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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

OLANDIJOJE VYKO 
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
BRANDUOLINIUS GINKLUS

Olandijoje, Amsterdamo 
mieste įvyko demonstraci
jos, sutraukusios visų nuste
bimui 1/2 milijono žmonių . 
Amsterdame gyvena 733 
tūkstančiai gyventojų. Tai 
buvo pati didžiausia demons
tracija po 1945 m., karui pa
sibaigus ir išvadavus Clan - 
diją nuo hitlerininkų.

Dėl susigrūdimo neįvyko 
planuotų eisenų. Žmonės tik 
sukinėjosi, dainavo anti-kari- 
nius šūkius ir prieš prez. 
Reagan’o ginklų politiką.

Vieni šūkiai skelbė:"Nėra 
skubos išėjimo iš žemės", 
arba" Atimkite pavojingus 
žaislus iš vaikiškų suaugu
sių".

Mus stebina / gal ir netu
rėtų stebinti?/, kad E u ro
pe j e - Amsterdamo de
monstracijose nebuvo 
anti-Brežnev’c ginklą vi mosi 
šūkių/bent apie tai kolkas 
nepraneša ma/.

Kas provokuoja ameri
kiečius ginkluotis? Kas 
padėjo Olandijai išsilaisvinti 
nuo hitlprininkų? Kas gink
lo pagalba okupuoja sveti - 
mus kraštus?

RUMUNIJA PRIEŠ 
SOVIETŲ IR AMERIKOS 
BRANDUOLINES RAKETAS

Rumunijos prezidentas iš
drįso pasakyti, ką galvoja 
dauguma: Europa neturi būti 
ginkluojama nei sovietinė
mis, nei amerikoniškomis 
raketomis.

Prez.Ceausescu pasikal - 
bėjime su "Frankfurter 
Rundschau" žurnalistu pa
sikalbėjime pareiškė, kad 
Rytų- Vakarų ginklavimosi 
planai padidina pavojų su
naikinti visą Europos konti - 
nentą. Tuo jis oficialiai pa
sipriešino Sovietų politikai . 
" Reikia sulaikyti raketų , 
gaminamų JAV-se išdėsty - 
mą ir atitraukti jau esamas 
sovietų raketas", -pasakė 
Ceausescu.

Kai buvo susigriebta, kaip 
gudriai sovietai, kalbėdami 
apie taiką, nukreipia rakė - 
tas į svarbiausius Europos 
miestus, JAV-bės atvirai ir 
aiškiai pasakė, kad Brež - 
ne v’o ir kitų Kremliaus dik
tatorių apetitas užiminėti ki
tus kraštus jėga,vis žadant 
"lygybę" ir "meilę"- turės 
būti sustabdytas.

JAV- bės sutinka derėtis 
dėl branduolinių ginklų su
mažinimo, o paskutiniu me
tu pasireiškusios demons - 
tracijos Europoje prieš 
branduolinius ginklus ir lįe- 

čiančios daugumoje tik JAV- 
nėra daugumos nuomonė, a - 
not pre z. Reagan'o.

Vice-prez.Bush pareiškė, 
Vakarų Europos finansinin
kams, atvykusioms vizitui į 
Washington’ą, kad "euro
piečiai turėtų neklausyti a- 
liarmą skleidžiančiųjų, nes 
JAV sutinka derėtis dėl tų 
ginklų gamybos sumažinimo. 
Sovietai, tačiau, tvirtina, kad 
jų SS-2Oraketų skaičius ne
kenkiąs Rytų-Vakarų ginklų 
balansai...

KREMLIUS SUSIRŪPINO
Norėdamas parodyti "tai

kingus tikslus", kaipo "geros 
valios"ženklą, Sov.Sąjungos 
prez. Brežnev’as pasiūlė su
mažinti vidutinio pajėgumo 
rusų raketiį skaičių, kurios 
yra nukreiptos į Europą. Jis 
tačiau atmetė JAV prez . 
Reagan'o pasiūlymą padary
ti Europą laisvą nuo bet ko
kių branduolinių raketų.... 
Jis atsisakė atitraukti mil
žiniškas SS-2O ir senesnio 
tipo SS-4, SS-5 raketas.Už 
jų atitraukimą JAV siūlė 
atsisakyti savo plano NATO 
valstybėse įrengti 1983 m. 
dviejų rūšių branduolines 
raketas.

Brežnev’as savo nesutiki
ma remia tuo, kad JAV turi 
ir taip jau šimtus lėktuvų, 
apginkluotų branduolinėmis 
bombomis, žemėje ir vande
nyje bazuotų raketų, nu
kreiptų į Sov. Rusiją ir jos 
alijantus./Tačiau-kas skel
bia ir vykdo ideologiją, už - 
kariauti visą pasaulį?/.

Washington'e pirmą kartą 
pasirodė ženklų,kad JAV su
tiktų derėtis dėl lėktuvų, ap
ginkluotų - branduoliniais 
ginklais skaičiaus sumaži
nimo. Brežnev’as tikina, kad 
"geros valios" vardan, kaip 
jis sako, sutiktų ne tuzinais, 
bet šimtais sumažinti Sovie
tų raketų skaičių.. ./Rusai 
taip pat buvo tvirtinę, kad ir 
Kuboje jie nebeturėjo jokių 
raketų.../. Ar tik neprirei
kė jų Afganistanui, kad So
vietai taip dosniai kalba? 
Tik-ar raketomis sutvarkys 
savo ir Lenkijos ekonominį 
gyvenimą? Ar sugrįš į žmo
niškumą ir teisėtumą?

SACHAROV’AI PRADĖJO

BADO STREIKĄ
Sovietų disidentas, moks

lininkas dr. Andrėj Sacha- 
rov'as ir jo žmona pradėjo 
bado streiką. Jie streikuoja, 
norėdami galų gale privers
ti Sovietus išleisti jų mar
čią į JAV, pas jos vyrą. Pa
kartotini raštai ir prašymai 
nieko nepadėjo.

