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SAVAITINIU IVYKIU
APŽVALGA

ATSISTATYDINO SUOMIJOS 
PREZIDENTAS

Nuo 1956 m. Suomijos pre
zidentas Kekkonen įeina į 
Europos istoriją kaip vienas 
gabiausių ir patvariausių 
prezidentų.,Jo uždavinys bu
vo Plunkus, nes Sovietų Są
jungos pašonėje gyvenant , 
reikėjo nuolat išrasti tinka
miausią sprendimą tiek už
sienio, tiek valstybės vidaus 
problemoms. Jis sukūrė 
taip jo vadinamą savotišką 
suomiškąjį ” aktyvų neutra
lumą", išsaugojant savo 
kraštą. Tikrumoje- Kekko
nen derino Suomijos užsie
nio politiką su Maskvos,pa
laikydamas sovietų siūlomą 
"nebranduolinę zoną" Skan
dinavijos pusiasalyje; atsi - 
sakė kritikuoti Sovietų inva
ziją Afganistane ir tylėjo dėl 
sovietų Žmogaus Teisių lau
žymo R. Europoje. Maskva 
dėl to turėjo nesikišti į Suo
mijos vidaus reikalus, nors 
atsargiai reikalavo, kad ko
munistų dominuojama taip 
vadinama Suomijos Liaudies 
Demokratei Partija būtų pri
imta į vyriausybės koalici - 
ją. Jį pažįstantieji tvirtina , 
kad jis vienintelis sugebėjo 
išvystyti tokios rūšies san
tykius su Maskva, kad iš
gelbėjus Suomiją nuo absor- 
bavimo.

Kekkonen žinojo, ką reiš
kia tiesiai susidurti su So - 
vietų Rusija. 1939-40 m. 
žiemos kare, kad ir po nar
saus priešinimosi, Sovietai 
atėmė 17.640 kvadratinių 
mylių žemės iš Suomijos ir 
iškraustėl2% suomių gyven
tojų. Hitleriui įsiveržus į 
Sovietų Sąjungą, suomiai su
prantamai prisidėjo prie ko
vų prieš I-ąjį agresorių- 
Maskvą. Už tai Sovietai pa
reikalavo iš Suomijos virš 
$300 mil. reparacijų. /Suo
mijoje yra arti 5 mil. gy
ventojų/.

Gimęs miškininkystės 
darbininko šeimoje, Kekko
nen tapo advokatu ir būda
mas, kaip ir daugelis šuo - 
mių, sporto mėgėjas, buvo 
pasiekęs Suomijos šokimo į 
aukštį rekordą.

Kekkonen buvo Vidaus 
Reikalų Ministeris,5 kartus 
min.p-kas didelio vidaus 
nepastovumo laiku tarp 1950 
- 1956 m. Po to, tapęs pre
zidentu, jis rado asmenišką 
formulę prieiti prie sovietų 
vadovų Maskvoje. Kartais , 
šalia medžioklių ir žūklių, 
pakviesdavo juos į suomiš
kąją pirtį Helsinkyje ir ten 
toliau diskutuodavo.

1980 m. Maskva netgi pa

skyrė jam Lenino Taikos 
premiją už pavykusį suorga
nizavimą Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konfe
renciją, iš kurios 1975 m. 
išsivystė Helsinkio Susitari
mai, pripažįstantieji Sovie
tų dominavimą Rytų Europo
je. Kaip žinoma, Sovietai tų 
susitarimų nesilaiko.

Suomiją gelbsti ne tik gu - 
drūs vadai, bet ir pačių šuo - 
mių tvirtas charakteris ir 
dar tvirtesnės pakrančių uo
los.

Prezidentas atsistatydino 
dėl pablogėjusios sveikatos. 
Jis yra 81 m.amžiaus ir jį 
pradėjo kankinti sklerozė.

Atsistatydinęs Suomijos 
prezidentas KEKKONEN

SOVIETAI DABAR 
KALTINA ŠNIPINĖJIMU 
ŠVEDUS

Oficialioji Sovietų Sąjun
gos agentūra TASS tvirtina, 
kad ne sovietai, bet švedai 
esą naudoją visokius elek
troninius šnipinėjimo įtaisus. 
Esą jie nukreipti prieš So - 
vietų Sąjungą ir slaptais ka
nalais susieta su bendru NA
TO šnipinėjimo tinklu Euro
poje.

Įdomu,kad tie teigimai pa
sirodė tik kelioms dienoms 
praėjus po atominėm torpe- 
d am gi nkluoto sovietų povan- 
deninio laivo užplaukimo ant 
seklumos Švedijos teritori
niuose vandenyse.

AMERIKIEČIU JAVU 
PARODOS KINIJOJE

Privačios Amerikos javų 
bendrovės gavo leidimą iš 
Kinijos Maisto ministerio 
Pekinge atidaryti javų paro
das. Jose bus ir maisto bei 
pašaro pavyzdžiai.

Šiais metais Kinijoje ne
užderėjo tabakas ir žada jo 
pirkti Amerikoje. Abi vals
tybės pasikeis moksline Ii ■ 
teratura apie gyvulių augi 
nimą ir priežiūrą.

JAV MODERNIŠKIAUSIAS AWAC LĖKTUVAS

REAGAN,AS ĮTIKINO 
SENATĄ

Po didelių pastangų ir 
geros organizacijos, nežiū
rint kai kurių grupių spau -6, 
dimo ir Izraelio nepasiten - 
kinimo, prez. R. Reagan’ui 
pavyko įtikinti Senatą, kad 
patvirtintų pardavimą Saudi 
Arabijai 5-kių naujausių ra
daro sekimo lėktuvų AWAC 
ir kitų orinio karo pabūklų.

Prez.Reagan’as pareiškė, 
kad "taika dabar vėl pradės 
įsigalėti Vid. Rytuose",© 
Valstybės Sckr. A. Haig’as 
numato, kad šis įvykis "ne
išvengiamai prisidės prie 
pastovumo ir taikos proce - 
so". Vilties yra, nes Egvpto 
naujasis prezidentas Muba- 
rak’as pareiškė, kad jis ban
dysiąs atnaujinti ryšius su 
arabų kraštais, kurie kritiš
kai nusistatę dėl taikos pro
ceso.Taip pat PLO vadas A- 
rafat’as pasisakė, kad jis 
pritaria pasiūlytam Saudi 
taikos planui, kur siūloma 
koegzistencija tarp Izraelio 
valstybės ir arabų.

Po Senato pritarimo par - 
duoti AWAC,Izraelio vy - 
riausybė gavo telegramą, kad 
Washington’as ir toliau" pa
dės Izraeliui išlaikyti savo 
karinius ir techninius priva
lumus" prieš nedraugiškus 
arabų kaimynas.

Izraelio vyriausybė laikė
si atsargiai, Begin’as buvo 
suvaldęs savo piktą toną, tik 
apgailestavo Senato pritari
mą. Izraelis tvirtina, kad 
Saudi Arabija yra papuolusi 
į korupciją, priešišką ir an- 
ti-izraelitišką.

PRANEŠA ELTAZ
KODĖL KOMPARTIJA SUSIDOMĖJO KUNIGŲ ŽUDYMU?

Kodėl partinė spauda ir sovietiniai teįsėtvarkos orga
nai staiga susidomėjo lietuvių kunigų apiplėšimais ir žu
dymais? Šiuo klausimu spalio numeryje pasisako anglų 
kalba leidžiamas ELTOS biuletenis.

ELTOS nuomone, už šį susidomėjimą reikia dėkoti 
lietuvių pogrindžio spaudai , kuri pasiekė įspūdingą per
galę - ji privertė oficialiuosius laikraščius nutraukti sa
vo tylą apie kunigų užpuldinėjimus. Iki šiol, apie tokius

ŽIEMA BUS ŠALTA
Helen Lane,61 m.iš Ten

nessee praleido visą sa
vo gyvenimą . stebėdama 
gamtą, kaip ir jos tėvas bei 
senelis, pažįsta ir indėnų o- 
ro stebėjimo būdus.

Ji sako, kad nepaprastai 
didelis kiekis vorų tinklų ir 
gauruotųjų kirminų kie
kis šiuo metu rodo, kad ar
tėja neįprastai šalta žiema.

Cro pasikeitimų spėjimus 
H. Lane skelbia jau nuo 1959 
m., ir jos spėjimai daugu
moje pasitvirtino. Taigi...

RENE LEVESQUE BE GALO 
NEPATENKINTAS ■

Quebec*o separatistų par
ti jos/PQ/lyderis Levesque 
provinciniame parlamente 
kelias valandas liejo pagiežą 
prieš federalinę Kanados 
vyriausybę ir 9. provincijas , 
kurios, jo žodžiais tariant , 
išdavusios, apgavusios ir iš
prievartavusios šią provin - 
ciją. Visa tai turėsią lem
tingų pasekmių, grąsino Le
vesque. Kaip paprastai, jis 
nenorėjo rasti nieko teigia - 
mo nei naujajame Konstitu
cijos projekte, nei būsi moję 
federalinėję sistemoje. At
rodo, jis niekada ir nemanė 
ko nors teigiamo konfedera
cijoje rasti, Jo partijos fa - 
natikai jį ragino ir teberagi- 
na paskelbti Quebec’o nepri
klausomybę niekeno neatsi - 
klausus. Pagal juos, jie e - 
są išrinkti žmonių,kurie ge
rai žino kad pekistai nori 
šiai provincijai tiktai vieno- 
nepriklausomybės.

nusikaltimus nebuvo rašoma, o teisėtvarkos organai ne - 
rodydavo ypatingų pastangų sugauti nusiklatėlius.

LIETUVIAI STUDENTAI LENKIJOJE MĖGINA ĮTEISINTI 
SAVO SĄJUNGA

Varšuvoje leidžiamas "Solidarumo" biuletenis savo 
3C-me numeryje išspausdino Lenkijos tautinių mažumų 
studentų - lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių - sąjungų 
pareiškimą. Jame informuojama, kad Lenkijes aukštojo 
mokslo ir technikos ministras nepalankiai žiūri į tauti - 
nių mažumų studentų sąjungų įregistravimą. Todėl lie
pos 29 d. įsteigta bendra komisija, kurios užduotis įtei - 
sinti lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių sąjungas Lenkijo
je. Lietuvių studentus komisijoje atstovauja 1 Viktoras 
Vaina ir Mariana Volyniec.

BARBARAI REAGUOJA
Rugsėjo 27 d. ’’Tiesą" atspausdino 2 puslapių atkar

pas apie Antano TERLECKO ir Juliaus SASNAUSKO "pri
sipažinimus", kariais bandoma paneigti 45 pabaltiečių 
memorandumo įteikimą ir parašų tikrumą. Kaip žinia, 
Sovietų imperija remiasi apgavystėmis, melais ir Stali
no- Serijos išvystytom policinėm KGB teroro priemonė
mis, kurias iš savo piliečių ir kalinių grąsinimais ir 
kankinimais pajėgia išreikalauti bet kokius "prisipažini - 
mus". Taigi, "Tiesos" š. m. rugsėjo 27 d. nurodomi 
protesto parašų atsisakymai yra niekiniai, o A. Terlec
ko ir J. Sasnausko "atgailos" dėl klaidų tik Įrodo, kad per 
dešimtį mėnesių tardymų ir stipriausio kūno ir dvasios 
lietuviai gali palūžti. "Tiesa" nurodo septynis asmenis 
atsisakiusius savo parašų iš 45 / o tikrumoje - iš 56 /t 
savo vardą prie protesto prijungusių asmenų, ir dar tei - 
gia, kad parašus paneigė kiti trys , kurie 45 pabaltiečių 
protesto visai nebuvo pasirašę’.

Vienintelis būdas šiems rusiškiems komunistams 
savo teigimams įrodyti yra ne uždaro sovietinio teismo 
salėje, kurioje teisėjas tik formaliai patvirtina ką KGB 
yra iš anksto nutarus, bet laisvame pasaulyje vykdomame 
viešame apklausinėjime , į kurį liudininkais tebūna atvež
ti Sovietų kalinami lietuviai drauge su jų šeimomis, įskai
tant Vlado Šakalio šeimą ir motiną, Alyžo Jurgučio žmo
ną, su dukra, Vladą Cesiūną su tėvais ir šimtus kitų ka
linių ar įkaitais laikomų lietuvių patriotų.

VLADO ŠAKALIO PADĖTIS
Sportininką Vladą Cesiūną Sovietai pagrobė, kai lie

tuvių spauda neatsargiai paskelbė, kad jis rašo knygą apie 
sportininkų paruošą, naudojamus vaistus ir jiems taiko
mą režimą Sovietų Sąjungoje. Vlado Šakalio saugumas y- 
ra lygiai tiek pat pavojuje, nes jis yra Sovietams labai 
neparankus liudininkas. Šis pavojus nepasibaigė V. Šaka
liui jau perdavus patirtis, bet tęsis dar ilgai. Geriausias 
būdas jo saugumui išlaikyti yra visų lietuvių budrumas ir 
netvarkaraštinis jo pasirodymas. VLIKAS skaito šią 
pastabą reikalinga domesio, ypač kaip atsakymą į dauge
lį kvietimų aplankyti įvairias lietuvių bendruomenes.

RAŠTAI MADRIDO KONFERENCIJOS REIKALAIS
Spalio mėn. VLIKAS pasiuntė memorandumą Madri - 

do konferencijoje dalyvaujančių nekomunistinių šalių vy
riausybėms. VLIKas padėkojo toms vyriausybėms užv 
nuoseklų ir kantrų Helsinkio Akto principų ir Įsiparei
gojimų laikymąsi. Taipgi primenama baltiečių jungtinė 
deklaracija, pasirašyta 1979 m. rugp. 23 d. Maskvoje, ku
rioje raginama atitaisyti Molotovo-Ribbentropo suokalbio 
padarinius - sugrąžinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmo- 
•nėms savo suvereninių teisių naudojimą.

VLIKas primena, kad konferencijai Madride beposė- 
džiaujant, Sovietai įkalino veik visus Maskvos Deklaraci
ją pasirašiusius ir Lietuvos Helsinkio Grupės narius bei 
juos pakeitusius asmenis, ir kelis nužudė psichiatrinės? 
"ligoninėse". Pastaruoju metu nužudyti keli kunigai, 
padažnėjo kunigų sumušimai, bažnyčių deginimas, apiplė- 
Šimai ir vandalizmas.

Memorandume rašoma: "Neteisėtas suvereninių Lie • 
tuvos, Latvijos ir Estijos respublikų užgrobimas ir tų ša
lių kenčiančių gyventojų padėtis nusipelno Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Europoje Konferencijos dėmesio". Jei
gu Sovietų vyriausybė tebesilaikys "savo ankstesnių valdo
vų dalyvavimo agresijoje vaisių . - sulaužius Sovietų tai
kos sutartis, nepuolirmo ir draugystės paktus ir konven
cijas, suderėtas su Latvija, Estija ir Lietuva ir sulaužius 
Atlanto ir Jungtinių Tautų Chartas, visuotiną Žmogaus 
Teisių Deklaraciją ir Helsinkio Akto įsipareigojimus", - 
tai Vakarų demokratijų vyriausybės prašomos tą reikalą 
įtraukti Į konferencijos galutinį aktą.
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6 z Lietuvos išlaisvinimų! U? ištikimybę Kanadai ! 
I our la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
Cor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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20-tasis BALFO SEIMAS DETROITE
Alfons as Nakas

Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo seimai, šios or
ganizacijos veikimo pradžioj rengti dažniau, paskutiniais 
laikais imti ruošti kas treji metai. Nuo 1944 m. balandžio 
1 d. gyvuojąs Balfas ši rudenį sušaukė savo 2O-tąjį seimą. 
Seimas įvyko Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos iparapijos 
kultūros centre 1981 m. spalio 24-25 dienomis. "Nepriklau
somos Lietuvos "skaitytojus supažindinsiu bent su svarbes
niais seimo momentais.

Šeštadienio, spalio 24 d. ryte seimą atidarė vienas iš 
Balfo direktorių, seimui rengti komiteto pirm. Jurgis Mi
kaila. Vėliau iš mandatų komisijos vardu kalbėjusios Onos 
Jokūbaitienės sužinojome, jog seime dalyvauja 92 regis - 
truoti, balsavimo teisę turį asmenys: 63 atstovai, įgalio
tinių ir 19 direktorių. Su svečiais abiejose Šeštadienio se
sijose dalyvavo virš šimto žmonių.

JAV ir Lietuvos himnus sugiedojo sol. Pranas Zaranka. 
Invokacinę maldą kalbėjo Dievo Apvaizdos parapijos kleb. 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius. Į garbės prezidiumą pa
kviesti visuomenei ir Balfui nusipelnę seimo dalyviai:kun. 
Paulius Baltakis, OFM, kun. Antanas Baltrashu.ias,dr, Pra
nas Budiiiinkas, prof. dr. Kazys Fringis, Janina Gerdvilie- 
nė, Vytautas Jokūbaitis, Vaclovas Kleiza, Juozas Laučka, 
Marija Rudienė ir Antanas Rudis. Posėdžiams pamainoms 
pirmininkavo Vyt. Jokūbaitis, J. Gerdvilienė ir dr. P. Budi
ni nkas.

