS C,. >RAS 
GRAŽIAI PASIRODĖ

1980 m. gruodžio 21 d. į- 
vykusiame tarptautiniame 
kalėdinių giesmių festivaly
je Montrealyje be lietuvių, 
dalyvavo lenkų, slovakų, ita
lų, ukrainiečių parapijų cho
rai bei Vanier kolegijos stu
dentai. Lietuviai gražiai par- 
sirodėne tik savo penkiomis 
giesmėmis, bet ir gražiais , 
stilingais tautiniais drabu
žiais už kuriuos susilaukė 
daug dėmesio ir komplimen
tų.
• KUNCEVIČIENĖ Antanina

rengiasi savo pirmajam 
koncertui gegužės mėn. p r a- 
džioje. Mergaitės jau dainar- 
vo, kaip buvo rašyta, praei - 
to lapkričio mėn.Putname , 
kur buvo šiltai sutiktos.

KAS YRA TE L-A IDE?
Tel-Aide yra telefoninio 

išsikalbėjimo tarnyba žmo
nėms, pergyvenantiems 
jausminę krizę. Praeitais 
metais Montrealyje šia tar
nyba atsiliepė į 60.000 pa- 
skambinimų. Kreipėsi as
menys, kurie buvo labai vią- 
niši, prislėgti, savižudiški.

Tarnyba veikia ištisą pa - 
rą, 7 dienas savaitėje ir be

grįžo iš Winnipeg*o, kur pertraukos veikia 1O metų

"|25c kelnes 
pristatant 

ir atsiimant
365-7146

GUY 
RICHARD
ROOFER-----COUVREUR

M. PMIUPPf IZZI 
PrAcMtnt 

SKAMBI NKIT“ 

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A-CINTRALK 

K Sv AVBNUfa uM* 361-7146 
s \ 495-90r AVINUS,

Vilto Ifenarrf 7M-2&67

praleido mėnesį atostogų. 
Ji buvo apsistojusi savo duk
ros Silvijos šeimoje,pasi - 
džiaugė -ne tik dviem anū
kais, bet ir netikėtai šiltu 
oru per visą mėnesį.

Florida ir California per
gyveno šalčių ir sniego siur- 
pryzus-gal susikeis klima - 
tas...

dėka Tel-Aide neapmokamų 
savanorių tarnautojų ir au
kotojų rėmėjų. Visos aukos 
yra nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. Aukas galima nu
siųsti Tel-Aide, P. O. Box 437 
Westmount Station, Montreal, 
Que.H3Z 2T5. Tel-Aide die
nos sukelti pajamoms- Va
sario mėn. 1-15.

I 98 1. I . 30
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montreal
Malonūs "NL" skaitytojai-rėmėjai, atsiųsdami prenume- 

i; ratos mokestį, pridėjo ir aukų :
$ 16, - dr.A.H. Adomonis,Montreal, Que.
Po $ 11, -

J. Oscila, Montreal, Que.; V. Keturakis,Toronto, Gnt.
Po $ 1O, -

M. Šul mist r as, La Salle,Que., A. Linartas, Woodhaven,
N. Y., P. Sušinskas,Los Angeles,Calif.
$ 8 , - F. Rimkus. Hamilton, Ont.
Po $6, - iš Montrealio, Que.: S. Vaicekauskas, A. Jur
gutis, P.Salenns ; iš Toronto,Ont.: P.Dabkus,dr<,J.Y- 
čas, H.Adomonis, J.Riauba; G.Stasiulis,Hamilton,Ont., 
J. Bataitis, Sudbury, Cnt., iš St. Catharines, Ont.:Z.Ja
kubonis, V.Platakis; J.Paužuolis, Port Colborne,Ont. , 
V.Trečiokas, Ottawa,Gnt., R.Vabolis, Charlesburg,Que
O. Rojus, Lethbridge, Altą., P. Mickus, J. Cartier, Que., 
J. Slefendrofas, Australija, P.Indreika, Pacifica, Calif.,

į B.Dundulis, Chicago,Ill.
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ*.
Primename,kad laikas atnaujinti prenumeratos mo

kestį, kuris yra $ 14 metams.
Daug kam siuntėme "NL" laikraštį susipa-inimui. 

Daugelis jų užsisakė, tačiau dar yra ir neatsiliepusių . 
Jiems pasiųsti laiškai kviečiant tapti prenumeratoriais.

Naujiems skaiytojams uirmų metų prenumerata - 
$ 1O. - "NL"

RAAWWWAAAMMMNVWfWMMMWBNVMmpMB

VIETOJE GĖLIŲ, 
AUKOJO TAUTOS FONDUI:

Mirus a. a. Kazimierui 
VADIŠIUI, gėlių vietoje ve
lionio atminimui aukojo 
Tautos Fondui: po $ 20 ,- 
J .Gražys, K.Toliušis;# 15,- 
K. Beleckas; po $1C, - B. M. 
Kasperavičiai, P.Klezas,V. 
Kličienė, A.S.Ališauskai, J. 
Jurėnas; po $ 5,-L.A.Pet
rauskai,J. Gedminas, M.Ma- 
čionienė, K. Martinėnas.

Niioširdi užuojauta arti
miesiems.