YOUR GIFT 
PROVIDES 

SAFER 
WATER

Send your gift to - Care Canada 
1312 Bank Street Ottawa K1S 5H7' :

PREZ. REAGAN.AS 
SULAIKĖ AEROFLOT 
LĖKTUVŲ SKRIDIMĄ c c*

JAV prez. R. Reagan'as 
sulaikė aštuonioms dienoms ' 
sovietų Aeroflot lėktuvų 
skrydžius tarp Maskvos- 
Washington'o ir New Yor - 
k'o. Priežastis- lapkričio 8 
d. Acroflot'o lėktuvai du 
kartu nukrypo nuo kurso ir 
skrido per uždraustą zoną . 
Tvirtino, kad tikrai įvyko ap
sirikimas.Reagan’as. tačiau, 
laikosi rimtos tvarkos ir ne
nori būti tik"good boy" pre - 
zidentu.

BRADY GRĮŽO NAMO
Išbuvęs 8 mėnesius ligo

ninėje., pergyvenęs 4 opera
cijas. namo grįžta James 
Brady. Jis buvo peršautas 
į galvą atentato prieš prez . 
Reagan’o metu. /Paskutinė - 
mis žiniomis, žudikas kalė - 
ji me bandė pasikarti, bet 

PAMINKLINIS AKMUO VINCUI KUDIRKAI JO GIMTINĖJE 
PAEŽERIŲ KAIME, VILKAVIŠKIO APSKRITY.

PRANEŠA ALT A:
MADRIDAS IR LENKIJA

JAV delegacija Madride savo pranešime suminėjo , 
kad Vakarų valstybių Užs:enio Reikalų ministerių tarpe 
vyrauja nuomonė, jog tęsimas Madrido Konferencijos ir 

d skusjos su rusų delegacijos nariais prisidėjo, jog Mas 
kva susilaikė nuo invazijos Lenkijoje.

RUSAMS PRIMINĖ KALINAMUS LIETUVIUS
JAV delegacijos Madride pirmininkas dr.M.Kampel- 

man’as 35 tautų posėdžių metu priminė kalinamus lietu
vius, Helsinkio Sus’tarimų 'vykdymui stebėta Grupės na
rius- Mečislovą JUREVIČIŲ ir Vytautą VAIČIŪNĄ. In - 
formacija apie tai buvo išspausdinta ir JAV Madrido Ko
misijos raporte.
UNIVERSITETAS IŠKELIA LIETUVIŲ KALBĄ

Pennsylvanijos valstybinio universiteto leidžiamas 
žurnalas ARTS and HUMANITIES savo š.m.rugsėjo mėn. 
numeryje įsidėjo platų pranešimą apie to universiteto 
įjrof.Schmalstieg’o dalyvavimą Lituanistikos Kursuose . 
Prof. Schmalstieg’as pažymi,kad JAV-se yra apie 1 mil . 
lietuvių kilmės žmonių, kurie domisi savo kalba, kad 
lietuvių kalba lingvistams yra įdomi kaip viena seniau - 
šiųjų ir rekomenduoja su ja susipažinti "Introduction to 
Modern Lithuania".

sargybiniai pastebėjo ir jį 
išgelbėjo/.

James Braiy dėka laimės 
ir moderniosios medicinos , 
stebėtina būdu yra tik leng - 
vai paralyžuotas kairėje kū
no pusėje ir tikriausiai tu
rės vartoti lazdą vaikščio- 
jant. Jo galvojimo procesas 
nenukentėjo ir jis galės 
dirbti atsakingą darbą.
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NAUJAUSI PABĖGĖLIAI 
MONTREALYJE

Be kitų,du vyrai, 27 ir 
m., paliko Montrcalio uoste 
"Stefan Batory"laivą ir pa - 
prašė prieglobsčio. Pasisa
kė, kad jie darbo nebijo, yra 
jauni ir sveiki, gąli važiuoti 
kad ir į šiaurę. į Yelowknife 
mauti patyrimo.
Abu lenkai sakėsi mylį savo 
kraštą, bet situacija ten des
peratiška, neš dėl duonos į 
eilę reikia stoti nuo 4 vai . 
rytę.kai partijos žmonės vis 
dar gerai gyvena.

PROTESTUOJA DEL 
PASKOLŲ PROCENTŲ

Ottau'on buvo nuvykę aoie 
r^Oot-CO kanadiečių protes

tuoti priešais Parlamento 
rūmus, reikalaujant, kad 
bankai būtų priversti suma
žinti paskolų namams mo
kesčius.

Dabartį nis labai aukštas 
paskolų mokestis jau prisi
dėjo prie darbų sumažėjimo, 
ūkių, smulkiojo verslo ir 
asmeniško bankroto, nuomų 
pakilimo, apleistų namų 
skaičiaus.

Rugpiūčio mėnesi paskolų
procentai buvo pasiekę savo 
viršūnę - 22.75%„Siuo metu 
nukrito iki 15. 4O%-17.50% .
9 PROVINCIJOS PRITARIA 
ČIABUVIU IR MOTERŲ 
TEISĖMS KONSTITUCIJOJE

Kanados min. p-kas Tru
deau, vedant ilgas derybas 
dėl Kanados Konstitucijos , 

po 1 metų trukusių ginčų , 
daugeliui provincijų reika - 
laujant, buvo išleidęs iš 
Konstitucijos perrašymo 
plano čiabuvių ir moterų 
teises.

Tačiau, kai dėl Konstitu
cijos grąžinimo Kanadon ga
lų gale buvo sutarta/nepri
tariant tik Queboc’o separa
tistinei vyriausybei/ Kana
dos indėnų organizacija, ir 
moterų teisių atstovės įsi
jungė įvairiais būdais į Par
lamento debatus.