Kun.A. Baltrashunui pasimeldus užmirusius Balfo vei
kėjus, pasakyta keletą pakilių sveikinimo kalbų. Žodžiu 

,, sveikintojų tarpe buvo Balfo centro v-bos plrm. lVI. Rildife- 
’ ’/ihe? "Balfo direKtorių pirm. Vladas Pažiūra, Alios atstovas

Mykolas Pranevičius, PLB v-bos vicepirm.V. Kleiza, LŠST 
atstovas Karolis Milkovaitis, Ateitininkų Federacijos LRK 
Susivienijimo atstovas Juozas Laučka, buvęs Altos pirmi
ninkas ir eilės kitų organizacijų veikėjas Antanas Rudis , 
pranciškonų provincijolas tėv. A. Baltakis, OFM, VKL są- ' 
jungos atstovas Albertas Misiūnas, Vliko pirm. dr. K. Bo
belio įgaliotas dr. Kostas Jurgėla, Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos atstovas kun. Kazimieras Pugevičius, T auti - 
nės paramos fondo atstovas Bronius Bieliukas. Raštu 
sveikinamųjų tarpe buvo vysk. Vincentas Brizgys, Lietu - 
vos atstovas Washingtone dr. Stasys Bačkįs.visi Lietuvos 
generaliniai konsulai JAV-se ir gen. konsulas Kanadai dr.
Jonas Žmuidzinas, tikrai per šimtą įvairių visuomenės 
veikėjų ir kelių dešimčiųorganizacijų atstovai. Vien svei
kintojų pavardžių ir organizacijų pavadinimų perskaity
mas užsitęsė keliolika minučių. Tai rodo, kaip populia
rus yra Balfas, kaip visų, be įsitikinimų skirtumų, gerbia
mas. Neteko matyti raštu sveikinusiųjų laiškų turinio, bet 
sveikintojai žodžiu beveik visi iškėlė devynerius metus 
Baifui pirmininkaujančią moterį—MarijąRudienę. Kai ku
rie sveikintojai nepasitenldno tikgražiais žodžiais: VI. Pa
žiūra įteikė M. Rudienei direktorių tarybos paruoštą, įrė
mintą ir įstiklintą adresą, o LŠST atstovas K. Milkovaitis 
čia pat ją apdovanojo šaulių žvaigždės medaliu, pačiu aukš
čiausiu šios organizacijos žymeniu. Rytiniam posėdy dar 
vardošaukiu buvo patikrinti dalyvaują atstovai ir visiems 
jiems įteiktos mandatų kortelės. Priimta tolimesnei seimo 
eigai darbotvarkė, sudarytos rinkimų bei rezoliucijų ko
misijos.

Priešpiečių pertraukos metu padaryta bendra seimo da
lyvių nuotrauka, o vaišinantis, buvo proga iš įvairių mies
tų suvažiavusiems atstovams geriau susipažinti.

, «> Pats svarbiausias ir ilgiausias buvo šeštadienio popie
tinis posėdis, be jokios pertraukos užtrukęs virš keturių 
su puse valandų. Jis prasidėjo centro v-bos komisijų pra
nešimais, o po šių pranešimų sekė diskusijos bei tų. pra
nešimų priėmimas, skyrių pranešimai, direktorių rinkimai, 
revizijos k-jos rinkimai, svečio iš Romos kalba, įstatų pa- 
papildymų svarstybos, klausimai bei ateities veiklos pla- 

- hai.

Pirmoji pranešimą padarė c. v-bos pirm. M. Rudienė. Ji 
ne tik nušvietė Balfo paskutinių trijų metų veiklą, bet pada
rė vieną kitą ekskursiją į praeitį. Paaiškėjo, kokie dideli ir 
svarbūs Balfo atliekami darbai, visų pirma šalpos srity, o 
šalia to gelbstint naujiesiems bėgliams bei ištremtiems iš 
Lietuvos, teikiant jiems ne vien materialinę,bet ir morali
nę pagalbą. Savo pranešime M. Rudienė daugelį faktų minė* 
jo tikraisiais vardais, datomis, ne kokiom abstraktybėmis 
Pranešimas buvo nepaprastai įdomus,nors ir ilgokas, už
trukęs valandą ir ketvirtį. Trumpaf kalbėjo generalinė sek-

- retorė Ona Jokūbaitienė, daug skaičių pabėrė iždininkas 
Kostas Čepaitis, nušviesdamas paskutinių devynių mėnesių

■ ‘finansinę padėtį. Po VI. Pažiūros pranešimo apie direk - 
torių veiklą (tarp kitko, jis pristatė Chicagos Balfo veikėjo

■ TŽ-psi. •

KETVIRTASIS
MOKSLO IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS
1981 m. lapkričio 25-28 d.d.
5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636 Jaunimo Centre

• Juozas RIMKEVIČIUS pranešė, kad Simpoziume maž - 
daug bus 170 paskaitininkų ir 54 sesijos, 4 bendri posė
džiai. Viskas suksis apie pagrindinę Simpoziumo temą: 
Lietuvių išeivių įnašas į mokslą. Simpoziume atidaryme 
invokaciją kalbės vysk. V. BRIZGYS, o sveikinimo žo - 
dį tars gen. konsulė J. DAUŽVARDIENĖ.
• MOKSLINIŲ LEIDINIŲPARGDA yra Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto priežiūroje. Talką organizuoja lite
ratūros lektorė Birutė TAMULYNAITĖ. Paroda vyks Jau 
nimo Centre 106 kambaryje. Renkami lietuvių autorių pa
rašyti leidiniai 1950-1980 m. Šie už Lietuvos ribų gyve - 
nančių autorių leidiniai parašyti lietuvių kalba ir kitomis 
kalbomis. Leidinių jau yra virš 500. Leidiniai yra PLI 
ir Lietuvių Archyvo nuosavybės, autorių padovanoti ar au
torių paskolinti. Paroda vyks Simpoziumo metu. Prie 
parodos įėjimo bus galima gauti leidinių sąrašą, kuriame 
bus išvardinti autoriai, leidinių pavadinimai ir leidimo 
metai. Dr. Vanda SRUOGIENĖ ypač prisidėjo prie paro - 
dos pasiruošimo darbų organizavimo.
• GINTARO DIRBINIŲ PARODA rūpinasi Birutė SALDU - 
KIENĖ. Lietuvių moterų dailės instituto vardu S. ŠATIE
NĖ iš Bostono atveš ir išstatys gintaro dirbinius. Paroda 
vyks dar nenustatytoj Jaunimo Centro klasėj.

IV Mokslo ir Kūrybos simpoziumo leidinys bus maž - 
daug 350 psl. ilgumo. Bus įgalima įsigyti leidinį regis - 
tracijos metu, o paskaitininkai gaus jį kaip prisiminimą. 
Įvairios pramonių įstaigos ir kiti buvo raginami dėti 
skelbimus į leidinį ir tuo būdu padengti leidinio spausdi
nimo kainą ir simpoziumo organizavimo išlaidas. Leidi - 
nyje bus programa, Simpoziumų istorija, sveikinimo žo
džiai, paskaitininkų biografijos lietuvių ir anglų kalbomis.
• Parengimų komiteto narė Irena KERE LIE NE pranešė, 
kad LITERATŪROS IR DRAMOS VAKARAS bus penktadie
nį. lapkričio 27 d. Jaunimo Centro didžiojoje salėje. Bus 
rašytojų draugijos premijos įteikimas. Šių metų laureatė- 
Kotryna GRIGAITYTĖ . Po to, bus Vinco Krėvės Micke - 
vičiaus veikalo "RAGANIAUS” prisatymas. Vaidins sk. 
akademikų tetarinė grupė, vadovaujama Jono KELEČIAUS,

« PROGRAMINIS LEIDINYS bus išleistas, kurio tiražas 
numatomas bent 15GG egzempliorių. §io 250 psl. leidi - 
nio didžioji dalis skiriama paskaitų santraukoms bei da
lyvių biografijoms. Be to, bus mecenatų išvardinimas , 
sveikinimai ir skelbimai. Leidinio redaktorius Antanas 
Dundzila.

Spaudos konferencijoje BALF’o Centro patalpose Chi - 
cagoje; iš kairės- kun.A .Trąkis, BALF’o vicep. ,prof. dr. 
K.Eringis, kuris neseniai pasitraukė iš okup. Lietuvos , 
BALF’o p-kė Marija Rudienė pristato dr.K.Eringį.

Nuotr:Lino Meilau s

Valerijono Šimkaus kandidatūrų į garbės narius ir šį direk
torių nutarimą nieko nelaukiant po jo pranešimo seimo ats
tovai patvirtino — V. Šimkų garbės nariu pakėlė), daugiau 
skaičių pažėrė revizijos k-jos atstovas Antanas Kareiva. 
Sužinojome, kad Balfas per trejus metus operavo beveik 
trijų ketvirčių milijondolerių suma ir organizacijos dar
buotojai jokių šunybių nepadavė* atskaitomybė padengta do
kumentais. Rūbų sandėlio vedėjo pranešimą atliko Juozas 
Mackevičius, irgi pateikdamas įdomių faktų, kaip yra siun
čiami šlaitiniai į Suvalkų Trikampį ir kitur. /b.d.z

LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA
PERSPEKTYVOS. N r. 9

BRANGIU MIRUSIU ŽEMĖ /Ištrauka-/
Prūsų Lietuva . Keliauji per šį kraštą ir negali už

gniaužti skausmo . Nejučiomis prisimeni istoriją, kan
čias ir nelaimes, be perstojo alsinusias vakarinių lietuvių 
žemę. Bet nei geležinis kryžiuočių kumštis, nei kaizerio 
valdininkų sauvalė, net hitlerininkų Įtūžis prieš visa, kas 
lietuviška, neįstengė išdildyti žymių, kieno šitas kraš - 
tas. Apie tai bylojo seni lietuviški vietovardžiui, pa
vardės, pagaliau ir pati mūsų protėvių kalba, kuria te
bekalbėjo, nors ir jau visai nedaug, vis dėlto kalbėjo dar 
keli /pagal oficialiąją statistiką / tūkstančiai žmonių.

Bet štai atūžė baisi paskutiniojo karo vėtra, 1945 me
tų žiema , kuri nušlavė visa, kas dar buvo išlikę po am
žių negandų. Gyventojai pabėgo, o kurie pasiliko arba ne 
spėjo, hitlerininkų varomi pasitraukti, vėliau buvo rusų 
prievarta iškeldinti. Veltui reiškė lietuvių šviesuome - 
nė viltis, veltui tikėjęsi A. Venclova, kad "prisiglaus vėl 
prie Vytauto žemės ir Manto tėvynė", /eil. " u kaip

svaigsta širdis"/, veltui rašė S. Neris
sų Lietuvai" :

Kelkis, miela, jau rūta išdygo...
Jau pavasario žirgeliai garsiai žvengia.

Nebijok žvarbaus ankstyvo vėjo,
Jis išgairins tavo sapną klaikų.

Nesikėlė vargšė žemelė, ankstyvieji vėjai neišgairi
no klaikiojo sapno. Teisingas gynybinis karas pavirto 
grobikišku,Asukeldamas dar neregėtą didžiavalstybinio 
šovinizmo,'pasireiškusiu genocidu ir kolonizaci-ne polit-i - 
ka, bangą. Net šešiolika milijonų vokiečių, o kart u su 
jais ir paskutiniai Mažosios Lietuvos lietuviai, buvo per
kelti iš rytinių žemių. Tai rimčiausias gyventojų judėji
mas po didžiojo tautų kraustymosi. Tegu tai ir buvo pel
nytas atpildas karo sukėlėjams /nors kuo čia dėta papras
ta vokiečių liaudis, o ypač lietuvininkai, kentėję užka
riautojų jungą?/, vis dėlto jis nesiderina nei su teisingo 
karo idėja, nei su socializmo interesais. Rūpėjo didžia - 
valstybinės , rusiškojo šovinizmo išpuoselėtos, užmačios, 
iš carizmo paveldėti kolonizatoriški sumanymai įsitvir - 
tinti prie Baltijos jūros. Istorija negalestingai apnuogi
na jų šaknis.

Dar prieš ųora šimtmečių, septynerių metų karo lai
kotarpiu, carai mėgino Įsitvirtinti Rytų Prūsijoje. 1758 
metais "kraštas buvo prijungtas prie Rusijos", visi gy
ventojai "prisaikdinti Rusijai, žymesniuose miestuose pa
skirti Rusijos valdininkai ir suorganizuotos rusiškos 
Įstaigos"./"Kovų keliais, Klaipėda, 1938m.31p./ Tokiu 
būdu "Rusijos imperijos sudėtyje atsirado naujas admi - 
nistracinis vienetas "/ A. Gulyga, Kant. Maskva, 1977, 
39 p./. Karas nepavyko ir po ketvertų metų /1762 / ra
sai turėjo pasitraukti. Tačiau carinis režimas neužmiršo 
grobikiškų sumanymų. Įsiveržus 1914-15 metais rusų ka
riuomenei Į Rytprūsius, Mažosios Lietuvos gyventojai bu
vo išvežami į Rytus, už Volgos ir kitur. Taigi, jau tuo - 
met ruošta dirva kraštui užgrobti, jo lietuviškumui galu
tinai panaikinti.

Padėtis nepasikeitė ir po Vasario revoliucijos. 1917 
metų pavasarį. Miliukovas teigė, jog "Rusija turi teises... 
Į Rytprūsius" /V. Leninas, Raštai, t. 24, p 384/. Iš kur 
ji tas., teises gavo, vienas Dievas bežino; ko gero, kai 
kas manė, kad jas suteikė minėtasis septynerių ritėtų ka
ras. /b..d„/ /Vakaruose išleido knygelės pavidalo PLB,7 

TAUTUS FONDAS SU 
LIETUVOS LAISVĖS IŽDU 
/apie testamentus/

Pavergtos lietuvių tautos 
idealas - atkurti valstybinį 
suverenumą ir turėti sau 
laisvą savarankišką gyveni
mą. Be to, kad Lietuva vėl 
būtų lygus su kitomis tauto
mis tarptautinės bendruo- 

5 menės 'darys, kaip btivo se
noje praeityje ir šio 2O-tojo 
amžiaus pirmoje pusėje. 
Tas siekiamasis idealas ve
damas per karčias kančias 
ir kruvinas kovas prieš o- 
kupantų-komunistinę Rusiją.

Tautos dalis, gyvenanti už
sienyje, labai tam pritaria 
ir savo 'veikla visokeriopai 
remia visas kovas dėl tautos 
siekiamosios laisvės. Šioje 
laisvės siekimo sudėtingoje 
ir didelėje byloje, TAUTOS 
Fondas atlieka svarbų vaid
menį. Jis visuomenės sudė
tomis lėšomis finansuoja 
visą Vyriausio Lietuvos Iš - 
laisvinimo Komiteto veiklą 
užsienyje dėl Lietuvos lais
vės.

Šitoji VLIK'o su Tautos 
Fondu glaudi veikla lietuvių 
visuomenei nuo seniai ge
rai žinoma ir pilnai supran
tama.

Tautos Fondo organizaci - 
nis tinklas pamažu plečia
mas į visus kontinentus, kur 
tik lietuviai gyve na.Tautos 
Fondo šaka - LIETUVOS 
LAISVĖS IŽDAS turi skirtin
gą uždavinį-jis kaupia lėšas, 
pinigais ar testamentiniais 
palikimais, kurie bus per
duoti laisvę atgavusiai Lie - 
tuvai. Nors tai neseniai 
pradėta, bet jau ' sulaukta 
žymaus laisvųjų lietuvių su
sidomėjimo. Todėl apie tai 
tenka pateikti gerbiamiems 
skaitytojams šiek tiek in
formacijų.

Pagrindinis piniginis įna
šas arba testamentinis pali
kimas, kaip jau minėta, bus
perduoti laisvajai Lietuvai, o Trečiokienė, 606 Wilshire 
nuo jų gaunamosios palūka - 
nos skiriamos Lietuvos lais
vinimo reikalams. Aukos 
Lietuvai gali būti skiriamos 
netik valstybės atsistatymui, 
bet ir specialiems reikalams; 
kaip pvz., muziejui.ligoninei 
bibliotekai ir pan.

Šiose finansinėse opera
cijose labai svarbu-tinka -

mas testamento surašymas, 
svarbiausia,kad pagal testa
mentą nieko iš jo negalėtų 
gauti okupantas, kuris me
džioti medžioja mirusius ir 
jų gimines Lietuvoje. Šiuo 
metu okupuotoje Lietuvoje už 
dolerį įpėdiniams tenka apie 
60 rusiškų kapeikų, dolerių 
į rankas niekas negauna. O 
kiek- tokių kapeikų gauna 
testamento įpėdinis, niekas 
negali sukontroliuoti.' Ypač 
pavojinga skirti didesnius 
palikimus savo giminėms ar 
kam kitam. Okupacinė val
džia griežtai laikosi kiek - 
vieno žmogaus apiplėšimo 
principo: niekas negali pra - 
lobti arba geriau gyventi iš 
pašalinių, t. y., ne savo dar - 
bo pajamų. Kas tik susidaro 
daugiau, pasiima valdžia.