L. Girinis, 
T. F. ATSTOVYBĖ

MONTRE ALYJE

RŪTOS KLUBE
SUŽYDĖS GĖLĖS

Vasario 11 d., 2 v. p.p.
Klubo patalpose Pranas 
MONTVILA parodys skaid
rių iš Pasaulinės Gėlių Pa
rodos Montrealyje. Matysi
me ir Kanados retesnes gė
les.

Pranas Montvila yra lai
mėjęs pirmą vietą už šias 
skaidres tarp apie 30 kon
kurentų.

e LYMANTAS Ansas, "NL" 
bendradarbis, buvo išvykęs 
į Chicagą skaityti paskaitą 
Klaipėdos Krašto atvadavi - 
mo 58 m. minėjime.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'' SAVAITRAŠTIS

NAUJIEMS SKAITYTOJ AMS

OR. J. MALIŠKA
BANTU. GYDYTOJAS 

1 4 4 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal. P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu,: 4 88 — 85 2 8

TIK S n . METAMS

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTU gydytoj a 

1410 Guy St.
Suite 11 — 12 Montreal P. Q.
Te 1: 932-6662

Namu.: 73 7 — 968 1

M.CUSSON R. GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a.m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P.O.
Tel: 366-974 2 ir 36 5-0 505

Dr. A. S. POPIERAITIS

RŪTA POCAUSKAS

H4G 1E6 
366-6245

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrook 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

168 Notre Dame 
Tel: 366-206 3 K

E. , Suite 20 5 
866-206 4.

' J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montr 
Tel: ( 5 14) 87 1- 1430.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANANTIS
Suite 50 4 

uebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g . , M . En 9 . L. L. B. , B. 

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2—nd Ave.
Tel . Bureau: 769—88 24 ; Residence

WBW

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

teSįSįO

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 63 METU, 

sukakties

MWREmo UETUŪIU 
HREDITū UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

MINĖJIMAS
įvyks vasario 15 dieną, 3 vai. p.p. 
VERDUN CATHOLIC HIGH SCHOOL

6100 CHAMPLAIN BLVD. VERDUNE, Montreal, P.Q 
PROGRAMOJE: Romas SAKADOLSKIS

("PASAULIU LIETUVIS“ redaktorius) 
MENINĖJE DALYJE : Ansamblis " GINTARAS”

Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
A V Parapijos VYRU, CHORAS 

Akomp. m-me M. ROCH Dirig. A. STANKEVIČIUS 
RENGIA: KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA 

VISI DALYVAUKIME !

Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ koncertuoja Anglijoje 
praeitais metais, Vasario 16 d. proga.

• Sol.CAPKAUSKIENE Gi
na dainuos Vasario 16 d . 
mi n ėjime-koncerte Montre
alyje lietuvių kompozitorių 
dainas ir su AV Vyrų Choru 
pagarsėjusią komp.Br.Bu- 
driūno dainą Mano Protėvių 
Žemė.

Solistei ir Chorui akom- 
ponuos muz.Mme Madleine 
R och. P o koncerto-minėjimo 
solistė išskrenda į Floridą. 
Ten koncertuos vasario 26 
d.St.Petersburg’e. Praleis 
porą savaičių atostogauda - 
ma

Aleksandras STANKEVICIUS-STANKE, naujasis AV Pa
rapijos Choro dirigentas. Šis jaunas muzikas dirba ir su 
anglų mišriu choru, kuriam yra parašęs 2 naujas dainas . 
Komponuoja muziką prancūzų televizijai. Atrodo,kad dau
gi akultū riš kurna s jam išeina į gerą. Tikimės, kad atras 
galimybių ir lietuvių chorui 
naujasis mūsų dirigentas

sukurti dainų Chotui diriguos

PARDAVIMUI y RENKU
Gerame stovyje elektriniai 

pečiai
Moffat ir Westinghouse

•y' Senas lietuviškas knygas, 
.laikraščius, plokšteles ir 
kita, lietui išk a* medžiagą.

P. ADAMONIS
firmos. Tel: 721 - 4696 742-1545

Einomqsiot s-tos ................................6%
Toupomqsios s-tos ................ 12%
Pensijų plonos .............................10.5%
Term. ind. 1 m..............................13%

Duoda nemokamą gyvybė! draudq 
iki $2,000 už taup. i-tos lumat.

Asmenines nuo 
Nekiln. turto nuo 
Čekių kredito 
Investacincs nuo

Nemokoma gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumq.

16.5%
15.15% 

18% 
16.5%

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D- 
ALIUMIN1JAUS 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

Kailių siuvėjas-

Didelis .
Va s or o s laiku
Taisau ir re mo d e I i u o j u
Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 5OOA H3A 2G6 TEL. 288-9646

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVT SUITE 409

MONTREAL, P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIECAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6 

TEL. 727 - 3 120 Komų 3 76 - 378 1

Albertas NORKELIŪ N AS, B.A. C.S.f., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Ane n t_p_r_ą__v eikj_ą_jL.’L2._L?A^—d’_

M.

free/ west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI geros sąlygos 
automobiliui įsigyti 
mūsų firma nuoširdžiai ir s 
IŠ IMT IMI J UMS, PAS IT ARNAUS-!

LEONAS gureckas * UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
SALES MENAGER

MIC
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menageriu Leo GURF.CKAS

mu/
11 WESTMINSTER SOUTH 

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