Min. P-kas pareiškė, kad 
jis džiaugiasi, jog šios gru - 
pės energingai pasireiškė. Jų 
teisės yra įrašytos į Kons
titucijos perrašymo planą , 
Kaip ir buvo numatoma,pro
testavo tik Guebec’o provin
cija.

QUEBEC’O DRAMATURGAS 
LAIMĖJO PREMIJĄ

Ž i no mas dra maturgas Mi - 
chel Tremblay liamėjo 1931 
m. France-Guebec literatū
rinę premiją.Jo veikalai da
bar verčiami į anglų kalbą . 
Jis laimėjo už savo trilogi - 
jos 2-ąją dalį "Thcresc 
et Pierrette a TEculė dės 
Saint-Angcs".

APIE JUREVIČIAUS BEI VAIČIŪNO TEISMĄ
"Kaip nusikaltėlius daro šventaisiais” - praneša Tie

soje /1981 rugp. 19 / išspausdinto Kazio Sidoravičiaus 
straipsnio antraštė. Jame aprašomas birželio 25 d. įvy
kęs Mečislovo Jurevičiaus ir Vytauto Vaičiūno teismas , 
koneveikiamos "buržuazinės propagandos klastotės". Sis 
straipsnis, kaip ir ankstesnių teismų aprašymai, yra ti
piškas "tarybinio žurnalizmo" pavyzdys: nenurodoma nei 
kur, nei kada te smas vyko, nė žodžio apie kaltinamųjų 
argumentus. Straipsnyje pirmą kartą pripažįstama, kad 
į Lietuvą iš užsienio plaukia laiškai, kuriuose teiraujama
si apie "sąžinės kalinius". Cituojami Vakarų Vokietijos 
piliečiai Regina Rilc ir Robertas Vagenhauseris, kurie sa 
vo laiške Tiesai bandę įrodinėti, "kad tikintieji perse - 
klojami".

Straipsnio autorius rašo, kakl Jurevičius po karo" 
priklausė nacionalistinei banditų gaujai”, vadinosi Taukiu
mi ir už tai buvo nubaustas. Paleistas iš lagerių, gavo 
darbą ir net butą, bet pasirodė esąs nedėkingas - tapo "ei 
tynių be leidimo Saulių ir Raseinių rajonuose organizato - 
riumi". Vaičiūnas apkaltinamas pasakęs kalbą, kurioje 
"mėgino šmeižti mūsų santvarką"; pas jį rasta "kurs - 
tyrojiškų " tekstų su "melagingais teiginiais". /ELTAI

Sol. Ir.Stankūnaitė- Silva

MIRĖ SOLISTĖ IRENA 
STANKŪNAITĖ - SILVA'

Š.m. spalio 27 d. ligoni
nėje mirė operos solistė, lie
tuviškos dainos puoselėtoja 
solistė IrenaStaakūnaitė-Sil- 
va. Ji sirgo plaučių vėžiu.

Solistė gimė Brazilijoje , 
1940 m. ,Sao Paulo mieste . 
Garsiąją New York’o Juilli- 
ard Muzikos Mokyklą baigė 
1962 m. Dainavo įvairiuose 
koncertuose amerikiečiams 
ir lietuviams, o pagrindines 
roles atliko Patcrsono Opc - 
roję.

Jos balsas - lyrinis kolo
ratūrinis sopranas.
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l z Lietuvos išlaisvinimą! U i ištikimybę Kanadai !
I our la liberation de la Lituanie ! Loyoute au Canada!
b or liberation of Lithuania! For loyally to Canada!
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t >•
Praeitų metų pabaigoje, kai gimnazija turėjo daug 

skolų ir kai grėsė pavojus užsidaryti, prašėme lietuvių 
paramos. Prašymas buvo išgirstas - lietuvių instituci - 
jos, organizacijos, rėmėjų būreliai ir paskiri asmenys 
atsiliepė gausiomis aukomis. Stambią, paramą suteikė ir 
Vokietijos evangelikų bažnyčios šalpos organizacija "Dia- 
korsches Work". Gimnazija atsigavo, išbrido iš skolų 
f 3G metų sukaktį atšventė su nauja viltimi. Tuo džiau - 
giamės ir visiems moširdžiai dėkojame.

Padidėjus lietuvių visuomenės dėmesiui/ gimnazijai, 
paaugo ir mokinių skaičius - šiuos mokslo metus pradė - 
jome su 66 mokin ais. Jiems mokytis gerinamos sąlygos 
bei gražinama aplinka - talkos būdu šią vasarą išdažyti 
berniukų ir mergaičių bendrabučiai ir valgykla, iš naujo 
aptvertas gimnazijos parkas. Gimnazijoje įrengtas sve - 
čių kambarys, kur atvykę tėvai ir svečiai turėtų kur ap - 
sistoti. Šiuo metu įrengiama skaitykla, kad mokiniai pas
toviai galėtų naudotis mūsų gausia periodine spauda.

Bet gimnazijai išla kyti turime ir šiais metais rū - 
pėsčių. Kylant karnoms !r dėl to didėjant gimnazijos bei 
bendrabučių išlaikymo išlaidoms, o iš kitos pusės Vokie
tijos valdžiai jau eilę metų skiriant bendrabučiams iš - 
laikyti tą pačią sumą ir nutraukus DM IO”.GGG nuo mo - 
kytojų algų, reikia iki šių motų GRUODŽIO 31 d. surinkti 
DM 3L„GGG aukų, kad galėtume užbaigti metus be sko - 
lų.

Iš širdies visiems dėkodami už ligšiolinę gausią pa
ramą, prašome padėti gimnazijai ir toliau. Artėja Kalėdų 
šventės. Tada prisiminsime savo artimuosius dovanėlė
mis. Įtraukime į savo dovanų sąrašą ir savąją gimnaziją’. 
Ji yra mūsų visų. Jei visos mūsų organizacijos, visi lie
tuviai jai padės, ji gyvuos ir stiprės.