Todėl, kiekvienam lietu
viui testatoriui žinotina,kad 
didesni palikimai neturėtų 
būti skiriami tam ar kitam 
asmeniui, bet tiesiog Lais
vajai Lietuvai. Savo aukomis 
ir palikimais kiekvienas ga
li savo vardą arba ir kitą 
asmenį įamžinti Lietuvos is
torijoje.

Tautos Fondas turi savo 
organizacijos tinkle net 5 ad
vokatus, kurie testamentų 
surašymo reikalui duoda iš - 
samių paaiškinimų ir patys 
juo surašo,jei tik kas į juos 
kreipiasi. Patariu ir aš pa
sinaudoti pasiruošusių advo
katų pagalba, sumanius pa - 
likti gerą testamentą.

Šie visi yra Tautos Fondo 
advokatai, apsiėmę kuoge- 
riausiai žmonėms patarnauti: 
1- dr. Alena Armanienė, 516 
Overdale Road, Baltimore, 
MD 21229; 2-dr. Mąria Švei- 
kauskienė!895Center Street, 
W. Roxbury, MA 02132; 3- 
Rima L.Skorubskaitė, 7 So. 
Dearborn Street,Chicago IL 
6U6O3; 4- dr.Algis Širvai - 
tis,877 E„185th Street, Cle
veland, OH 44119; 5-Nijolė V.

Blvd.,Santa Monica,CA 904 
OI. Visi- randasi USA.

Šioms arba ir kitokioms 
informacijoms iš Tautos 
Fondo gauti arba jam atikas 
siųsti yra šis adręsas:Li- 
thuanian National Founda
tion,P.O. Bo 21073, Wood
haven, NY 11421., USA.

Juozas Audėnas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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15-ji MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS
/ pabaiga /

MOKYTOJU STUDIJĄ REIKŠMĖ
Kas nors patirti ar išmokti visada naudinga. Ne veltui 

turbūt sakoma, kad žmogus mokosi visą amžių. Atrodo, 
kad ir per penkiolika iki šiol buvusių mokytojų studijų sa
vaičių, kas tik norėjo, galėjo kai ką patirti, išmokti ar bent 
pramokti. Taigi, turbūt galima tvirtinti, kad mokytojų stu
dijos Dainavoje mūsų išeivijai buvo ir ateityje bus naudin
gos.

Malonu pabrėžti, kad šiose studijose visada vyravo dar
binga nuotaika, sutarimas bei viltingas žvilgsnis ateitin . 
Mokytojai čia susirinkdavo ne pasiginčyti, vienas kito ne
vertai pakritikuoti ar pakaltinti dėl sunkiame darbe pasi
taikančių nesėkmių, bet išgvildenti pasitaikančius sunku - 
mus ir paieškoti tinkamiausių būdų ir priemonių, kad mū 
sų priaugančioji jaunoji karta stotų į lietuvybės gaivi
nančias eiles ir tęstų išeivijai ir Tėvynei naudingą ir 
reikalingą darbą.

Iki šiol savo reportažuose baidžiau iškelti gal pačius, 
mano supratimu būdingiausius paskaitų ar nurodymų bei 
darbų mintis. Duoti pilną —ištisą studijų eigos vaizdą tie
siog neįmanoma; visų paskaitų ar kitų dalykų į laikraščio 
skiltis juk nesudės!. Todėl kai ką paliesti tenka tik keliais 
žodžiais ar vienu kitu sakiniu, nes nutylėti nesinori, ka
dangi man atrodo, kad tai — perliukai.

Brighton Parko (Chicagoje) lietuvių mokyklos vedėja So
fija Jonynienė davė tikrai brandžių ir išsvarstytų nurody
mų, kaip reiktų dirbti mūsų mokyklose. Ji atmetė vyku
siai kai kieno priekaištą metamą senosios kartos mokyto
jams, kurie, girdi, stokoja pedagoginės pažangos irnau*- 
jausiu metodų. Juk žinome, kad dabar (Amerikoje) mokyk
lose remiamasi genialaus pedagogo J. F.HERBARTO prin
cipais. Tačiau tie principai iš Europos atėjo maždaug prieš 
150 metų. Tai kurgi čia tas amerikoniškas ’'naujovišku
mas" ?

Mūsų pedagoginio Lituanistikos Instituto Chicagoje lek
torė St. PETERSONIENĖ patiekė tikrai svarių minčių apie 
lietuvių literatūros dėstymą Ir antroje paskaitoje — apie 
vaikų literatūrą okup. Lietuvoje.

Puikusis sporto ir kūno kultūros žinovas ir praktikas 
Bronius KETURAKIS, nors -visada užimtas, nes buvo studi
jų (stovyklos) komendantas, davė taip pat dvi svarbias pa 
skaitas apie fizinio lavinimo ir auklėjimo paskirtį bei rei
kalingumą mūsų išeivijos mokyklose. Juk kaip dvasinis, 
taip ir fizinis auklėjimas stiprina ir ugdo tautos gyvastin
gumą ir nurodo kelius į pilnutinį žmogų. Taigi fizinis lavi
nimas ir auklėjimas turėtų rasti sau reikalingą vietą ir mū
sų mokyklose.

Prelegentas Br. Keturakis, kurio adresas, yra— 2522 
Wolls St. , Milwaukee, Wise., 53233 USA, pasisiūlė atyykti 
į mūsų išeivijos mokyklas ir pravesti sportinius kursus 
(dviem grupėms — 10-12 ir 12-14 metų mokiniams ar jau
nuoliams). Malonus pasiūlymas .’ Gal bent didesnės Ame
rikos ar Kanados lietuvių mokyklos galėtų tuo pasinaudoti.

Chicagiškiai mokytojai A. P. BAGDONAS ir J. MASILIO- 
NIS šeštadienį savo kruopščiai paruoštose paskaitose labai 
vaizdžiai aptarė lietu vių bendrinės-kalbos vystymąsi ir sun
kų kelią. Jie iškėlė didelius šioj srity nuopelnus mokytojo 
Jono Jablonskio, kuris dabar vadinamas mūsų bendrinės 
kalbos tėvu. Jie aiškiai apibūdino ir mūsų kalbos tarmes.

Turėjome ir sveikatos reikalais paskaitą. Diplomuota 
gailestingoji sesuo K, VAIČElIŪNIEnĖ vaizdžiai atsklei
dė pirmosios pagalbos reikalingumą ir būdus.

Rašytojas Vacys KAVALIŪNAS įdomiai kalbėjo apie ra
šinius ir jų kompoziciją. Tai buvo iabai geri nurodymai 
mokytojams, dirbantiems su aukštaisiais skyriais ar kur
sais.

Taigi, atrodo, kad Iki šiol rašiau apie studijų peJagogi - 
nius reikalus. Bet Dainavoje mokytojai turėjo ir gražių bei 
jaukių pramoginių valandų. Kas vakarą vėl susispiesda- 
vom ir Ingridai BUBLIENEI iš Cleveland’o vadovaujant, tu
rėdavom aalonių valandėlių. Plaukė—bangavo lietuviškos 
dainos, vaidinimėliai, sukosi’žaidimų rateliai, mezgėsi ar 
atsinaujindavo pažintys.

Pagerbėm poetą K. Bradūną, klausydami esi jo kūrybos, 
turėjome ir žemaitiškos poezijos valandą. Žemaitis-kuku
tis poetas A. P. Bagdonas tikrai žemaitiškai į mus kalbėjo, 
Su degančiom žvakutėm prisiminėm ir pasimeldėm už Tė
vynės aukas ir partizanus. Gėrėjomės puikiomis skaidrė
mis. Surengėme atsisveikinimo vakarą. Puikiai dainavo 
studijų choras, ved. muziko St. SLYŽ1O. Karštai plojomuž 
šokius, kuriuos gražiai pašoko tautinių šokių net dvi gru
pės, sudarytos iš studijų dalyvių. Joms vadovavo mokyt. 
J. MATULAITIENĖ ir H. GOBIEnĖ.

Kas rytą darbui maloniai visus nuteikdavo kapelionas — 
kusi. L. ZAREMBA atlaikydamas Mišias ir pasakydamas 
visada rinktinių žodžių ir minčių pamokslėlį.

Šeštadienį pasirodė ir buvo išdalintas studijų dalyvių 
laikraštėlis "NEGĘSTANTI UGNELĖ ". Šis laikraštėlio var
das parinktas pagal muziko St. Slyžio išmokytą clpro dai
ną, skirią mokytojui, kuris skiepija lietuvišką ugnelę sa
vo mokiniams.

Taigi, atrodo, 15-toji Mokytojų Studijų Savaitė praėjo 
prasmingai. Visi skirstėsi, atrodė, patenkinti. Užtarnau
ta padėka priklauso studijų dalyviams ir, žinoma, visiems 
dalyviams.

DVI ŽAIDIMU SKAIČIUOTĖS /Liettivių tautosaka/

© An,dran, cikacėle, myse, ase,kompacėle,
Myse a, myse bė, myse ase, kompacė.

e E niki, beniki, sykala, sa, eniki, beniki, ba’.
1981.XI.il

PREKYBA ŽMONĖMIS

Dar ne vienas skaitytojas, turbūt, atsimena, kad už a- 
merikiečių lakūną Powers, kurto žvalgybinis lėktuvas bu - 
vo numuštas, Sov.Sąjunga atgavo ilgai JAV dirbusį sovie
tinį šnipų viršininką Rudolf Abel’į. Už ilgai kalintą disi - 
dentą Vladimirą Bukovsrkį sovietams buvo atiduotas Čilės 
komunistų vadas.Tokie pasikeitimai kaliniais nėra jokia 
naujiena. Va, ir dabar ,Rytų Vokietija atidavė šnipą 
Guenter Guillaume, kuris kadaise buvo prisiplakęs net 
perdaug arti prie kanclerio Brandt’o ir dar kitus penkis 
agentus. Už tai gavo 9 savo agentus,30 politinių kalinių' 
ir teisę 3,000 anos pusės vokiečių išsikraustyti gyventi į 
į Vakarus pas savo artimuosius. Tik nepasakyta, ar Va - 
karų Vokietija prie tų mainų dar turėjo pridėti markių ar 
prekių, ar šįkart sandėris buvo sudarytas be jokių prie
dų, be išpirkų.

Rytų Vokietija jau seniai praktikuoja imti tokias išpir
kas. Nieko ir čia, rodos, nauja. Jau ir žiloje senovėje 

ne tik Rytuose, bet ir Vakaruose būdavo reikalaujama išsi
pirkti karo belaisvius ar kokius žymius tituluotus asme
nis. Tik mums, šiais moderniais laikais atrodo,kad nei 
šis, nei tas pardavinėti žmones. O tarp Rytų ir Vakarų 
Vokietijų toks biznis vyksta jau nuo 1964 m., ir Vakarų 
Vokietijai ligi šiol tai kainavo daugiau kaip m i 1 i j a r-

. d ą markių/apie 500 mildolerių/. Rytų Vokietijai reikia 
tvirtos valiutos, o Vakarų Vokietija leidžiasi į tokį biznį 
žmoniškumo sumetimais.

Per 18 metų buvo išpirkta arti 14.000 politinių kalinių. 
Kaina priklauso nuo to, kas tasai kalinys yra, koks jo žmo
niškas ir politinis svoris. Be to, kuo ilgiau žmogus 'nu - 
teistas kalėti, tuo brangiau už jį reikalaujama. Šiaip už 
darbininką imama mažiausiai 15.000 dolerių, už moky - 
toją tarp 20.000 ir 25.000 dolerių, už kvalifikuotą gy
dytoją tarp 75.000 ir 90.000 dol. Kai už pagalbą ki
tiems pabėgti į Vakarus buvo suimtas ir nuteistas vienas 
aristokratas - už jį buvo pareikalauta 100.000 dolerių.

Tvirtomis markėmis buvo mokama, kol Vakarų Vokie
tijai tame biznyje atstovavo advokatas Stange. Bet vėliau 
vokiečių reikalų ministeris Mende atsisakė markėmis iš- 
pirkinėti: į Rytų Vokietiją pradėjo dardėti vagonai su vais
tais, kava, bananais, apelsinais.

Paprastai išpirktuosius kalinius per sieną į Vakarų 
Berlyną palydi Rytų Vokietijos advokatas Wolfgang Vo - 
gel’is, visų tų sandėrių organizatoruus. Jis kalinius pa
siūlo, jis dėl kainos už juos tariasi, jis sutartis paruo - 
šia.

M. Baltaragis

S A L F A S S PRANEŠA:

1981 m. Š. Amerikos Pabaltiečių Tinklinio Pirmenybės
1931 m. Ž. Amerikos Pabaltiečių Klubinės Tinklinio Pirmenybes įvyks 1981 m. lapkri

čio 28-29 d,d., Chicagoje, III. Vykdo - ŠALFASS-gos Vidurinių Vakarų Sporto Apygarda,
Varžybos bus vykdomos vyrų, moterų, jaunių ir mergaičių klasėse. Jaunių ir mergai- 

Šių amžius - gimusieji 1962 m. ir jaunesni.
Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių, latvių ir estų klubams, komandų skaičius 

neapribotas. Smulkios informacijos išsiuntinėta visiems sporto klubams.
Preliminarinė registracija atliekama iki š. m. lapkričio 1 d., šiuo adresu;

Mr. Zigmas Žiupsnys, 7118 So. Mozart St., Chicago, U. 60629, Telef. (^12) - 776-6412, :
Po preliminarinės registracijos bus nustatytas galutinis turnyro formatas ir toli

mesnės instrukcijos pranešta visiems suinteresuotiems klubams.
1980 m. šias pirmenybes pravedė Toronto Estų SK Kalev, 1980 m. lapkr. 29d.,Scarborot 

Ont. Šiose varžybose Chicagos LSK Neris išėjo laimėtojais moterų, mergaičių ir- jaunių 
klasėse, tuo tarpu kai Toronto Latvių SK tapo nugalėtojais vyrų klasėje.

Mūsų tinklinį kultyvuojantieji klubai skatinami šiose pirmenybėse kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

1981 m, ff, A. Pabaltiešių Krepšinio Pirmenybės
1981 m. Š. Amerikos Pabaltiešių Klubines Krepšinio Pirmenybes vykdo ŠALFASS-gos Vi-- 

dūrinių Vakarų Sporto Apygarda, 1981 m. lapkričio 7 & 8 d.d., Chicagoje, III,
Varžybos bus pravestos tik vyrų klasėje. Komandų skaičius - nedaugiau kaip 8, iš 

kurių lietuviams rezervuojama nemažiau kaip 4 komandos, latviams 5 ir estams - 1.
Lietuvių komandos bus atrinktos iš norinčiųjų dalyvauti atsižvelgiant į komandų pa

jėgumų ir regioninį atstovavimų. Smulkesnės informacijos pranešta sporto klubams.
Preliminarinė registracija atliekama iki š. m. spalio 6d,, šiuo adresu;

Mr, Zigmas Žiupsnys, 7118 So, Mozart St,, Chicago, IL 60629. Telef, (312)-776—6412.
Po preliminarinės registracijos bus nustatyta galutinis kontingentas' kiekvienai 

tautybei ir išdirbta turnyro formatas.
Pereitais metais šias pirmenybes vykdė ŠALFASS-gos Kanados Sporto Apygarda, I98O m, 

lapr, 8 & 9 d,d,, Toronte, Ont, Pirmenybes laimėjo Chicagos ASK Lituanica, baigmėje į~ 
veikų Toronto Aušrų 88;75. Toronto Latvių D, V. nugalėjo Toronto Vytį 97:9O»dėl J-šios 
vietos* ŽALFASS-gos CENTRO VALDYBA
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AGENTAI IR AGENTŪROS

Neperseniausiai,kitoje vietoje ir kitu laiku,vienas mūsų 
rašytojas analizavo grožinės literatūros atstovo nemorali
nį kūrybinį palikimą. ' Tarp Įeitų teigimų, būta užuominų, 
kad keletas to mirusio prozininko knygų išverstų ir išleis
tų anglų kalba, tikrai tiktų kino filmų ar TV vaidinimo sce
narijui. Temos apvalios, gera intryga, taiklus dėstymas, 
būdinga užuomazga Ir nebūtinai lauktasis ar tikėtasis fina
las, sudarytų visai patrauklų veiksmą filmo ar video juos
tai. Gaila tik, kad niekas iki šiol dar nesusidomėjo tais 
veikalais, nors dėmesys (skaitytojų) ir kritika buvopakan- 
kama ir palanki.