Aukas prašome siųsti: Privates litauiscaes Gymna
sium, 6840 I amperthe’m 4, West Germany. Galima 
s!ųsti ir per BALF’ą /255« W.69 St., Chicago, IL 60629/ 
arba per Pasaulio l ietuvių Bendruomenę /562G So, Cla - 
remont Ave., Chicago, TL 6v.-636/.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
KURATCRIJOS VALDYBA

Apie Sovietų Galybę
S. Šetkus

Atsimename dar Lietuvoje 
sovietų kareivių dainuojamas 
dainas .apie visad galingiau
sią, niekad nenugalimą Mask
vą. Pats nemaloniausias da

Maskva. Negalėjo nelaimėti 
remiama galingiausių pasau
lyje kraštų—Anglijos, Ame
rikos, Prancūzijos. Bet tų 
kraštų žmonės, nežinodami

lykas būdavo tas amžinas gy - 
rimasis savo galybe . Apie 
tą "negirdėtą galybę"yra su
dėtos dainos, susukti filmai, 
paveikslai nutapyti.

Stalinas buvo teisingas, sa
kydamas "pakartok melą šim
tą kartų ir melas pavirs tie
sa" , Ir tikrai sovietųmelas 
norom nenorom privertė ne
vieną galvoti, kad turbūt ta 
sovietų Rusija ir yra pati di
džiausioji galybė žemėje.

Pamenu pirmąją karo die
ną Vilniuje 1941 motais bir
želio 22 dieną. Buvo sekma
dienis. Einant į Katedrą, pra
šyli pė pro gal vas voki eč i ų ke - 
Ii lėktuvai. Vienas, kaip iš 
gaisro ugnies iššokęs, rusas 
mus visus nuo šaligatvio su 
varė į tarpvartę. Pastebėjęs 
išsigandusių žmonių veidus , 
sušuko — "vaina J "."Bet mes 
sumušime vokiečius .* Fronte 
vokiečių tik 120 divizijų, o 
mūsų trigubai tiek ! " Kai tą 
išgirdome ir lyg tai pasitikė
jome, o kas iš to išėjo? su
mušė vokiečiai, bematant su
vijo rusus iki pat Maskvos ir 
Leniųgrado J

Vistiek, galų gale, laimėjo 
Z psl.

tikrosios padėties, patikėjo 
dar labiau nuolat kartojamu 
melu, kad "Russians" (ikrai 
yra galingiausia pasaulyje jė
ga. Netik pasitikėję, bet dar 
įtikinę visų spalvų ir rasių 
tautas. Sovietam laimėjimas 
susidarė nepaprastai didelis 
ir reikšmingas. Visos tautos 
Azijoje, Afrikoje, net Pietų 
Amerikoje pradėjo sovietų 
santvarką šlovinti. Sovietų 
.agentų žodis patapo joms 
reikšmingas. Sovietai įsi - 
tvirtino Azijoje, Afrikoje ir 
net Centrinėje Amerikoje.

Taip jiems viskas pasise - 
kė, kad 1962 metais sovietai 
nutarė paklupdyti ant kelių ir 
pačią Ameriką. Trimituodar 
mi apie pasaulio "taikos troš
kimą", jie atsigabeno į Kubą 
atomines raketas,. nuriki uoli 
jas į didžiuosius Amerikos 
miestus ! Kad raketų nepri
trūktų, gabeno jas ir laivais...

Nustebo tada prezidentas J 
Kennedy. Taip elgėsi "taikos 
skelbėjai". Prez. J. Kennedy 
liepė sovietams išsinešdinti 
iš Kubos su visom raketoms 
Chruščevui toks pareiški
mas buvo kaip su kūju į galvą. 
Išgabeno raketas. Sau pri -

Programą atlieka ČIURLIONIO ANSAMBLIO muzikantai

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION. Ine.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBE KANADOJE 

A. FIRAVIČIUS
- Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje pirmininko Antano 

Firavičiaus pranešimas, patiektas VLIKo Seime š. m. 
lapkričio mėn., 7 d., Cleveland’©, Ohio /.

PRANEŠIMAS
Kanados Tautos Fondu Atstovybei yra pavaldžios ketu- 

r os apylinkių atstovybės ir šešiolika apylinkių įgaliotinių 
Su visais Fondo bendradarbiais stengiuosi palaikyti asme
niškus ryš'us, juos informuodamas ir patardamas įvai - 
rja's mūsų darbo reikalais. Tolimesnes apylinkes pasie- 
k'u telefonu. Tš dvidešimties vietovių aštuoniolika dar - 
buotojų pažįstu asmeniškai. Toks galudus bendradarbia
vimas pagyvina lėšų telkimo darbą. Aš didžiuojuosi vi
sais Kanados Tautos Fondu ir jo apylinkių talkininkais , 
betgi mane vargina ir didelis rūpestis, nes daugelį jo dar 
buotojų jau slegia amžiaus našta.

Šiais metais, prisimindami mūsų tėvynės nelaimių 
sukaktis, visi Fondo darbuotojai stengėmės sutelkti gali
mai daugiau lėšų mūsų šventam tikslui. Ar mums pavy
ko, girdėsite pranešimo pabaigoje.

Šiuo metu Kanados Tautos Fondo apyskaitos pateikti 
negaliu. Ji bus žinoma tik metų gale,. Iki šiol iš 13-kos 
apylinkių įgaliotinių yra gauta $6, 717.GG, iš trijų įgalio
tinių ir keturių apylinkių atstovybių aukos dar negautos , 
Tačiau neoficialiai aš jaučiu ką ir kiek minėtos atstovy
bės duos. Betgi tai mums netrukdo š. m. aukas Įteikti 
šiame VL’Ko seime Tautos Fondo Vadovybei.

Šia oroga leiskite nran pasidžiaugti nors ir menkute 
savo veikla Tautos Fonde, o kartu ir pasiguosti savo ne
dalia tarnybos metais. Tautos Fonde dirbu jau 15-ka me
tų. 1971 meti} gruodžio mėn. 1 d. gerbiamas Stasys Bane- 
lis prikalbino mane prisiimti. Toronto atstovybės pirmi - 
n:nko pareigas, kuriose ešnIr šiandieną. Karlu esu ir 
Kanados Tautos Fondo pirmininkas bei Tautps Fondo Ta
rybos vicepirmininkas. Per savo veiklos dešimtmetį, vie 
aas rinkdamas aukas Toronto mieste ir jo tolimose apy - 
liakėse, praleidau apie 25 tūkstančius darbo valandų ir 
du kaltus apvažiavau žemės rutulį. Per šį laikotarpį tik 
Toronto mieste ir jo apylinkėse sirinkau Lietuvos laisvės 
kovai $2C5, 4GG. GG. Rašant Tautos Fondo reikalais 
straipsnius ir atsišaukimus, teko praleisti daug nemigo 
i.aktų, o ne kartą riedėjo ir ašara graudi, berenkant jaut- 
resn'uosius žodžius.

Betgi savo darbo meta* S teko išgirsti daug skaudžių 
priekaištų. Kai kada grįžęs į namus norėjau mesti šį 

darbą, idant nereikėti} kęsti žmonių apkalbų. Retkarčiais 
buvau nesuprastas ir savo vadovybės. Buvusio bendra - 
darbio 19»G m. Tautos Fondo suvažiavime buvau prista
tytas kaip Tautos Fondo skaldytojas. /Kiek aš priskal - 
džiau, matote iš duotų skaičių/.

ir visdėlto, dėkoju Visagaliui, kad Jis man suteikė 
jėgų paremti Lietuvos laisvės kovotojų darbą.

siekė, kad daugiau tokių daly
kų sovietų Rusijai nepasitai - 
kys. Nutarė pasukti į tokį ap
siginklavimą, kuris patiktų 
Amerikos jėgą toli atsiliku
sia. Kad niekas tokio plano 
neįtartų, sovietai sustiprino 
"taikos" propogandą. Ir so
vietai apsiginklavo iki dantų 
moderniausiais ginklais. Ap 
rūpino jais ir Kubą ir visus 
savo draugus visuose žemy - 
nuošė. Paradų metu Krem - 
liaus aikštėje rodėsi tikrai 
gąsdinančios raketos, tankai, 
patrankos, lėktuvai — bom
bonešiai ir kas tik ne. Ir pa
tikėjo pasaulis, kad Rusija 
tikrai galingiausia, dėlto pa
vojingiausia ir baisiausia '.
Patikėjo net Amerikos visuo
menės dauguma, nuo antrojo 
pasaulinio karo įsitikinusi , 
kad nėra pasaulyje geresnių 
draugų, kaip rusai, sovie
tai. Nebuvo tokio visuome
nės sluogsnio, kuriame nebū
tų sovietų agentai ar tiesiog 
šnipai. Paties prezidento 
Roosevelto patarėjas Hix vė
liau tapo pasodintas 5 me
tams į kalėjimą už šnipinė
jimą sovietų naudai, o kur

visi tokie nesučiupti ?
Ilgai užtruko Amerikos vi

suomenei, kol ji pabudo, bet 
pabudo dar nevisai. Pabudo 
tik didžioji pusė respubliko
nų, bet tuo tarpu užtenka ir 
to. Nutarė lenktyniauti su so
vietų "galybe". Kodėl Ameri
kai nepalenktyniauti ? Jau 
vien tik, kad pri darytų burną 
sovietų melams, dar vis va
rantiems i pasidavimo pani - 
ką daugelį vos tik susikūru
sių vadinamų "trečio pasau
lio" valstybėlių. Jų organi
zacijos pirmininku yru pata
pęs, kaip sykis — sovietų 
kombinacijų dėka -- Kubos 
Castro i

Žinoma, kiekvieno melo 
yra trumpos kojos. Kai pra
dėjo ginkluotis Amerika, 
jungtis tolei e kraštai, kaip 
Kinija, Japonija bei NATO 
šalys -- sovietus apėmė siau
bas. Jie, pridarę propogan - 
dos plačią burną, pašalinę 
Kremliaus ginkluotus paru
dus, pradėjo saulėti, kad jie 
savo jėga tėra tik lygūs Ame
rikai. Vistiek—"lygūs Ame
rikai" ;. . Variė lygi jau - 
čiui ! Uždraudė agentams

Šiuo metu ypatingai Toronte vedama agitacija prieš 
Tautos Fondo atstovybės pirmininką. .Kai kurių asmenų 
skleidžiami gaidai, kad aš gaunu 25% surinktų aukų, kiti 
saku 1G%, treti taria, ar jis gali tiek, dirbti be atlyginimo, 
ir 1.1.. Tai kenkia aukų rinkėjui, o juo labiau Tautos 
Fondui. Gal tai daroma neišmanėlių , o gal rtižavi ar 
kitokio plauko angelai nori atstumti aukotojus ir sunaikin
ti Tautos Fondą.

Aš prašau VLIKo ir Tautos Fondo vadovybes tuojau 
pat paskelbti lietuviškoje spaudoje, kad tai yra netiesą.

Man dar niekas jokių nuošomčių ar algų nemokėjo ir aš 
jų neprašau. Kiek žinau,, nė vienas aukų rinkėjas jų taip 
pat negauna.

Antroji apylinkės atstovybė savo pajėgumu yra Hamil 
ton’o. Atstovybės primininkas yra ilgametis veiklus ir 
uioširdus Tautos Fondo darbuotojas Alfonsas Patamsis. 