Vadinasi, šioje vietoje ir turėtume sustoti mažam apsi
galvojimui, beveik strėlės tiesumu Rūdijančiam apie Mitiną 
reikalą tam tikslui "stumti", turėti profesionalą, agentą.

Žinoma, jei dar ir giliau nepasvarstę, tuoj pat tarsime, 
kad profesionalų talka mums čia visai nereikalinga, kad, 
mes, lietuviai, esame tiek gabūs, svarūs, įtakingi ir gaa-. 
sūs, kad galime pasikliaut vien tik savo galia, svoriu ir 
įtaka, savaime suprantamą, vytame Šalin tokias lyg ir "ne
valyvas" mintis. Juk profesionalų telkiama talka kaštuoja 
pinigą. Tad kuriems galams tos nereikalingos išlaidos . 
Paprasta, aišku, nediskutuotina, ir, .sodietiškai tariant, 
statykime ant to kryžių.

Tačiau, jei mūsų tarpe yra galvojančių, kad, vis dėl
to būtų svarbu ir prasminga "prakišti" vieną kitą lietuviš
ką veikalą, siužetą didžiajam (kino teatrui)ar žydrajam (na
mų TV) ekranui, JAV derėtų ieškoti kelių, priemonių, bū
dų tai pasiekti.

Jei taip, turėtume stabtelėti ties tokiomis, paprastomis, 
bet čionai įprastomis frazėmis, kaip agentai ir agentūros . 
Sakykime Rašytojų draugija, Bendruomenė ar net atskiras 
mūsų rašytojas jaustų reikalą tokį ar kitokį grožinės lite
ratūros kūrinį pristatyti galimiems tolimesniems ažanga- 
žavimams, turbūt nedaug lieka kelių, kaip tik agento ar vi
sos .i:v*'ntūvos pasisamdymo. Profesionalams juk žinomi 
visi Įmanomi (gal, kartais, ir neįmanomi) keliai, būdai ir 
m■nrm-e?, kartu nepasitenkinti tik lakoniškais "ačiū, pa
galvos i mr' ’' ats aky m a t s.

Čia (kas gi to nežino) tokie keliai visiškai priimti, supran
tam! , ir, aplamai žvelgiant, pakankamai veiksmingi. Be 
specialių tarpininkų neapsieina politikos, kultūrinio gyve
nimo, ekonominių apraiškų darbuotojai. Savo agentus turi 
ryškesni sportininkai, didžiosios ir mažosios scenos dar
buotojai. Net svetimų valstybių misijos samdo čia vieti
nius profesionalus darbuotojus, kurie ir stengiasi atsto - 
vauti, pravesti savo klijentų pavestus uždavinius, reikala
vimus, vienose ,ar kitose institucijose.

Mums visa tai, lyg ir nauja, "negirdėta Ir nežinoma". 
Pagaliau, tiek metų išgyvenus šiame kontinente, gal Jau 
pats laikas praverti aids ir ausis ir prisiversti pagauti šio 
laikmečio kai kuriuos reikalavimus, suprasti ir įvertinti 
kai kurias viešai 'ir legaliai praktikuojamas normas. Nai
vu būtų laukti šimtaprocentinio pasisekimo, net ir su pro
fesionalų talka, tačiau, tos talkos neturint, matomi rezu’ta- 
tai tikrai nėra patenkinami, ar lygūs — nuliui. Pabandžius 
naujus kelius ir būdus, blogiau tikrai nebūtų Taigi, kaip 
mums pasieki tą gausią multimil i joninę nelietuvišką audi
toriją?

KAIRĖJE -
MŪSŲ KREPŠININKAI KANADOS LIETUVIU DIENOSE

/Iš 26-jų KL Dienų Metraščio,/
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KULTUBINIS PUSLAPIS®
Irena MICKUNIENĖ su s: 

vo motina atvyko į Kanačte 
1949 m. Ypatingai aktyvia: 
dirba paskutiniais 16 
daugiausia akverele.

Ji dalyvavo daugelyje gru 
binių parodų Toronte, Nes 
York’e, Princton’e, kėliau 
Jančioje parodoje Japan-Ca 
nada, Venezueloje Įtartu s 
kanadiečiais dailininkais i: 
kt.

Yra suruošus! eilę indivi 
dualių parodų Toronte, Nei 
York’e, Samia ir kt.

Jos darbus yra įsigiję 
vatus asmenys Samia Bi

M APIE KANADOS LIETUVIU DIENU 
KONCERTĄ 4 W

Per šiemetines dvidešimt šeštąsias Kanados Lietu - 
vių Dienas bene kulminacinis iškilmių parengimas buvo 
didysis sekmadienio KONCERTAS, sutelkęs tikrai daug 
tautiečių į Toronto Ryerson teatrą. Jo programą koor
dinavo muzikė Dalia VISKONTIENĖ, turbūt,pagal K. Do - 
nelaitį ir suskirstė į "Metų laikus".

Koncertas pradėtas Kanados himnu. Tuoj, be jokios 
pertraukėlės, subtiliai ėmė aidėti "Lietuva brangi" me
lodija, kurios Įkandin skriejo skaidrių vaizdai / ant di
džiulės uždangos / iš tėviškėlės mielos, Šio koncerto į- 
vadas gausią publiką labai maloniai nuteikė.

Oficialiai koncertą atidarė Toronto Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės Valsybos pirmininkė R. JONAITIENĖ . 
Kun. Pr, GAIDOS žodžiai per invokaciją visus sutelkėdi- 
džion rimtin. Rinktinės ir gilios dr, J. .ŽMUIDZINO

blioteka ir Meno Galerija, 
Londono,Ont. Meno Muziejus, 
Čiurlionio Meno Galerija Či
kagoje ir kiti.

Jonas STONKUS, g, 1945 m. 
studijavo skulptūrą Ontario 
College of Art ir vitražus 
Dubline,Anglijoje. Asmeninę 
parodą turėjo Simcoe, daly - 
vavo grupinėse parodose To
ronte ir Hamiltone.Taip pat 
23 KLDienų flail ės parodoje .*

Irena Mickūnien ė daly- mintys , šį taip gausų išeivijos tautiečių telkinį įtikino , 
vavo 26 KLD dailės parodoje. |<acĮ dirbame ir puoselėjame svarbų - lietuvišką - kultu - 

rinį darbą. Jis ypač džiaugėsi, kad šį darbą įpasminti 
stoja jaunosios jėgos ir taip pat jaunos , entuziastingos 
vadovės: Apylinkės Valdybos pirmininkė R. .Jonaitienė 
muzikė ir Švietimo Komisijos pirmininkė D. Viskontienė 
ir Krašto Valdybos pirmininkė Joana KURAITĖ.

Taip pat labai jautrius ir malonius sveikinimus lietu
viams išreiškė Troronto miesto žymusis pareigūnas DA- 

/ jis yra vedęs lietuvaitę /.
jau sakyta, koncertas buvo suskirstytas pagal 

škus "Metų laikus". Pranešėja Birutė LITVINIENĖ 
prabilo rinktiniais mūsų iškilių poetų posmais. Ji yra 
puiki deklamatorė ir todėl susilaukė gausių katučių. Ji la
bai vykusiai apibūdino tautinių šokių, įtrauktų į progra
mą, prasmę ir slinktį.

Tuoj didžiulėn sceaoa sugūžėjo Londono "Baltijos" ir 
Toronto "Atžalyno" šokėjai. Jie tikrai darniai ir "pavaSaulius J a š k u s

Kairėje- iliustracija "Ste
buklai" , iš knygos " A 
Strange Glory" , grafika Sau
lius J a š k u s.

Saulius JAŠKUS, g. 1945 m 
turėjo individualias parodas 
Toronte ir dalyvavo 2- jose 
grupinėse parodose; Stratfor- 
de ir Canadian Society of
Painters in Watercolour.

Iliustravo kanadišką ir a - 
merikonišką knygos " A

sariškai" pašoko "Blezdingėlę". Juos audringomis ka -
tūtomis palydint, scenoje išsirikiavo Londono senjorų-ve- 
teranų tautinių šokių grupė "Sugrįžki, jaunyste". Šią gru
pę sudarė mamytės ir tėveliai. Jųjų dukroms ir sūne - 
liams , kurie taip noriai jungiasi į tautinių šokių sambū
rius , senjorai - veteranai tikrai buvo įtikinantis 
paskatinimas. Publika domėjosi ypač mamyčių tautiniais 
drabužiais ir , gal daugiausia, galvų apdangomis - nuo
metais. Žiūrovams tai buvo labai paįvairinanti atrakcija. 
Veteranai labai susitelkę ir stilingai pašoko "Siuntė mane 
motinėlė".

Teisiog žaibiškai scenoje keitėsi programos atlikę - 
jai. Ir vėl pavasariškai ir lakiai nuaidėjo moterų choro 
dainos - St. Šimkaus " Plaukia sau laivelis" ir G. Gu-

Strange Glory" knygos leidi - dinskienės liaudies dainų pynė. Chorai meistriškai di
me versijas. fi'gavo muzikas J. GO VEDAS.

Dalyvavo 26- tųjų Kana- - Deklamatorė užburbančiai atskleidė "Vasaros varsas' 
dos Lietuvių Dienų Dailės pa- įr vasaros ritmais nuąidėjo vyrų choras , įspūdingai su- 
rodoje 19S1 m. dainavęs J. Dambrausko "Jau žirgelis pabalnotas", J.

Bendoriaus harmonizuotą "Anoj pusėj Nemuno" ir Br. Jo
nušo "Suaidės vėl laisvės daina". Tikrai vasariškas 
nuotaikas pavaizdavo-Montrealio "Gintaras" bei Toronto 
"Atžalynas", Jaunasis Atžalynas " ir "Gintaras". Jie 
išdaigiškai pašoko "Pakeltkojį" ir judrųjį "Suktinį”.

Deklamatorė vėl publiką nuteikė "rudens gėrybėmis". 
Didžiulis mišrusis choras, kuriam pakaitomis dirigavo 
J. Govedas, jaunasis montealietis A. STANKEVIČIUS 
ar D. Viskontienė, labai pakiliai visus nuteikė, duodamas 
puikų Js Govedo "Šiltas, gražus rudenėlis", K. V. Banai
čio harmonizuotą "Atsikėlus ankstąjį rytelį", A. Račiū
no "Per girią - giružę" ir labai veržlųjį Ant. Vanagaičio 
"Vėjužėlį". Paskutinioji daina klausytojus , tiesiog, kė
lė iš vietų.

Rudnes nuotaikoms taip pat tiko Hamiltono "Gyvata - 
ro" - "Rezginėlė", Toronto "Gintaro" jauniklių "Gaidys1 
ir taip ritmingai besisukąs "Malūnas", kurį įspūdingai 
suko Hamiltono "Gyvataras” ir Toronto "Gintaras".

Deklamatorė dabar puikiai atskleidė tėviškės žiemos 
speigus sniego platumas bei žvangučiais lydimas rogių 
pravažas. Prasidėjo sutelktinės masinės scenos. Šokė
jams šį kartą jau akompanavo ne Montrealio lietuvių liau
dies instrumentų orkestras, bet moterų, vyrų ir jungti
niai chorai. Tautiniai šokiai "Abrūsėlis", "Aštuonnytis" 
ir "Kalvelis" bangavo, narstė, lyg ore sukosi. Dėl jų 
gausumo šokėjų eilės buvo labai susiglaudusios, bet vis- 
tiek darnios. Šokėjų gal šimtas ar daugiau, nes scenon 
suskrido visi koncerto programoj dalyvavę šokėjai. Jų 
mostus ir šuolius lydėjo chorų galingos melodijos...

Nuo griausmingų katučių žmonių delnai kaito, bet 
manyčiau, niekas to skausmo nejautė, Visus, atrodo , 
buvo apėmęs džiugus dėkingumo jausmas jauniesiems 
.programos išpildyt o jams. Mačiau, ir jau n jų akys žė
rėjo, veiduose švytėjo pasitenkinimas, jokio nuovargio ne 
simatė..., nors ii' daug reikėjo padėti pastangų, laiko, at 
side ji mo bei noro, kad parodyti, jog išeivijos jaunoji kar
ta moka susitelkti, padirbėti ir užtikrinti savo ryžtą ir 
gyvastingumą.

Koneerią reiktų laikyti, pasisekusiu visais atžvilgiais 
Tn įmanoma padaryti tik todėl, kad mūsų tauti
nes kultui <>.: ir papročių puoselėti stoja ne tik didžiųjų 
mūsų Toronto, Hamiltono, Montrealio apylinkių vienetai, 
bet ir mažųjų vietovių, kaip Londono ar Ottawos, chorų 
ir šokių sambūriai.

Užbaigos žodį tarė Kanados Lietuvių B-nės Krašto 
Valdybos pirmininkė Joana Kuraitė. Po nuoširdžios vi - 
stems padėkos, ji kvietė visus vėl susitelkti taip gausiai 
ir našiai ir kitais metais. Kai labai glaustai scenoje susi
rinko visi programos dalyviai, buvo iškviesti priekin mū
sų šauniųjų vienetų vadovai, dirigentai' pianistai ir kt. ' 
Publikai sustojus, labai pakiliai ir galingai nuskambėjo 
mūsų tautos himnas - "Lietuva, tėvyne mūsų’."

L. Eimantas
....... ...................................................................................................liuli......... Utimi m I'IUIIKII ii iii............. ..
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VEIDU I ŠIAURE t >
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PAŠA ULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS 
/ tęsinys/
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Dangaus tamsoje pasirodo rusų lėktuvai. Jie jau pažįsta
mi iš motorų ūžesio. Įkyriai žvalgo mūsų kelią. Uždrau 
džiama rūkyti., kad neišsišauktume jų antpuolio.

Raseinių pusėje matpsi daugybė parašiutinių lempų, vie
nos užgęsta, kitos sužimba. Jų šviesa šviečia kraujo rau
donumu. Tolumoje girdėti atskirų sprogimų ir patrankų 
šūvių dundesys. Aušta diena. Drėgnas rūkas gula ant šla
pios, lietaus nulytos žemės ir mūsų šlapių pečių. Žemės 
kontūrai ryškėja prieš mūsų nemiegotas akis,už mūsųky- 
la didelė, raudona rytmečio saulė. Ją pasitinka linksmi 
paukščių balsai ir tolimas, nuolatinis patrankų dundėjimas.

Prieš akis, neaukštų kalnų vainike, sušvinta senas gar
sus Žemaitijos miestas Kražiai. Saulėtekio spinduliuose 
sidabru spindi neaukšti bažnyčios bokštai, pro medžių vir
šūnes išsišokę stūkso, didingi, seni, raudono mūro pasta
tai. Šakų pavėsyje, prie žemės prilipusios, miega sama
notos bakūžės. Jos apgynusios savo žemės garsą ir laisvę.

Kokie gražūs ir didingi Kražiai ankstyvo rytmečio švie
soj: Kairėje baltu rūko šydu apklotas alsuoja nemažas Dau- 
sino ežeras. Jo veidas, ar nuo rusų carų Įvykdytų Kražių 
skerdynių aukų kraujo, ar nuo kylančio saulės spindulių — 
žėri raudonai auksinėm varsom.

Jį girdo srauni Kražantės upės srovė. Taip norėtųsi pa-, 
buvoti čia ir giliau pažvelgti į laiko užpustytas piliakalnių 
ir senkapių dulkes, aplankyti legendomis apipintus Kražan
tės krantus; kur svajingi žiaurių kazokų kardai, krauju taš
kėsi narsių gynėjų pėdos. Deja, šiandieną mes esame pra
einantys žmonės, stumiami artėjančio siaubo. Atsis velki - 
namir slenkam Kaltinėnų link.

Šilta diena. Apdžiūna sušlajr? drabužiai. Nemiegota nak
tis ir kelionės nuovargis lenkia poilsiui, arkliai nuvargę 
prakaituoja, sunkiai tempdami vežimus. Kelias kalnuo
tas ir smėlėtas, gražios apylinkės, laukuose balnoja ne
pjauti rugiai. '

Įvažiuojame į Tauragės apskrities žemę. Poilsiui apsi
stojame Akmenos upės pakrantėje, nedideliame Kalnaičių 
4 psl.

dvarelyje, didelio sodo užuovėjoje.
Vos tik spėjome užsimaskuoti po medžiais, kaip staiga 

atsiranda du rusų žvalgybiniai lėktuvai , kurie žemais, įky
riais skridimais išžvalgo mūsų apsistojimo vietą Jie jau 
nuo pat ryto neduoda mums ramybės, žvalgo, bet neatakuo
ja, vis tik tai, turime būti labai budrūs, ir jiems perdaug 
nesirodyti.