Jis yra ir Tautos Fondo Tarybos vicepirmin* nku.
Š.m. gegužės mėn. Tautos Fondo suvažiavime Bro - 

oklyn N. N.. Tautos Fondo Vadovybė pasidžiaugė, kad 
198G metai Tautos Fondui buvo geriausi. Tais metais su
rinkta apie $1GG,GGG.GG. Ka* aš peržiūrėjau statisti - 
niūs davinius, labai nuliūdau. Kadangi laisvojo pasaulio 
lietuviškoji išeivija, turėdama bilijonus dolerių savo ran
kose, per metus vos ne vos suaukojo gimtojo krašto lais
vei tik vieną trečdalį kiek turtingesnės parapijos metinių 
pajamų.

Pažiūrėkime į lietuvių gyvenimą tik Amerikoje ir Ka
nadoje .-"šauoriai", gimtadieniai, vardinės, vedybinio gy
venimo minėjimai, amžiais .sukaktys, vestuvės ir Naujų
jų Metų sutikimai... Vaišių stalai apkrauti gėrybėmis , 
liejasi konjakas, šampanas ir vynas. Savo draugų garbei 
perkame kristalą, auksą ir kitas dovanas, mokėdami 
šimtais dolerių. Tai yra gera ir gražu, kad męs lietu
viai sugebėjome prasigyventi ir tapti turtingi svetimuose 
kraštuose. Tačiau kodėl mes nesugebame , Evangelijos 
žodžiais tariant, surinkti bent vaišių stalų trupinėlius Tė 
vynės laisvės kovai, Ruošiame puotas, keliame taures , 
o Tėvyne, tik Tavo mes pamiršome ir dažnas iš mūsų nė 
mažiausios dovanėlės neturime Tau.

Ačiū Dievui, dar yra maža dalelė tėvynės mylėtojų 
!šeivijoje, kurie sudeda nuoširdžias aukas laisvės reika
lams bei lietuvybės išlaikymui.

Šia’s metais sueina 4G metų nuo didžiojo sukilimo už 
laisvę 1941 m. Lietuvoje. Tada tūkstančiai laisvės kovoto
jų , partizanų atidavė gyvybę už tėvynės laivę. Nelygioje 
kovoje jie mirė, kad tėvynė būtų laisva, kad mes gyven
tume ir tęšturmo pradėtą laisvės kovą. Daugelis iš mūsų 
esame gyvi liudininkai jų kančios kovos lauke. Datys iš 
mūsų esame buvę dalyviai to paties laisvės žygio 1941 m. 
Lietuvoje. Todėl bent mintimis valandėlei nusikeikime į 
tėviškės laukus, pažvelkime į laisvės kovotojų kapus- ku
rie išmėtyti Lietuvos žemelės miškuose bei kloniuose. 
Pagerbkime r įvertinkime ji} gyvybės auką, atiduotą už 
tėvynės laisvę. Pamatykime ir dabar kenčiančius ir kovo 
jančius mūsų brolius bei seses tėvynėje. Gal pravirks, ir 
rrtūsų šidys., sugrįš meilė ir nukrisaulca jutevyndw; labui. 
Pamatysime, kad ir dabai* tėvynėje tie patys upeliai, 'Mr- 
žai, pušynėliai... tik mos1 nebe tie, nebe tie.1.

Atėjo lapkričio mėnuo, laisvojo pasaulio tautos puo - 
šia savo karių kapus. Kas, o kas padės rožės žiedą ant 
laisvės kovotojo kapo tėvynės laukuos? Broli, sese, iš - 
eivijos lietuvi, kur tu bebūtum - paruošk bent mažutę ro
žių puokštę - auką tėvynės laisvei - ir pasiųsk ją arti
miausiai Tautos Fondo atstovybei.

Iš šio VLIKo seimo, Kanados Tautos Fondo darbuo - 
tojams ir Tautos Fondo aukotojams už darbą ir aukas 
siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus ir gilią padėką.

Pagerbti žuvusius už tėvynės laisvę, paguosti kenčian
čius tėvynėje, papuošti laisvės kovotojų kapus, Kanados 
Tautos Fondo aukotojų vardu atvežiau penkiasdešimties 
rožių puokštę - penkiasdešimt tūkstančių dol. /5G,GGG./ 
auką kovoti ir dirbti už mūsų tėvynės Lietuvos laisvę.

DIRBKIME, AUKOKIME,
GRĄŽINKIME LIETUVAI LAISVĖS DIENAS

gąsdinti laisvą pasaulį karu 
Dabar jau mušasi į krūtinę, 
kad ir-Lenkijos neužpuls !

Atsitiko su sovietųRusija, 
kaip tam magikui, kuris ga
lų gale iššaukė dvasią, bet 
kai pamatė jos didumą, tai 
baisiausiai nusigandęs mėgi
no vėl tą dvasia panaikinti, 
bet veltui’.. Sovietai savo 
blefu iššaukė Amerikos bili- 
jardinių sumų apsiginklavi - 
mą ir dabar neriasi iš kai
lio tą sustabdyti. Ar tas 
triukas pasiseks, parodys at
eitis. Galų gale niekas nėra 
tikras, kad Amerikai vėl ne- 
papūs kiti vėjai ! •.

Bet dabar Amerikai ir vi
sam pasauliui yra geriau. 
Jau sovietai nebeįkanda net 
Lenkijos, bet gali ir įkąsti 
Tas pareis nuo Wasningtono 
budrumo, Gromyko šaukia, 
kad nelies Lenkijos. Kolei a' 
naujiena ! Kodėl? Nagi to
dėl, kad negali liesti be pa
vojaus aukšto įtempimo lai
dus I Ir sutrynus Lenkiją į 
miltus, būtų tik pradžia: Len
kija yra tik pirmoji plyta so

vietų tautų kalėjimo sienoje. 
Laikui bėgant ir kitos plytos 
— pavergtos tautos — pradės 
judėti.

Sovietai irgi žada neatsi— 
• likti nuo Amerikos naujo ap 
siginklavimo, bet tai tėra 
bieduioko trepsėjimas prieš 
milijonierių. Sovietupas.au- 
liukui net duonos jau dabar 
trūksta, o kas bus pasukus į 
naują apsiginklavimo lygį ?. 
Jau dabar sovietų ginki, ai kli
ba. Irake sovietų ginklai — 
masės jų stovi susmegę į 
s mėlį, neveiki ūs. Irakas pri- 
siekė’uto niekad neužmiršti". 
Pasisuko pagalbos prašyti į 
Prancūziją. Sovietų visoms 
mašinoms trūksta dalių. Lie
tuvoje net automobilių langų 
valyklius tenka pri r akinti už
raktais nuo vagių. Nebepri- 
vers sovietai ir savo vergų 
dirbti ginklavimui,pagrau
žiant duonos plutą. Nebe jau 
tie laikai...

Visą to akyvaizdoje išei — 
vijos lietuviai turėtų vis vie
ningiau veikti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KĄ RASĖ ANATOLIJUS 
MARČENKO APIE LIETUVIUS

/VertėA.Ž./

Šių metų spalio mėn.17 d., "Draugo" kultūriniame 
priede tilpo straipsnelis, kuriame atpasakojamas PEN 
klubo suvažiavimas Lyone ir jo rezoliucijos. Vienoje vie
toje sakoma: "Beveik vienbalsiai buvo priimta anglų cent
ro pate’kta rezoliucija, kurioje protestuojama prieš ru - 
sų rašytojo Anatolijaus Marčenko nuteisimą. Maskva ra
ginama peržiūrėti teismo sprendimą ir leisti Marcenkai 
išvykti į užsienį. /Savo knygose Marčenko ypač šiltai at
siliepė apie lietuvius - savo nelaisvės draugus koncla - 
gėriuose/".

Štai šita užuomina, įsprausta tarp skliaustelių, ir 
pasktatino vertėją pasklaidyti Marcenkos knygas- "Mano 
liudijimą" /My testimony/ ir "Bado streiką". Jose sura - 
dome jautrius VI. Mataičio ir Ričardo Kėkšto portretus . 
Kas svarbiau, susipažinome su drąsiu žmogum ir nu
skriaustųjų užtarėju. Ir gal prasminga pradėti skyreliu, 
pavadintu "Puokšte".

P U G K Š T Ė
Mardavon siunčia politinius kalinius iš visų SSSR kam

pų, iš visų respublikų. Ypatingai daug yra ukrainiečių ir, 
Pabaltijo respublikų piliečių: lietuvių, latvių, estų. Nega
na, kad juos ištremia į Rusijos stovyklas - juos verčia 
kalbėti rusiškai, kai juos aplanko giminės, idant prižiūrė
tojas galėtų suprasti pokalbį. Tarpusavy, savaime aišku, 
tie kaliniai šneka gimtąja kalba; jie dainuoja savo dainas 
ir organizuoja slapta savo poetų ir rašytojų minėjimus.

Kai kada juos aplanko jų respublikų atstovai. Tie 
"atstovai" nesidomi savo tautiečių kalinimo sąlygom , 
nesiteirauja, kaip juos traktuoja; jie net vengia su jais 
diskutuoti be liudininkų, prisibaimindami, kad juos ap - 
kaltins kišimusi į vidinius stovyklos reikalus. Jie kalba
si vien stovyklos administracijos ar KGB agentų aky - 
vaizdoj. /Pasitaiko, kad kartais pats "atstovas" yra KGB 
tipelis ir dėvi uniformą/. Visumoj, jie nieko nenori ži
noti nei girdėti apie darbo stovyklų tvarką, bevelydami 
užsimerkta ir užsikimšti ausis. Iš kitos pusės, jie mielai 
čiauškia apie savo respublikas. Išvežtieji,savo ruožtu , 
nelinkę jų klausytis. Iš tiesų, kaip patikėti vyru,kai ma
tai iš pirmo žvilgsnio,kaip dreba jo kinkos prieš - stovyk
los administraciją ir KGB? Ypatingai, kai dar jis šapą - 
lioja kaip visi /ir jis pats/ gyvena laisvėje ir gerbūvyje.

Pradžioje į tokius "susitikimus su tėvynainiais " a- 
teidavo labai mažas skaičius kalinių. Juos tekdavo varyt 
varu, visai kaip į politines paskaitas. Tada tie visuome
nės "reprezentantai" pasitelkė sau į talką mėgėjus artis
tus Po to pasidarė sunku prasimušti į svetainę- klubą,ka
dangi į tuos pobūvius rinkosi ne vien latviai, lietuviai ar 
ukrainiečiai, bet ir kiti tremtiniai. Visi norėjo pasiklau
syti dainų,eilėraščių,pažiūrėti šokių. Scenoje stoviniavo 

,artistai tautžniuosejdrabužiuose, - o . ne kokie žmogėnai ka
linių skarmaluose. Kaliniai labai'draugiškai juos pasi - 
tikdavo /tik ne kalbūnus/, įteikdavo jiems gėlių, dėkoda - 
vo.

1965 m. vasarą mus oficialiai aplankė vienas baltų at
stovas stovykloj Nr 7. Buvo pažadėta, kad po kalbų seks 
koncertas. Klubas buvo sausakimšas. Visa prasidėjo,kaip 
paprastai, "atstovo" pranešimu. Kai jis baigė, pasipylė 
iš salės klausimai. Tai irgi buvo įprasta. Paskaitininkas 
neįstengė į juos atsakyti, - jį prirėmė prie sienos. Išvež
tieji nesidrovi ir nesibaido klaustis dalykų,kurių nesitei- 
rautų būdami laisvėje. Paprastai karininkai perkerta tas 
diskusijas:

- Draugai, nekreipkit dėmesio į provokacinius klau
simus. Čia pilna provokatorių

Ir kreipdamasis į kalinius:
•t'Atrodytų, kad kai kurie iš jūsų perdaug įprato į 

griežtą režimą... Neužmirškit, kad specialus režimas vi
sai čia pat’.