Karšta juoda kava ii' Pašakarniuose ^epta duona mažai 
ką apramino mūsų išalkusius skilvius. Po poros valandų 
poilsio, aš ir Desantininkas išeiname į netoli matomus vie
nkiemius ieškoti maisto. Žingsniuojam nušienautom pie
vom į pirmą arčiau esantį vienidemį .Didelis sodas dengia 
jo pastatus, dideli, tvarkingi trobesiai rudojo pajėgumą. 
Mus pasitinka didelis,rudas piktas šuo. Jis neleidžia mū
sų priartėti prie namų- jo įkandin ir kituose namuose atsi
liepia amsėjimas. Sustojame jr laukiame. Iš trobos išėjęs 
vyriškis apramina įnirtusį šunį ir priartėjęs prie mūsų, 
klausia ko m°s ieškome. Kieme pasirodo dar du vyrai, 
ginkluoti šautuvais; jie akyliai seka mūs į susitikimą.

Šeimininkas perskrodžia mus savo akimis, stabteli ties 
mano šauliška kepure, barzda apaugusiu yeidu ir po juos
tos kyšančiu pistoletu.

Į mūsų atsakymą, kad atėjome nusipirkti maisto, nieko 
neatsako, o liepia užeiti į trobą.

Keista mintis toptelėjo į galvą, ar kariais į komunistinių 
draugų rankas nepapuolėm? Alkūne kumšteliu šalia einan
čiam Desantininkui, kad būtume atsargūs ir pasiruošę vi
sokiems netikėtumams. Sekame šeimininką.

— Būkite drąsūs, esame savi, —lyg atspėdamas mūsų 
mintis, nuramina ir nusišypso įleisdamas mus t vidų šei- 
nlininkas.

Į vidų eina ir mus sekę vyrai kieme. Vienas žalsva vo
kiška kareivio uniforma užsidėjęs, antras civiliškais kas
dieniniais darbo drabužiais apsivilkęs, galvos linktelėjimu 
pasisveikina su mumis. Jauna šeimininkė sodina mus prie 
stalo ir atneša puikaus rūkyto skilandžio su balta plikyta 
duona, ragina valgyti.

— Netoli viešo kelio gyvenam, tai kariais reikia būti at
sargiems, kad kartais arklių ar karvių nenusivarytų. Vi
sokių dabar žmonių yra, -- aiškina mums šeimininkas. Bet; 
mes spėjome, kad jų budrumas yra didesnės apimties, ne 
tik apsiginti, bet Ir kovoti prieš ateinantį priešą,. .

— Va aną dieną traukėsi ukrainiečiai kareiviai, žiūrime, 
— jau ir vedasi iš pievos arklį. Tai teko va šituo • šautuvu 
atbaidyti. Be to, apylinkės miškuose komunistiniai bandi
tai baštosi, bet jie pakol kas tik naktimis tedrįsta — tad 
reikia nuolatos budėti — pasakoja.

Ragina valgyti, nesididžiuoti, atsigerti pieno atneša. Ma
lonioji šeimininkė mums įvynioja gerą gabalą skilandžio ir 
dar dešrų įkiša, ir joiao mūsų siūlomo mokesčio neima.

— Į sveikatą broliai, -- laikykitės . Spaudžia mums ran-

I>■!! II. r I imr——j——^»**»^»^**—*——1—* 
kas šeimininkas išleisdamas iš trobos. Bet piktas šuns lo
jimas kieme pertraukia mūsų atsisveikinimą šeimininkas 
ir i.-iin du vyrai išeina į. kiemą.'

Sode, ant to paties tako, šunies sulaikyti stovėjo mūsiš
kiai: švenčioaiškiai Albertas ir Napoleonas, atėję tais pa
čiais rūpesčiais vedami. Šeimininku: pasakome, kad tai 
mūsų kelionės draugai. Šeimininkas pamoja ranka kad nu
eitų, pas iųuia šunį, kuris apsiraminęs seka juos urgzda
mas.

Šeimininkė priima ir juos, pavaišina. Mums bešnekant; 
jš gretimo vienkiemio atskuba du jauni vyrokai, ginkluoti 
pistoletais, kažką skubiai pasitarė su šeimininku, išsku
ba kartu šautuvais ginluotais vyrais.

— Gili ir į talką galime prisidėti? -• pasisiūlome mes 
visi keturi, suprasdami kažką rimtesnio.. .

-- Ačiū, tikiuosi jie susitvarkys, o jei reikės — žinau 
kad šiuo metu kaimynai esate. Likit sveiki , eisiu Ir iš pa
žiūrėti, — nuskubėjo jisai į gretimo vienkiemio pusę.

Dar kartą padėkoję maloniai šeimininkei, šuns palydėti, 
grįžtame tuo pačiu taku visi keturi kartu. Juokiamės iš Na
poleono: kaip pravartu būtų turėti dabar Pagogės kautynių 
lauke pražudytą žirgą, — sėda ant jo ir dvare. Ir pas pa
nas nujoti kaip. Juokiamės iš keistai atrodai! j i >s Alberto 
uniformos: kavaleristo švarkas, o geležinkeliečio kepurė 
taip ryškiai skiriasi vienas nuo Įeito. Juokiamės, bet jie 
nepyksta, smagūs vyrai švončioniškiai. Jie visuomet su 
besišypsiančiais veidais, draugiški, paslaugūs bet ir ambi
cingi — tikri aukštaičiai. O jau prie dainų ir moterų —tai 
pirmutiniai. Mėgstame mes juos, nesišalina ir jie nuo mū
sų.

Mūsų pravažiuotu keliu rieda vokiečių tankai, šarvuočiai 
ir vilkikai, tempdami patrankas. Sunkvežimiai pilni vokie
čių kareivių, jie skuba Kaltinėnų pusėn. Juos be atvangos 
persekioja rusų lėktuvai, kariais žemais skridimais atakuo
ja kulkosvaidžių ugnimi. Vokiečiai juos nuveja dvi vanadžių 
orlikoaų šūviais, kurie įtaisyti ant sunkvežimių platformų 
ir visuomet pasiruošę lėktuvų atakas atremti.

Į vakarą dangaus skliautas vėl apsitraukia tankių debesų 
marška. Nakties poilsiui pasitaisome dvaro daržinėje ant 
šviežio, kvepiančio šieno. Kelionės ir nemiegotos nakties 
išvargintas, krentu ir užmiegu giliu stipriu miegu. Išmie- 
gu iki sekančios dienos vidurdienio. Negirdėjau nei vakare 
buvusio rusų lėktuvų antpuolio, nemačiau nei iš lėktuvų iš
mėtytų lempų, — miegojau kaip pritrenktas.

Nubudau Vyto ir Jono pažadintas eiti į upę išsimaudyti, 
dešimt minučių ir mes jau prie vandens. Šaltokas, po lie
taus upės vanduo nunešė visą nuovargį. Kaip malonu Išsi
tiesti ant saulės įšildyto smėlio, kvėpuoti kvepiančiais pur 
šų saitais kvepiančiu oru.

Išsiskalbėme suprakaitavusius baltinius, prakiurusias 
kojines, išsiprausiame sudulkėjusias galvas. .. /b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

UZ PLAUKIMĄ- AUKSO 
MEDALIS

Vandens sporto rungtyse 
Jugoslavijoje, Splito mieste 
vieną iš 1O aukso medalių 
laimėjo vilnietis Robertas 
Žulpa. Jis yra Vilniaus pe
dagoginio instituto studentas.

KASMETINIS FOTOGRAFŲ 
SUSITIKIMAS

Nidoje vyksta tradiciniai 
fotografų susitikimai, ku
riuos organizuoja fotografi - 
jos meno draugija.

Skaitomos paskaitos apie 
fotografavimo techniką, es
tetiką, rengiamos ir 
riamos foto parodos.

apta-

NAUJA PREMJERA 
KAUNO DRAMOS TEATRE

Fantastinė melodrama- 
Kazio Sajos "Sielų Mainai", 
buvo pastatyta Kauno Dra
mos Teatre „Režisa vo vii 
tė, Akademinio Teatro reži- 
sorė Irena Bučienė. Sceno - 
vaizdį sukūrė dali. Janina 
Malinauskaitė, muzikinį a - 
pipavidalinimą Mindaugas 
Urbaitis.

tebestovi,.kaip stovėjęs,© jie 
sunkesnio darbo dirbti nebe
galio

lei-
Bie-

BULGARAI SKAITO 
LIETUVIO ROMANĄ

Bulgarijoje, Sofijos 
dykla išleido Alfonso
liausko romaną "Ji mylėje 
Paulį". Lietuvių literatūros 
bičiulis Ivan Trojanski iš
vertė romaną į lietuvių kal
bą. Įdomu, kaip jis ją pra - 
moko?

NE PERDAUG RUPI 
GYVULIAI

Nors skundžiamasi mėsos 
trūkumu,nors beatodairiškai 
giriamasi pažanga, "Vals
tiečių Laikraštyje" skun 
džiamasi, kad Šakių apskr . 
"Šviesos" kolūkyje krenta 
daug paršiukų. Jų patalpos y- 
ra blogai valomos, kai kur 
jiems nėra padėta švaraus 
vandens atsigerti ir jie ge - 
ria srutas.Nesirūpinama ir 

4pakelti kiaulių vislumą.

’’APRŪPINTI" PENSININKAI
Pensininkams būtų tikrai 

sunkios dienos, jeigu tektų 
gyventi vieniems be jokios 
pagalbos. Gerai, kad dar 
nors pasiskųsti galima: y - 
ra vilties, kad kas nors at
kreips dėmesį ir susigės... 
Trakų apkr. viena kolūkio 
pensininkė skundžiasi, kad 
kolūkio p-kas ligotų pensi
ninkų šeimai paskyrė dirvo
nuojantį, toli nuo namų esan
tį sodybinį sklypą. Už jo į- 
dirbimą žmonės buvo sumo
kėję pinigus, tačiau

DARBININKAI RAGINA 
BIUROKRATUS AR APSI 
LEIDĖLIUS.AR IŠNAUDO - 
TOJUS ?

Pažėrų kaime, Kauno 
apskr., kaimo statybos dar
bininkai nori laikyti gyvu
lius, bet prie daugiabučių 
pastatų nėra ūkinių pastatų .

Jau senokai buvo pasiūly
tas ir priimtas projektas to
kiems pastatams, paskirta 
lėšų, tačiau , sudėjus pama
tus, statyba sustojo,, Kai ku
rie darbininkai surentė pa
tys šiokiu, tokius tvartus , 
bet jie netinka prie kitų pas
tatų. Taigi, 17 darbininkų pa
sirašė po skundu ir ragini - 
mu ištesėti pažadus ir su
tvarkyti pastatus.

PRAKTIŠKAS VANDENS 
PATIEKIMAS

Kaune,Nemuno vagoje iš
kastas ir išbetonuotas beveik 
30 metrų gylio šulinys. Iš jo 
upės dugnu nusitęs keletą il
gų nedidelės apimties vamz
džių. Pro juos upės vanduo , 
praėjęs natūralius žemės 
koštuvus, bus skaidresnis, 
turtingesnis mineralinėmis 
druskomis ir atvėsęs nute
kės į šulinį, iš kurio siurb
liais bus paduodamas į van
dentiekį, aprūpinant kaunie - 
čius geriamuoju vandeniu.

Gerai, kad sumanūs lietu
viai apsieina be didelio kie
kio chemikalų. Gal sugalvos 
ir kaip lietaus vandenį už
laikyti ir panaudoti.sklypas

A „STANKUS, žinomas Vilniaus meniškosios geležies ka
lybos meistras prie savo kūrinio.

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

ATEIK (, LIETUVIU. A. Ą ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENĮ.. 7722 GEORGE ST. JLA SALLE. QUE.,

B VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366-2548 (namu), 489-5391 (darbo)i 
Henrikui N.: 277-7868 ; Dainiui L.; 768-9606: 
Donaldui D.: 661—1733.
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Scena iš premjeros Kauno Drafmos Teatre SIELŲ MAINAI

KELETAS ŽVILGSNIŲ Į LENKIJĄ
Girdėjau tokį posakį,kad vienų lenkų valdomas žemės 

esą jei visas aplinkybes iš* plotas siekė net 50% vi- 
aiškinsi ir pilnai įeisi Į ku
rio žmogaus padėtį,tai ir jo 
elgesį ar net nusikaltimą 
bent dalinai suprasi, kad ir 
nepateisinsi. Panašiai es
ti ir su tautomis, ypač, kad 
kiekvienos tautos istorija y- 
ra skirtinga.

Mūsų tauta po garbingųl3, 
14 ir 15 amžiaus kovų išsi - 
sėmė ir jos vadai neįsisą
monino tautos svarbiausio 
identiteto-kalbos ir jos raš
to svarbos. Daug garbės 
tautai atnešė mūsų didieji 
kunigaikščiai, bet ta garbė 
greit nubluko, nes jie nepa
dėjo tautos kultūrai vystytis 
pagrindo - savos lietuviškos 
rašybos. Ir tik žymiai vėliau, 
lyg koks spinksintis žiburė
lis, įsigalint tikybinei refor
macijai, užgimė lietuviška 
knyga su jos "paorastais žo
džiais", nes lietuviški žo
džiai buvo iki tol paniekinti. 
Mūsų tauta liko"prasčiokų" 
kaimiečių, seniau baudžiau
ninkų, o vėliau irgi perdėm 
ūkininkų tauta.

Visai kitaip vystėsi lenkų bos,kuri juk tik "tamsuolių' 
istorija. Gal 
skaitlį ngesni, ar kad a'nks- J 
čįau priėmė anais laikais 
vienintėlę legalią tikybą- 
krikščionybę/ jie gi jau at - 
šventė tūkstantmetį nuo 
krikščionybės įvedimo/, -jie 
pasirodo tautiniai sąmonių - 
gesni už lietuvius ir savo 
prigimtą kalbą bei rašliavą 
nuosekliai išvystė, nors ly
giagrečiai ir bujojo vyravusi 
anais laikais lotynų-romėnų 
rašomoji kalba.

Lenkų valstybingumas nuo 
pat viduramžių ir iki I-ojo 
/dalinai net iki II-ojo/ Pa
saulinio Karo daugiausiai 
rėmėsi bajorijos luomu.Tie 
19-tojo šimtmečio / 1831 ir 
1863 m./ lenkų sukilimai, - 
tai buvo vien savanaudiškas 
lenkų bajorijos "pasispardy- 
mas"-pastangos atkurti ba - 
jorijos valdomą Lenkiją. C 
ta Lenkija buvo suprantama 
ne vientautos pagyvento plo
to pavidale, bet platesnėje 
teritorijoje, kur lenkų eko
nominė bajorijos įtaka buvo 
vyraujanti. Sakysim, Lietu
voje didelė dvarų dauguma 
buvo lenkų/ar sulenkėjusių/ 
bajorų valdoma. Irgi,pav., 
Baltgudijoje, tokioje Minsko 
gubernijoje / greta Vilniaus 
gub./, dvarų ir tai beveik

sos didelės Minsko gub.te
ritorijos. Todėl gal lenkų 
bajorams atrodė, kad ir“ 
Minsko gubernija esanti 5G% 
lenkiška. Anuomet, bajorų 
vyravimo laikais jų balsas 
lėmė ekonominėje ir kultu - 
rinėje srityje valdomų dvarų 
teritorijos plote. Todėl ir 
Lietuvoje nuo tų lenkiškų 
dvarų sklido lenkystė į 
miestelius ir vietomis pra
siskverbė net į kaimus.

Prisimenu, šio šimtmečio 
pradžioje daug kur Lietuvoje 
ir ypač Vilnijoje būdavo da - 
linamos vaikams knygelės su 
klausimais:
"Kas esi tu- mažas lenkas, 
Koks tavo ženklas -Baltas 

Erelis.
Kur gyveni tu- tarp savųjų, 
Kokiame krašte- Mielojoj 
Lenkijoj". /Versta į liet, k./ 

Nuo lenkų ekonominės 
Viršenybės - dvarų savinin
kai ir mokslus buvo išėję — 
lygiagrečiai sekė ir jų, taigi 
lenkų kalbos išaukštinimas 
ir paniekinimas lietuvių kai- 

n 
kad jie bu ve ir "mužikų "/chamų/ arba 

/net ", pagonių-stabmeldžių’ 
kalba. Nemaža dalis, ypač 
labiau apsišvietusių ir net 
mokslus išėjusių/pav. kuni - 
gų/ tame lenkiškame katile 
prieš 2U šimtmetį suvirę , 
nuskriausdami ir šiaip jau 
neskaitlingą mūsų tautą.

Štai, po Il-ojo Pas.Karo 
vėl išsiryškino lenkų ir lie
tuvių tautų likimo nelygybė. 
Lenkai turi savo,kad ir tik 
satelitinę valstybę.Jie turė
jo galimybę repatrijuoti dau
gelį išblaškytų lenkų ir ne 
tik iš Lietuvos / apie 140. 
OOO/, bet ir iš Baltgudijos, 
Ukrainos ir net iš pačios 
Rusijos, kad galėtų apgyven
dinti paliktas tuščias bUvu- 

■ sias Vokietijos provincijas: 
dalį Rytprūsių, Sileziją, Po
meraniją. Lietuviai nerepa
trijavo savo salų, susida -

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiagą.

P. ADAMONIS
Tel: 722-3545

Tonys Photo Studio
Portraits Portraits
Manage Weddings
Passeport Passport 
2540 SHERBROOKE E.
Suite 1, MONTREAL , P.Q.
H2K 1E9 Tel. 525-8971

TONY LAURINAITIS

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVIŠKAI

C FMB LIETUVIŠKA RADIO
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KREM 
veioRodž/m

Nę pagal Brežnev’o trimitus šoka Prancūzijos socialistai

riusių iš tremtinių po lenk
mečio ir vėliau, caro spau
dos draudimo metu -. pav., 
lietuviški kaimai iš Baltgu- 
dijos/Vitebsko, Mogilevo gb. 
ir kt./ir iš tolimesnėje Ru
sijoje/ Samaros gb.,ir net 
Sibire/, kad būtiį galėję pa
gelbėti užpildyti beveik tuš
čią Klaipėdos Kraštą ir gal 
net Karaliaučiaus sritį. Už- 
sitęsusios partizanų kovos 
ir nedidelis gyventojų skai
čius/lenkų *y ra 36 mil.,tai - 
gi dešimteriopai daugiau/, o 
gal ir kitos priežastys ne
leido mūsų ' autai, sovietų o- 
kupuotai, pasiekti lenkų sa
vistovumo laipsnį.

Bažnyčia Lenkijoje laisva 
o Lietuvoje labai suvaržyta 
ir net nemielaširdingai per
sekiojama. Apie bet kokią 
savystovią ir laisvesnę 
spaudą Lietuvoje net nesva- 
j o ja ma/yra tik gausi po
grindžio spauda/, o Lenkijo
je visą laiką buvo ne vien tik 
komunistų spauda. Nūdien , 
susiorganizavus lenkų dar
bininkų "Solidarumui", netgi 
cenzūra beveik pašali nta. A - 
pie lenkus dabar viso pasau
lio spauda rašo, kasdien te
levizija rodo Lenkijos įvy
kius, ir daugelis valstybių 
kreditais, o pastaruoju laiku 
ir maistu, pagelbsti lenkams. 
Kai lietuviai plūdo-kraujavo 
beviltiškose partizaninėse 
kovose su sovietiniais įsi
brovėliais ir tūkstančiai ge
riausių lietuvių ūkininkų bu
vo grūdami išnaikinimui į 
Sibirą, tai laisvame pasau
lyje, jų tarpe ir JAV-se bu
vo visiška tyla, ir laisvoji 
spauda tokiais genocidiniais 
lietuvių tautos naikinimais 
visai nesidomėjo.

Todėl, jei sakoma, kad so - 
tus alkano nesupranta, tai ir 
lenkai dabar taip pat: turi 
savo kariuomenę, tas pačias 
prieškarines tautines em - 
blemas/vėliavą ir baltą ėre
lį/ ir himnus, pasidaro išdi
dūs, lyg tai, sakytum, at
gimsta senovės lenkų bajoro 
pažiūra Į tą "nuskurdusį" 
mužikėlį", mažai vertinamą, 
sovietų skriaudžiamą pada- 
rėlį-lietuvį. Žiūrėk, sako

man lenkas, - mes turime 
savo popiežių, turime JAV- 
se savo kardinolą, o ką jūs , 
lietuviai, - gal tik vyskupą 
Marcinkų, kuris tapo arki
vyskupu / gal taps ir kardi
nolu/ iš malonės lenkų po 
piežiaus, kariam šis tarnau
ja. ..

Tenka tik stebėtis: Lenki - 
ja, kiek* čia seniai ekspor
tuodavo produktus /pav. , 
dešras, antklodes ir kt./net 
į JAV, o dabar, susiorgani - 
žavus " Solidarumui", staiga 
pasidarė badaujančiu kraštu, 
kuriame miestelėnai turi 
stovėti eilėse, perkant pro- 
duktus/ir jau su kortelėmis/ 
ištisas kelias valandas.

Kas gi tvarko-, produktų 
skirstymą Lenkijoje ir bet 
kur kitur sovietų valdomuo
se kraštuose, jei ne komunis
tai ir tai be jokios visuome
ninės kontrolės, atsieit, dik
tatoriukai. Tiems sčvie- 
tų darbininkams- proleta - 
rams yra ar nėra, o patiems 
komunistams ir ypač jų vir
šūnėms produktų niekuomet 
nepritrūksta. Gal iš Lenki
jos žemės ūkio produktų da
lis/nežinia kiek/ išvežama į 
Sov.Sąjungą, kuri irgi visaip 
nedejuoja nederliais. Gi iš- 
tikrųjų,gal ruošiamos atsav- 

. gos bet kuriam eventualu
mui, ypač -karui? Jau bu
vo pasirodę nesykį spaudoje 
žinutės, kad numatomam di
desniam karui sovietų vy
riausybė ruošia didžiules 
maisto atsargas. Ar galėtų 
taip būti, kaip Tautinės Sau
gumo Tarybos /National 
Council Security/narys,gen. 
majoras Schweizer pasakė , 
kad sovietai netik kad ruo
šiasi Lenkijos invazijai,bet

* kad Sovietijoje yra palinki
mas J karą/žiūr.U.S. News 
and World Report, š. m. lap
kričio 2 d./.Nors sovietai ir 
yra apsiginklavę, kaip sako - 
ma, iki ausų,bet vieną silp
nybę ir jie turi: jų kareiviai 
nėra 1GO% patikimi ir, ži
noma, nėra tiek indoktrinuo- 
ti, kad entuziastingai pagel
bėtų sovietams jų užmačiom 
- užvaldyti visą .likusį lais
vąjį pasaulį, o pirmon eilėn- 
JAV-bes... J. V.

KAS SUDOMINO ?
Kas Kristijoną DONELAITĮ sudomino rašyti "Metus, 

gal Tolminkiemio būrai? Kas sudomino kunigaikštį SA - 
PIEGĄ redaguoti LIETUVOS STATUTĄ,gal Balbieriškio ’ 
baudžiauninkai ? Kas sudomino, studentą KALINAUSKĄ or
ganizuoti 1863 metų SUKILIMĄ prieš rusus, gal Muravjo
vo gerai ištempta kartuvių virvė? Kas domino MINTAU - 
JOS gimnazistus, atsisakiusius rusiškai kalbėti maldą, gal 
tos panelės, su kuriom jie kartais pašokdavo valsą? Kas 
sudomino BASANAVIČIŲ vėliau leisti AUŠRĄ ir kas su - 
domino studentą Vincą KUDIRKĄ patraukti Varpo skamba
lą, gal svajonės gauti geras vietas,sotų gyvenimą,caro or
dinus? Kas sudomino sodžiaus berną LUKŠĮ pirmuoju 
žūti Nepriklausomybės karuose? Kas sudomino DARIŲ ir 
GIRĖNĄ skristi per tuomet dar nenugalimą Atlantą?

/Br. Raila, iš LAUMIŲ JUOSTA/
5 psl.
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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

Taupyk ir s k o H n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame JK Vfe 41 fll H
TORONTO LIETUVIŲ P AP AM A
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

MOKA:
18’/į%už 90 dienų term. ind.
18 % už 6 mėn. . term, indėlius
11 % už 1 metų term, indėlius
15 % už 3 metųterm. indėlius
18% už pensijų ir namųplanų
11 % už specialias taup. sųsk.
11% už taupymo sąskaitas
6 % už čekių sąskaitas (dep.).

AKTYVAI virs 28 n

IMA:

20)i% už asm. paskolas

19)1% už mortgičius

nil. doleriu

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.

ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

10 - 8 
10-8
9- 1 

9.30- 1

999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 _____•___________  532-3414

AKTYVAI —- virš 19 milijonų
MOKA Už:

KASOS VAI.ANDOS: = 90 dienų termin. indėlius 18-1/2%
Pirmadieniais 10 - 3 1 '"įėlius 6 mėn. 18 %

= term, indėlius i metų 17 %
A -tiadieniais 10-3 x term, indėlius 3 metų 15 %
Trečiadieniais uždaryta H pensijų s-tą 16 %
Kct < rrtadichiois
Penktadieniais

adier.ift'is
Sekmadieniais
Ai'Z'.PJLYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolos iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
i'5% Įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Por
ėtu oo,.pinigines perlaidos (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Ncimome mokesčio už išrašytus čekius 
bei a p n -. okamas Įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, GET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

KLB TORONTO APYLINKĖS 
NAUJA VALDYBA

Š.m.SPLAIG 27 d. į KLB 
Toronto Apylinkės Valdybą 
buvo išrinkti:adv<. Algis Pa - 
cevičius-pirm.,Tėv. Augus
tinas Simanavičius- vicep., 
Vidmantas Valiulis- iždinin
kas, Vida Valiulienė- sekr. , 
VytJSulnys, Žibutė Šilinskai- 
tė ir Vida Vaitekūnaitė- na - 
riai.

Kaip matomi, Valdybos 
sąstatas yra sudarytas dau
giausia iš jaunosios kartos. 
Tai reikšmingas įvykis.

Buvusioji Valdyba, vado
vaujama R.Jonaitienės, per 
2 metus atliko daug lietuvy
bės stiprinimo darbų,tarp jų 
ir labai didelį darbą-sėk- 
mingai pravedė Kanados 
Lietuvių Dienas Toronte.

Sėkmės ir naujajai KLB 
Toronto Apylinkės Valdybai'.

Jka.

ATVYKSTA JONAS 
KREIVĖNAS

" Mirties Lageriuose ir 
Tremtyje" knygos autorius 
Jonas KREIVĖNAS atvyksta 
lapkričio mėn. 15 d.,į To - 
r onto miestą. •

Bus pristatoma Lietuvių 
Namuose jo knyga.

Be to, pats autorius pa
pasakos savo išgyvenimus 
per 18 metų sovietų "rojuje" 
-Gulag Archipelage ir okup. 
Lietuvoje.

Prieš keletą metų J.Krei
vėnas yra atvykęs į JAV pas 
savo šeimą/žmoną, 3 dukras

TAVO REIKALAS
MŪSŲ •

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK I LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI M Ą. SUSIRENKAM E KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ. I l 9 M/M/CO AVENUE 'Royal YorkRd. 
ir Mintico Avenue kampas TORONTE) 7.30 v; y.

SKAMBINKIT : 487-5591

6psl.

tapomųjų s-tų 
spec. taup. s-tų 
depozitų-čekių s-tų 6
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo................ 20 ’/2

11 %
%

ir sūnų su šeimomis/.

Visiems Toronto lietu
viams bus proga išgirsti gy
vą išlikusį liudininką, kuris 
buvo Kremliaus- Stalino, Se
rijos, Serovo ir kt.pasmerk
tas mirti vien dėl to, kad jis 
lietuvis. k .

Pr.Paukštaitis 
Į TORONTO IR ATGAL 
"NL" Spaudos Vakaras

Prieš dešimtmetį buvo 
pradėta kalbėti, kad reikia 
suruošti su torontiškiais 
lietuviais "NL" laikraščiui 
Vakarą-Spaudos Balių To
ronte. Šis klausimas dar 
pagyvėjo, kai torontiškiai į- 
sigijo dabartinius Lietuvių 
Namus su keliomis salėmis, 
pajėgdami aptarnauti ne tik 
saviškius. Svarbiausia, kad 
Lietuvių Namų Valdyba, o y- 
pač jos p-kas Jurgis Straz - 
das buvo palankus laikraš
čiui ir jo to laiko tvarkyto - 
jams. Su juo kalbantis, jis 
pritarė ne tik principiniai, 
bet pažadėjo pagalbą tokį 
Vakarą suruošti. Tokiam
nepaprastam įvykiui-kitame 
mieste ruošti Spaudos Var- 
karą, torontiškių palankiai 
opinijai paruošti nemažai
prisidėjo to laikotarpio laik
raščio bendradarbis Sigitas 
Pranckūnas/miręs/. Jo įtai- 
gojimais pasekė nemaža to- 
rontiečių, sudarydami "NL" 
laikraščio Rėmėjų Būrelį, 
kurio sąstate matėsi įvairių 
įsitikinimų asmenys.Puikiai 
prisimintini I-ojo tokio Va-

A. L U K 0 J I U S

Toronto
IŠTISA GRANDĮ

Ir taip nejučiomis įsisiū
bavo įsibėgėjo šios kolonijos 
lietuviškosios veiklos sezo
nas. Nesuklysime sakydami, 
kad mes jį pradėjom^ gana 
didingai ir iškilmingai.

Džiugi naujiena praskaid
rino pro šią koloniją, kada 
savo parapijos biuleteniuo
se bei savaitinėje spaudoje 
visi skaitėme, matėme, ©ne
mažai ir dalyvavome, visoje 
eilėje puikių gražių lietuviš
kų vestuvių. Apie dešimtį 
šios kolonijos šaunių jauni
kaičių sukūrėlietuviškas šei
mas.

Pagaliau didžiosios vis a - 
pusiškai pasisekusios Kana
dos Lietuvių Dienos, apie ku
rias toli ir plačiai nuskam
bėjo žmonių lūpose ir taipogi 
spaudoje, visus mus įtraukė 
veiklos sū.kurin.

Čia jau spėjo įvykti visa 
eilė Įdomių ir dėmesio ver
tų kultūringų parengimų. Gau
siems žiūrovams buvo malo
ni prošvaistė—staigmena ža
vėtis Los Angeles lietuvis — 
kuoju dramos sambūriu, ku
ris pirmu kartu J. čia atkilęs 
mums pateikė A. Škėmos is
torinę legondarinę dramą"Ži- 
vilė". Kas jau kas, bet vaidy
ba tikrai buvo pasigėrėtina, 
visiems patiko. Po to, sekė 
šio savaitraščio "Nepriklau
soma Lietuva "metinis paren
gimas — Spaudos Vakaras.

Visiems nemažą staigme— 
nąčiapadarė neseniai iš Lie
tuvos atvykusių jaunų meni
ninkų--smuikininkų vyro ir 
žmonos Reginos ir Atčio Ban
kų, bent keli sceniniai pasi - 
rodymai.

Kaip ir buvo tikėtasi, ir vė
lei griausmingai į mus prabi -. 
lo "Aras", talkon pasikvietęs 
montrealietę sol. Giną Čap •• 
kauskienę ir čikagietį sol. A. 
Grigą Štai ir vėl naujiena : 
paprastą antradienio vakarą 
skubėjome į cLdžiąją Lietuvių 
Namų salę išgirsti Vilniaus 
Operos Žvaigždės Nijolės 
Ambrozaitytės. Salė—pilnu
tiniai pnsipakavo, nors ir bu
vo tamsus, šiurpus, dargano
tas rudens vakaras.

Spalio 31 d vakare, kaip 
jau prieš metus laikočiaįvy- 
ko šių LN Vyrų Būrelio me - 
tini s parengimas— koncertas.

Šį kartą klausėmės mūsų 
jaaiųjų menininkų. Dėmesio 
centre buvo keturios sesutės 

karo-Baliaus rengėjams va
dovaujantieji- VI. Skirgaila , 
St. Jokūbaitis, R. J.Simana
vičius, G na Indrelienė, M . 
Račys ir kt.

Vėlesniais metais buvo tę
siama tokio Spaudos Vakaro 
tradicija, nors ir keitėsi kai 
kurie rengėjų tarpe asme
nys, bet šis rėmėjų būrelis 
nemažėjo,o didėjo. Ypatin
gai daug iniciatyvos paren
gimo metu parodydavo Julija 
Skrebutėnienė su jos vyro 
Vaclovo pagalba, LN Valdy
bos nariai O. Delkus.Vikl. 
Petraitis ir kt.

Dar vėliau energingai 
reiškėsi Augustinas Kuolas, 
kuris rengėjams vadovavo 
iki šių metų- kol išvyko il
gesnėms atostogoms į Flori
dą. Apie jį buvo susispietę 
gana gausus asmenų būrelis, 
kurie, vieni nuo anų pirmųjų 
metų tebėra rengėjų tarpe , 
kaip Stp. Varanka3 Gunda A- 
domaitienė, Donatas R.V. 
Keturakis, V.Kulnys, A. Lu - 
košius bei kiti. Įsijungė ir 
naujų, kurie gana energingai 
reiškiasi, kaip pav., V.Šim
kus, kuris vadovauja rengė
jams, A.Kuolui išvykas.

"NL" Spaudos Vakaras-

NE PARENGIMU
Stankutės iš Sudbury, kurios 
keturiais muzikos instrumen
tais išpildė eilę populiarių 
lietuviškų meliodijų. Reikia 
neužmiršti ir tai, kad šalia 
talento, dar joms ir grožio 
apsčiai padovanota. Šioje pro
gramoje keletą dalykėlių atli
ko ir jauna akordeonistė to- 
rontietė D. Pargausxaite, sa
vo akordeono klasėje laimė - 
jusi aukso medalį. O pabaigai 
dar ir smuikininkai Bankai. 
(Apie šiuos įdomius naujus 
torontiečius skaitysime šioje 
skiltyje seKančiuose nume
riuose).

Šio, taip 7adinamo"Rudens 
krintančių lapų''vakaro pro
grama specialiai buvo patikė
ta mūsų jauniems ir gabiems 
talentams, norint jiems su-
teikti daugiau galimybių jų pa
sirinktam muzikos mene.

Salė buvo atatinkamai pa
puošta spalvingomis rudenio 
gėlėmis, šakelėmis, lapais. 
Nuotaikingai grojo orkestras.

Reikia pripažinti, kad šio 
Vakaro rengėjai LN Vyrai tie
siog virpėjo iš baimės kad šį 
kartą gal nedaug kas gali at
vykti. Tik pamanykite: gausas 
"Aro" choras su nemaža pa
lyda (savo žmonų)išvykęs kon
certuoti į C1 e vėl and'ą-Toronto 
atžalyniečiai išvykę kai myni - 
niame Hamiltone. Skautai turi 
savo pasi žmonoj! mą netoliese 
Prisikėlimo parapijos salės’'. 
Esant dieviškai gražiam orui , 
gi ne vienas ištrūko vėl į sa
vas vasarvietes... Bet va,čia 
kaip sakoma,‘ir vėl praėjo 
Kindziu’is, pašnibždėjo, — 
ir viskas pakrypo gerojonpu
sėn. Matyt, kad šių Lietuvių 
Namu aplinkoje vien tik ge
rosios vėlės tesilankė. Pasi
sekė ir šis vakaras. Užteko 
svečių, buvo nuotaikinga, pa
liko gražių prisiminimu..

Siam vakarui programos 
pranešėja buvo taipogi šauni, 
pavyzdinga Sudbury'je užaugu
si lietuvaitė Giedrė Podorytė. 
Gera, aiški, visiems supran - 
lama jos lietuviškoji kalba, 
taipogi gražiai derinosi prie 
bendro pasisekimo.

Ateinantį sekmadienį visi 
vėl bėgsime į Operos spek
taklį, ku:?į mums pateiks net 
trimis autobusais į čia atvyks
tanti Chicagos Lietuvių Opera. 
Bet ir po to, dar ne galas. 
Formuojasi ir dar visa eilė 
įdomybių, kuriomis netrukus 
gėrėsi mės.

Balius Toronte visuomet bu
vo sėkmingas, nes be vie
nokios ar kitokios kultūrin - 
gos Vakaro programos, ku
rias išpildydavo torontiškės 
meninės pajėgos ar iš kitur 
atvykusios, nemažas pelnas 
likdavo laikraščiui. Rengė - 
jai visuomet stengėsi taip 
išsiversti, kad paliktų kuo 
didesnę sumą laikraščio pa
ramai. G parama, kaip ir 
ankščiaus taip ir dabartiniu 
laiku yra reikalinga, nes 
spausdintam lietuviškam žo
džiui padėtis ne lengvėja, bet 
sunkėja išeivijoje. Visi lie- 
tuviški laikraščiai tą padėtį 
jaučia ir prie aplinkybių tai
kosi. Tad ir "NL",pergyve
nus įvairius leidimo atvejus^ 
redaktorių mirtis, susirgi
mus, netikėtą paskutinio Lei
dimo B-vės p-ko ir leidimo 
koordinatoriaus Jono Petru
lio mirtį. Leidimo B-vė vėl 
persitvarkė ir tebetęsia dar
bą, įžengus į 5G-metį nuo 
pirmojo "NL" numerio išlei
dimo.

"NL" Spaudos B-vės Val
dyba džiaugiasi, kad ji anais 
metais neapsiriko, pradėda
ma tartis su torontiečiais 
dėl šiuo būdu laikraščiui pa-

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Bresher-Barauktt INSURANCE AGENCY LTD. 

tuiht dreudo • VALTERIS MfSERIS 
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

INSURANCE
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
KVIEČIAME KELIAUTI 

KAf™

13 DIENŲ SU GIMINĖM! ! !
Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4

Grupę lydi savininkai
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius, televizijas, 
šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL
CHICAGO 
TELEX

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Book early I For detailed information contact:

GLOBE TUURS
1U66 Bloor St. West 
TORONTO, Ont., M6H 1M6 
Tel: (416) 531-3593

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W.
Toronto , Onf
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel. 533 - 353 1

BALTIC CHRISTMAS-NEW YEAR 
Depart 21 Dec, 81 — Return 04 Jan., 82 ( 2 Wks )

TOi'R 1 LITHUANIA Leningrad — Vilnius —Leningrad COST $ 1,323 
tour 2 Latvia Leningrad - Riga - Leningrad COST $ 1,291
tour 3 Estonia Leningrad — Tallinn - Leningrad COST $ 1.261 

Prices quoted from Montreal per person — twin basis.
Air tax, visa and insurance not included 
Subject to any increase in airfare.

ALL TOURS INCLUDE Trans-Atlantic APEX (Advance 
Purchase Excursion) airfare, first class hotel accomodation, three 
meals daily , transpotation in USSR, daily sightseeing, Gala 
New Year,s Party , porterage of two pieces of luggage.

ramos. Dabar į šią tradici - 
ją rengėjai jau pajėgūs vis 
Įjungti jaunesnius žmones.

Taipgi džiugu mums mont- 
realiečiams, kad toron^iečiai 
gali didžiuotis turimais Lie
tuvių Namais. Didelė pagar
ba Namų įsigijimo iniciato
riams, jų buvusio mb ir esą-

Į DELHI Į
VIETOJE GĖLIU,KANADOS

LIETUVIU, FONDUI AUKOJO-

Delhi Apylinkė neteko brangios ir mielos lietuvės a. 
a. LAURECKIENĖS Petronėlės. Jos atminimui draugai 
bei pažįstami aukas skyrė Kanados Lietuvių Fondui.Au
kojo : Julius Strodomskis - $20; po $1O, - Augaičiai,Pet
ras ir Zosė, Zadurskis Vincas, Ceika Bronius, Vinda - 
šienė Emilija, Grincevičius Marijus, Mačiulis Jonas, Mi- 
ceika Vladas, K.Ratavičius, B&J.Lukšys, Pr.Pargaus- 
kas, P. Pekarskienė. DėkojameLKLF

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

tel. (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

06-986766 TOR

moms valdyboms bei vi
siems nariams. Jie esama 
padėčia dar nepasitenkina ir 
ieško galimybių plėstis pla
čiau. Tad dabartiniems jau
nesnės kartos vadovams, p- 
kui A.Senkui ,V.Dauginiui ir 
kitiems linkėtina, pasiseki - 
mo’. /bus daugiau/
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Hamilton

HAMILTONO LIETUVIU

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA

21%
23%

DARBO VALANDOS: 

penktadieniais nuo

IMAME UŽ: 
nckiln. turto pask 
asmenines paskolc

lepos —rugpi

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
santaupas 
term, depox. 1 m. 
term, depoz. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienu depozitus

830 Main Srt. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

Nemokoma gyvybės ir asm. paskolg drauda 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

ikmadienieniai s —ketvirtadieni ai s nuo 10 

]0 iki 7 vai. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai 

ėn. šeštadieniais uždaryta.

j B ' TiAi :

(TALKAI

toronto centas laikraščiui užtikrina 
gražesnę, ilgesnę, viltinges-

SPAUDOS VAKARAS TORONTE
(Leono Girinio žodis)

Ma’onūs šio vakaro sve
čiai, -

Mes sveikiname jus, kar
tu dėkojame Tamstoms už 
atsilankymą, už dėmesį,už 
paramą savajai lietuviškai 
spaudai.

Savaitraščiui "Nepriklau
soma Lietuva" šis vakaras 
ir kiti buvę spaudos vakarai 
čia, Toronte, nepaprastai 
svarbūs.. Tamstą atsilanky
mai rodo, kad pirmasis ir 
seniausias Kanadoje lietuvių 
laikraštis turi visuomeninį 
dėmesį, moralinę paramą ir 
materialinę užuovėją.

Tokia jau lemtis buvo, kad 
mums,buvusiems jaunesnie
siems, teko perimti iš vy
resniųjų torontiečių jų pra
dėtąjį darbą, jį tęsti, tobu- 
lįąti ir neišsiskirstyti, kad 
ifį kokie- rūpėščinisphtistųį 
Šį testamentinį palikimą tu
rime netik tęsti,bet privalo
me jo neapleisti iki ateis 
nauji žmonės naujam darbui.

Tuo metu, kada palikome 
tėviškės durų slenkstį, kartu 
palikome beteisį, rūpesčiuo
se ir okupaciniame nelais - 
vės varge paskendusį brolį . 
Ir koks jo nusivylimas būtų, 
jei mes, išlikę ir atsidūrę 
laisvame pasaulyje nutiltu
me, nepasinaudotume Žmo
gaus Teisėmis, spausdinto 
žodžio laisve, nekalbėtume už 
tą, kuriam pratartas, nors ir 
švelnus laisvės šūkis, grę-

nę ateitį. Be abejo, šie ma - 
no žodžiai nėra skiriami, su
minėti kiek, kas per virš 4C 
metų talkininkavo laikraščio 
leidime. C vis dėl to reikia 
paminėti išskirtinai, kad tu
rime būrelį žmonių, kurie 
tyliai, be reklamos, kas kar
tą renkasi aptarti laikraščio 
leidimo rūpesčius. Jie ski
ria daug laisvalaikių, darbo 
valandų, lėšų. Jie be atlygi - 
nimo atlieka darbus, gerai 
žinodami, kad jiems niekad 
niekas neatlygins, Jiems 
dažnas atlyginimas- neap - 
galvotas kritikos žodis. Jie 
laikosi paprasto, dirbančio , 
eilinio lietuvio konstitucijos. 
Jų vardas-Toronto "Nepri - 
klausomos Lietuvos" Rėmė
jų Būrelis.

Bet'kokia parama laikraš
čiui verta didelės padėkos. 
C nuoširdžiai norėtųsi'tikėti 
tomis prošvaistėmis, kurios 
šiandieną reiškiasi laLšve
jančio pasaulio horizon
tuose. Viltingai jaučiasi, kad 
neužilgo ateis valanda, kada 
išsilaisvinęs mūsų žemės 
brolis pats išties, nors ir 
suvargusią, ir Sibire iš - 
kentėjusią padėkos ranką.

Gal ir menka mūsų visų 
parama didžiajam laisvėji
mo tikslui, bet mes jo sieksi
me, iki mūsų žemėje bebal
sis lietuvis vėl prašneks 
laisvuoju žodžiu, iki dr. Vin
co Kudirkos Varpo paliktie - 
ji pėdsakai ir jo sukartos 
giesmės žodžiai vėl skam - 
bės nebedraudžiamai".

giasi mus dvasiniai pra
džiuginti.Tie jų renginiai 
paprastai būna geri, gerai 
organizuoti, nes jos yra su
manios ir darbščios.Beto , 
juodiems darbams jos su - 
geba pavergti savo vyrus ir 
kitus talkininkus.

Šį rudenį jos sumanė pa
sikviesti Hamiltono dramos 
vienetą "Aukurą", suvaidin
ti mums, B.Pūkelevičiūtės 
parašytą veikaliuką"A ntroji 
Salomėja painiavose, kurį 
autorė pavadino 3-jų veiks
mų išdaiga.

Tai gana drąsus sumany
mas, žinant atstumą Mont- 
realis - Hamiltonas /apie 
650 km./. Be to, "Auku- 
ro"talkininkas-aktorius Vi
talis Žukauskas turėjo at
vykti atskirai/iš New Yor - 
ko/, gi grimo special istas- 
St. Ilgūnas iš Rochester’io .

Spalio 31 d., 7 v. 15 min . 
vakare prasivėrė Aušros 
Vartų parapijos salėje sce
nos uždanga ir pradėjome 
sekti B. Pūkelevičiūtės iš
daigą".

Apie patį veikaliuką aš 
nieko negaliu pasakyti, nes 
aš visų moderniško meno
rūšių/ne išskiriant teatri
nio / dar nespėjau iki da
bar suprasti.Galiu , kaip ei
linis žiūrovas,pasigėrėti tik 
vaidyba. Aktoriai, mano 
nuomone, savo uždavinį at
liko tikrai gerai.

Pirmiausia, profesionalai 
aktoriai-Elena Dauguviety- 
tė-Kudabienė ir Vitalis Žu
kauskas publiką tikrai ža - 
vėjo. Labai gerai savo ro - 
les atliko M.Kalvaitienė,K . 
Bungaida ir A. Mingėia. Ge
rai pasirodė savo rolėse ir 
Hamiltono jaunimas: Ina ir 
Marija Kudabaitės, Vida 
Juozaitytė ir Kęstutis Kal
vaitis.

Tenka atskirai paminėti

Maloniai kviečiame visus į 
AUŠROS V ARTU CHORO METINĮ

šia ištrėmimu,
Taip, mes ir esame ta 

nedidelė tautos dalis išeivi
joje, kuriai likusio brolio pa
vestoji atsakomybė įparei - 
goja nenutilti.

"Nepriklausomos Lietuvoj' 
leidėjais esame visi. Ta ne
didelė grupelė žmonių, kurie 
dirba tiesioginiame leidimo 
darbe būtų bereikšmė, jeigu 
laikraštis neturėtų skaityto
jų, rėmėjų, pritarėjų, mece
natų. Tamstų atsilankymas 
taip pat skirtinas prie leidė
jų darbo paramos. Kiek vie 
as čia oaliktas Tamst

HAMILTONO "AUKURAS" 
MO NT RE ALYJE

Montrealio LietuviųKat. 
Moterų D-ja 2 kartu į me
tus stengiasi mus pradžiu
ginti. Pavasarį, Atvelykio 
sekmadienį jos džiugina 
mūsų kūnus, surengdamos 
Velykinį Stalą, kuris pri - 
mena mums stalus, kadaise 
paliktus Lietuvoje -su kep
tais paršiukais ir raguo
liais.

Rudenį tos moterys sten-

mbntręalietį Vytautą Sabalį, 
įkuris stojo Įr.’lnafišĮžė vietoje . 
*kažkur "kritusio" aktbriaus 
Alfonso Stanevičiaus/ nega
lėjo atvažiuoti/. Vytautui a- 
titeko tik viena bendra re- . 
peticija’.Savo rolę jis atliko 
pasigėrėtinai. Tenka pagai
lestauji, kad jo artistiniai 
gabumai turi "pelėti"Mont - 
realyje, neturint progos 
juos panaudoti ir parodyti.

Visą veikaliuką publika 
sekė mielai, vaidinimas tik
rai patiko, nes baigus,ak
toriai buvo pagerbti atsis
tojant /"standing ovation"/ 
ir papuošti gėlėmis.

Po vaidinimo, LKMD- 
jos Montrealio Sk.p-kė G . 
Kudžmienė tarė trumpą bet 
sodrų padėkos žodį visam 
"Aukuro" ansambliui,kuris 
jau 3G metų ištvermingai 
dirba. Ji taip pat priminė, 
kad "Aukuro" vadovė E. 
Dauguvietytė-Kudabienė jau 
40 metij dirba sceninį dar
bą. Garbė jai’.

Režisorė ir aktorė Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė ta
rė padėkos žodžius visiems 
padėjusioms surengti š į 
spektaklį, visiems savo ak
toriams, ypač Savo dukte
rims ir jų šeimoms, kurie

President

SKAMBINKIT: 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
49&-9ūe rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD
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KONCERTĄ
IR MONTREALIO ATEITININKU

ŠVENTEMETINĘ
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 28d.

• 2 vai. p.p. SIMPOZIUMAS JAUNIMUI: ” Gyvenimo Keliai
SESE Lilį PATALPOSE, 1450 rue de Seve.

• 7 vai. p.p. DAINOS VAKARAS IR BALIUS
A V. PARAPIJOS SALĖJE , 1465 rue de Seve

Dalyvauja: A.V. PARAPIJOS CHORAS, 
Mergaičių, choras " PAVASARIS ’ 
"RAMUNĖLĖS” iš Ottawos

Bus • Bufetas, • Loterija, • Baras, gros švelnios muzikos orkestras ’’PEGASUS 
ĮĖJIMAS : — S 7.00 suaugusiems, $ 3.00 — moksleiviams

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 29 d.

11 vai.r. : sv. Mišios, Įžodis, A.V. bažnyčioje,
po misiiį: paskaita Sauliaus JANKAUSKO is Detroito, meninė programa, kavutė 
A,V. salėje .

RENGĖJAI

<Js>
jos neapleidžia niekad ir , 
kaip ji sakė, vargsta kartu 
su ja. J. V
• Dr. GRAŽYTĖ - MAZ1- 
LIAUSKIENĖ dalyvaus IV- 
tame Mokslo ir Kūrybos Sim
poziume Chicagoje, lapkričio 
25^\28 d. d. Sesijos tema- 
"Lietuviškos vertybės išeivi
joje".

© SNAPKAUSKTENĖ Petro
nėlė išvyksta mėnesiui a- 
tostogtj pas dukterį į Vancou- 
ver’į.

D. N. Baltrukonis 
KAIjGYVENIMO RŪMAI 
GR1UV/X IR LAIKAS 
•SUSTOJA
I • - Jo vardas Antanas Mor prie LO^G LAC EŽERO, 1947 metų RUDENĮ 
^uaas. <,^ i A MORKŪNAS ir D. N. BALTRUKONIS

•Susipažino*.,,© ęėn toli, siau
rės Ontarijo miškų masyvuo - 
se, tais saulėtais 1947 me
tais. Tuomet mes buvome 
žaliukai, 23 metų jaunuoliai , 
savo skaisčiausių pnsimi - 
nimų dienas palikę Tėvynės 
pad ingėje, gimnazijų klasė
se. . .

O tos žiauriosios karo 
audros ! Jos sujaukė ir su - 
ardė visus mūsų jaunystės 
planas ir siekimus. Dabar 
štai prisiglaudėme šių miškų 
bei ežerų džiunglėje, toli nuo 
bot kokio civilizacijcrs taško.

Tačiau buvo ten mūsų šim
tai. Iš j va,rių kraštų, kalbų 
bei kilmės: daugumoj — pa - 
baltiečiai — studentai iš Bal
tijos universiteto — Pinne - 
berge.

O, vis dėlto, džiaugėmės , 
būdami šios svetingos šalies 
kad ir mažiausiai civilizuo
tame kampelyj.

Vertėme pušis ir egles bei 
leisdavome laisvalaikius dau
giau ar mažiau kultūringai. 
Mūsų įsipareigojimas baigė
si gana greitai. Už devynių 
mėnesių pakėlėme laisvus 
sparnelius, kur kas išmanė
me.

Kairėje "•*** 
)/■' ytr/i* 

' AMink 
s e, ar Aušros Vartų bažny
čioj, kuo no ės prisidedant, 
talkininkaujant.

Susitikdavome dažnai. Kal
bėdavomės ir juokaudavome 
"senoviškai". O Antanas bu
vo geras"štukonus". Jo kan
dus prigimtas jumoras bū - 
davo labai taiklus. Aš siūly
davau Antanui kokį feljeto
nėlį pabraukti, turint < tokį 
natūralų jumorą. Nežinau, 
ar paklausė. . .

Maža grupelė mūsiškių nu
sileidome štai šitame d.d - 
miestyje — Moatrealyje. Jų 
tarpe Antanas Morkūnas. Vėl 
buvo daug svajota, gana aukš
tai "skrajota". Deja, prie 
pradėtųjų studijų čia nepa - 
vyko pritapti. Kai kam su 
savųjų ar pnetelių parama 
ir pagalba pavyko pri si jung
ti ir šį — tą atsiekti. Man ir 
Antanui teko pasitenkinti že
mesniais kursais. Netrukus, 
jis įsijungė į galingąją Cana
dian Pacific organizaciją. 
Sukūrus šaunią lietuvišką šei
mą Morkūnams teko patirti 
pirmąją šeimos tragediją, 
netekus pirmagimi o sūnaus. 
Tačiau, gimė dukra Vida, 
daba? jau išaugusi j šviesią 
lietuvaitę, kaip eglė,kur prie 
Nevėžio. . .

Laikas skriejo ir skubėjC 
pirmyn. Įsijungėme į vieno
kią ar kitokią lietuvišką veik
lą. Aš gvildenau spaudą, skai
čiau periodiką iš šiapus ir 
anapus Atlanto. Ir pats raši
nėjau. Laikas nuo laiko pasi
painiodavo buvusių mano 
moksladraugių veidai: Pet
ras Keidošius, Kostas Kubi-, 

linskas, Romualdas Jakelio- 
uis ir kiti .Jie ten dirba, kaip 
kas Išmano, tik žymiai dau - 
giau, nei aš. .. Mat, vistiek, 
savoj padangėj, kur kas leng
viau.

Antanas taipgi neužsidarė 
savo šeimos ratelyje. Maty
davau jį ar tai parengimuo -

.iįs

Mūsiškė lietuviškoji kolo
nija Moatrealyje šiemet bu
vo paliesta žiauriai mirties 
angelo. Nepraeidavo mėnuo, 
be kokio žymesnio asmens 
mirties. Sunki liga prispau
dė ir mano prięteliųAntaną, 
Kovojo jis ištvermingai iki 
paskutinio atodūsio. Jį šei - 
ma vežiodavo j Lac Sylvorc 
kalnų vietovę, kur randasi 
daugumos montrealiečių va
sarvietės. Jų tarpe ant akme
nuoto ežero kranto stovi ir 
Morkūnų "pilis". Deja, nie
kas negelbėjo. "Contra vim 
mortis, non esi medicamen- 
tis Horiis... Antano sveika
ta blėso diena iš dienos.

Ir štai, spalio 27 d., An
tano jau nebebuvo.

Ir vėl mūsų choras gūdžiai 
giedojo didingą "Reguiem". 
Ir taip jau šimtų šimtąjį —

-- Reųulem asternam 
Do ana eis Domine 
et lux Perpetua 
lucet ad ei

Couvertures de tous genres — All kinds of rooting
7725, Georges LaSalle

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD > 
kuris j au seniai I i etuv i am s p at arn au j a. Darb a^ atl i ek a sgįtiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Nomiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

psl

7

7
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MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU. SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS

DALYVAUTI

19deŽIEMOS SLIDINĖJIMO 
STOVYKLOJE

"L'AUBERGE DE LA P ERDIERE” viešbutyje, St. Donat 
Quebec, Canada Tel: (819) 424-3052 (3060)

GRUODŽIO 28 - SAUSIO 2 DIENOMIS 

REGISTRACIJA prasidės 3 vai. p.p. pirmadien[ stovykloje. 
KAINA: $135. kanadiškais arba $114. amerikoniškais dol.

Prašau NESIŲSTI DEPOSIT’** prieš lapkričio 9 d.l 
Skirtumas įmokėtinas registracijos laiku, 

(FIRST COME FIRST SERVE).
I šią^kainą^ Įeina : kambarys, pusryčiai ir vakarienės 5 
dienoms, ”ski lift” bilietai, ”ski rentals” ir ’’miscel — 

į laneous expenses” . Atskira kaina :
IŠKILMINGAI NAUJŲ METŲ VAKARIENEI ir ŠOKIAMS

[" Dėl informacijų ir Įmokėjimų kreiptis :
į JONAS BRIKIS
[ 815 Leduc, Ville St. Laurent, Que.,Tel: (514) 744—4543

[ MONTREALIO LIETUVIU, STUDENTU SĄJUNGA

PADĖKA

NATALIJAI SEVASTAVIČIUS-USTINAVICIUTEI 
mirus,

reiškiame nuoširdžia, padėka, klebonui Tėv. J. KUBILIUI 
už apeigas ir palydėjimo. į kapines; visiems draugams 
už išreikštas užuojautas šv. Mišių aukomis ir gėlėmis. 
Esame nuoširdžiai dėkingi poniai JUODKOJIENEI už 

pagalba priėmimo namuose po laidotuvių —
Liekame dėkingi : 

vyras — LIONGINAS 
dukterys — MARIA KAZLAUSKAS, 

LINDA SUSINSKAS ir SEIMĄ

’’ANNUAL BAZAAR” TUESDAY, NOVEMBER 24-th,
FROM 7 p.m., 59 9 p.m., and WEDNESDAY, NOVEMBER 
25—th, from 10 a.m. to 9 p.m. BETH AARON HALL, , 
8125 Stuart Ave„Park extention. Bargains in clothing 
for the family. Food boot.

BETH AARON SISTERHOOD.

• • ••••©•••»»•&©© 
NORĖDAMI IŠVENGTI SAU IR JUMS 
ATSKIRU RAGINIMU.;MALONIAI 
PRAŠOME PASKUBĖTI APSIMOKĖ
TI PRENUMERATAS. METAI AR
TĖJA [ PABAIGĄ ! ! !
••••oa»aa«aaaaaa

Montrealio Kredito Unijai 
LITAS reikalingas buhalte
ris—vedėjo padėjėjas.
Kreiptis pas vedėja: 

Tel: 766-5827 .
arba raštu LITO adresu- 

VEDĖJAS

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos RAMOVĖ Montrealio skyrius rengia

Š.M. LAPKRIČIO 22 d.

SEKMADIENĮ

25 METŲ
ĮSTEIGIMO SUKAKTIES IR

kariuomenės šventės

PAMINĖJ1M
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

narės ir smagiai sau parda
vinėjo. Be lietuvių, į šį RŪ
TOS Klubo bazaro atsilanko 
ir nemažas skaičius kita - 
taučių.

RŪTOS Klubo p-kas yra K. 
Toliušis,vicep-kai -K.Mar- 
tinėnas ir Sės.Teresė, se
kreto-J. Adomaitis, iždin. - 
J.Jurėnas. Rankų darbams 
gabiai vadovauja Eugenija 
Urbonaitė.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

11 vai. Iškilmingos pamaldos bažnyčioje
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis J

12 vai. Minėjimo Aktas parapijos salėje.
Paskaitai iš Ottawos atvyksta inz. J.V- DANYS

• Skaniai ir linksmai pra
ėjo Seselių Pietūs, kuriuos 
suorganizayo "Neringos"Jū- 
rų Šaulių Kuopa Montrcalyje.

Menine programą atliks : Ottawos Mergaičių Dainos Vienetas RAMUNĖLĖS 
Vadovė — Rūta ŠlULYTĖ , akomp. — Loreta LUKŠAITĖ

• ŠILTI PIETŪS

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME MONTREALIO IR APYLINKES VISUOMENĘ ŠIOJE ATSARGOS 
KARIU ŠVENTĖJE DALYVAUTI SKYRIAUS VALDYBA

Dr,J MALIŠKA
K PANTI GYDYTOJAS

L 14 140 Si. < ’ atherin e West, 

N Siute 600. Montreal, P. Q.
S Tel. Bus. . 866- 8235

[n Namų. 4 88—85 2 8
ScLSESEb 25ESE5E5E5ES2S

’5E5aSESESESE5ESE!>ESE5ESE5ESHSaS

Dr, A.O, JAUGELIENi
D A N T C tiYDY T O .l \

14 10 Gu.v St., Suite 1 I - 12

Montreal P.Q.
Tel. Bus.: 932-6662

Namu • 737—9681

:,= • VALIULIŲ, Jono ir Juozo 
$ motina mirė Lietuvoje.

Užuojauta artimiesiems .
§
§ • JURĖNAS Julius, _ gėlių 
te vietoje, a.a.A. MORKŪNUI

mirus, aukojo "Nepriklau- 
lP somai Lietuvai" $ 1G. D ė - 

ras koja me.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9a. m Iki 10 p.m. 

Sėst o dieniais: nuo 9 a.m. iki 9:30 p.m. 
Sekmadieniais: nuo 10 a.m. iki 9: 30 p.m.
GREITAS , NEKAI NUOJANTI S PRTSTATYM AS 

7626 Central St. Ville LaSalle, P.Q-

Tel: 366 -9 742 ir 365-0 505

• JONELIS Albertas buvo 
operuotas Royal Victoria li
goninėje.

• VILIMIENĖ Ona, kritusi 
sunkiai sužeidė ranką ir ko
ją, guli Reddy Memorial Ii - 
goninėje jau 5-tą savaitę.

j LINKSMAS "RŪTOS" KLUBO

Pietus atidarė A . Urbona
vičienė, Seselių darbus api
būdino AV klebokun. J.Kubi
lius, S. J,, meninę dalį atliko 
jaunieji "Gintarėliai"o

Labai skanius pietus pa
ruošė Rimeikių šeima. Val
gytojų netrūko- jų susirinko 
apie šora šimtų. d.

girdėjome Solistę
NIJOLĘ AMBROZAITYTĘ

• Privačiai lankiusis , Vil
niaus Operos solistė Nijolė 
Ambrozaitytė po giedojimo 
AV bažnyčioje,salėje turėjo 
progos nemažam būriui 
klausytoji) parodyti savo re
to tembro balsą, muzikalumą 
ir gerą dainavimo mokyklą.

Pirmoje dalyje girdėjome 
2 J, Gruodžio ir 2 V.Kai - 
riūkščio dainas ir A, Bra - 
zinsko/žodžiai M. Marti
naičio/ raudas. Trečiosios 
raudos buvo atsisakyta, nes

Dr. A.S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 ShArbrook S t . W.
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 931—4024

BA ZARAS nebuvo kada susirepetuoti
Spalio 24-25 d. d. A V pa - su labai užimta akompania- 

rapijos salė mirgėjo gau- tore Mme M.Roch. Nors ir 
siais RŪTOS Klubo narių pa- jautėsi įtampa, tačiau publi- 
gamintais eksponatais ir ka su didelius susikaupimu 
gausia, įvairia publika. įr susidomėjimu išklausė

Pasižiūrėjus į Klubo na- šių įdomių kompozitorių ir

Ci

C 
C 
D. ----------------------------- . r-------------, ------------------,

[f rių linksmus veidus, entuzi- iškilios solistės dainų. Ypač 
advokatas a Stingą svečių sutikimą, at- sužavėjo ir nustebino subti-

ROMAN J. 1SGĄNAITIS a. , B. c. L. C, liktus rankdarbius,kurie tik- Uos raudos,tiek muzika,tiek 
rai pareikalavo miklių pirš- žodžiai. Įdomios V. Kai - 

i t o 5 u 4 <■-j
Mov 1B7 • t t urs pi tų ir nemažai laiko, nepa - riūkščio dainos įeina į kon -MzTlD/fiel:o/o— 7 □ j 4 Iri

____________________________ galvotum, kad jie- priklauso l certinių"Lieder" dainų tipo 
C} vadinamam'.'senjorų" klubui. 

Akivaizdu buvo, kad vi - 
so to bazaro paruošimas bu- 

3 vo gerai suorganizuotas ir 
3 suplanuotas. Netrūko žmo - 
3 nių nei ■ didelei loterijai su 
3 daugybe laimikių, nei prie 

pyragų su kavute, nei prie 
"čigoniško" kampo,kur ka
bėjo spalvingos užuolaidos, ekspromtu įvykęs koncertas, 
karoliai, auskarai, Įvairių 
medžiagų gabalai, Juos 
sumedžiojo, kaip darbščios 
bitelės,auksaamžės RŪTOS 

. .......... ,

E.4

----------- j,--------------------------------------------------------- .

ADVOKATAS

r J.P. MILLER B.A. B. C. L.
168 Notre D o m e S t • Ee z r Suit© 2 0 5
Tel : 366- 206 3 h 866-206 4. [

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS 
B. En B . , M . En g . L. L. B. , B. C- L.

4701 Bonnantyne, Verdun (kampas 2— nd Ave. ), Que. H4G 1E6 
Tel. Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245

skalę ir solistės lūpose 
skambėjo labai natūraliai.

II-oje dalyje girdėjome 3 
J. Brahms’o kūrinius, 3 F . 
Schubert’o, Verdi ariją iš o - 
peros Trubadūrai. Bisui-porą 
dainų ir ariją iš"Carmen".

Pagal titulą, publika pa - 
geidavo daugiau arijų, tačiau

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 PI o c e Ville Marie, Suite 627 Montreal, P.Q. 
Tel: ( 5 14) 87 1-1430.

atsižvelgiant ir į nenuolati
nę akompaniatorę, kad ir ne 
"arijinis" - suteikė didelį es
tetinį pasigėrėjimą , d.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
.50 Du Domaine, II e Perrot, Que, H7V5V6 

Res. Tel: 463-9142

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T.D-
ALIUM 1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI.
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM. PUENU, PLASTINE
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1C2
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

8 psl.

Term, indėlius 1 m..........17.5%
Certifikatus ......................18. %
Spec. Taupom, s—tas.. 17. %
Taupymo s—tas............ H %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indelius .18. % 
už $20,000 ir daugiau
Čekių s—tas...... ............. b %

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree., 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavų. paltų,
• Vasaros laiku saugoj imas (Storage)
• Taisau ir remodel! u o į u
• Siuvu ir parduodu

3907 A Rosemont

9 - 3 ------------
12-8 6 - 8
12-6 12-6

10:15-12:30 -------------

.1449 RUE ST-AIEXANORE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 6OOA H3A 2G6 TEL, 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
IMMEVBLES- ( LASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jean Talon W, Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namu : 737-0844.

DANPAR REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SIUTE 409 

MONTREAL. P. Q. 113 Z, «,M»

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Tutto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacij os JAV ir Kanados provincijose

Tel . Bus: 482-3460
Res. 767-4690

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T- 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 378 1

Albertas N OR K ELI 0 N A S, B.A. C.S.£,, I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 pi.

ntreol west 
| automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
I • NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ U. AUTOMOBILIU
I * NE [TIKĖT INAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
1 • MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 

IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!
LEONAS 
SALES

MIC

gureckas * UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menager’iu Leo GURECKAS

muu
11 WESTMINSTER SOUTH

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