Staiga užšoko ant scenos jaunas kalinys, buvęs teisių 
fakulteto studentas vienoj Baltijos respublikų. Jis laikė 
puokštę, įmūturiuotą į popierių. Regimai jis buvo pasi - 
ruošęs įteikti gėles savo tėvynainiui. Tokių dalykų dar 
nebuvo buvę: gėles duodavo artistams, bet kalbūnams 
niekados’.

Salė nutilo. Jaunuolis kreipėsi į prakalbininką: "Leis 
klt man, visų tautiečių vardu įteikti mūsų Tėvynei šias 
gėlytes, kur auga čia, toli toli nuo jos".

Jis kalbėjo su akcentu, rusiškai; matyt todėl, kad vi
si susirinkę suprastų. Bet,kol jis dėjo savo trumpą žodį, 
salėje užvirė pasipiktinimas. Iš visų pusių pasipylė 
šauksmai:

- Svoločius ’.
-Subinlaižys ’.
-Špiegas *.
Aš siutau iš įtūžio. Vien pagalvot, kad Krivcovas ir 

Rodyginas bičiuliavosi su tuo tipu’. Bet vaikinas ,užbai - 
gė žodį ir įteikė prelegentui puokštę. Jis ją priėmė. 
Tuo metu vaikinas nuplėšė popierių. Visi išvydo,kad ten 
būta spygliuotų vielų puokštės.

Iš karto visur - salėj ir ant scenos- žmonės nustėro 
ir išsižiojo, nieko nesuprasdami. Prelegentas kiūksojo st 
savo puokšte prie prezidiumo stalo. Už minutės salėj ūž
telėjo vėtra. Niekad savo gyvenime, nei anksčiau, nei po 
to, aš nesu girdėjęs tokių katučių. Visi plojo, be išim - 
ties, net visiems žinomi špiegai, net vidaus tarnybos 
tvarkdariai su savo raikščiais-ant rankovių.

Staiga KGB pareigūnas, sėdėjęs prie stalo, atsikvo
šėjo. Jis prišoko prie paskaitininko, išplėšė jam iš ran
kų puokštę. Bet nesusigaudė,ką toliau daryti; negi žengt 
per visą salę ir išmest laukan? Jis grįžo į savo kėdę . 
Pasiklojo "gėles" prieš save; po to štvėrė, ir psikišo po 
stalu. Salė vis tebedūko.

Vaikinas, kuris įteikė puokštę, nulipo nuo scenos ir 
ėmė eiti per minią. Ant jo puolė sargybiniai, bet kaliniai 
ėmė šaukt, kaukt. Politinio auklėjimo sekcijos viršinin- 
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kas kažką įsakė vienam karininkui. Tasai pasileido sar
gybinių įkandin, kažką jam pašnibždėjo, ir jie pasitraukė 
nuo vaikino.

Mes visi supratom, kad tai vien suktybė, idant ap - 
mulkintų akis svečiams, ir kad visa taip nesibaigs.

Publika nurimo. Vienas iš lankytojų užlipo ant sce
nos ir ėmė mums sakyti, kad mes išgyvenome provoka - 
toriaus išuoplį, " kaip kad buvo įspėjęs draugas kapito
nas":

- Bet mes žinom, kad daugumas esančių čionai su - 
pranta, kas atsitiko ir smerkia savo draugą

Kažkas šūkterėjo atšaudamas:
- Neblefuokit Jūs patys matėte ir girdėjote,kaip 

reagavo toji dauguma.
Kalbūnas nutilo. Tada paskubėjo pradėti koncertą.
Po meninės dalies artistams davė gėlių. Tikrų gė - 

lių. Jas įteikiant, menininkai ir kaliniai susižvilgčiojo 
šypsodamiesi.

Tą vakarą jaunuolį įgrūdo į karcerį, o už penkiolikos 
d:enų perkėlė į drausmės batalijoną, kur specialus reži
mas.

Keletai dienų praėjus po koncerto, mes skaitėme 
Dubrovlago laikraštėlyj "Už šaunų darbą":

... Septintoj subdivizijoje susitikimas su tautiečiais 
praėjo draugiškoje ir šiltoje nuotaikoje"... /b.d. /
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Praeitame "NL" numeryje po šio straipsnio 

antgalve pakliuvo neteisingi inicialai. Straipsnį rašo 
mūsų korespondentas L. EIMANTAS

/ tęsinys /
Tautos Fondo Kanados Atstovybės p-kas A.FIRAVT- 

Č US savo raštu paruoštą pranešimą taip pat išdalino vi - 
siems suvažiavimo dalyviams. Paprašytas detalių paaiš- 
k'no, kad dar metams nepasibaigus, neįmanoma duoti 
smulkesnės apsykaitos. P.Iną apyskaitą jis paskelbs 
spaudoje ir visiems suinteresuotiems per Tautos Fondo 
Įgaliotinius apylinkėse.

Kalbant ap’e Tautos Fondą, gal reikėtų pridėti kai ką 
apie kai kieno nuotaikas ar nuomones, renkant aukas per 
Vasario 16 -tosios minėjimus. Ir šiame suvažiavime , 
svarstant apylinkių veiklą, vienas kitas atstovas, atrodo , 
nepamatuotai nuomonę:"Vasario 16-tosios minėji - 
mus ruošia ..•endruomenė. Todėl tik b e n d r u o m e- 
n ė turėtų rinkti aukas. Nereikia kelių atskirų rinkliavų. 
Tačiau Ant.Rinkūnas ir kiti Tarybos nariai ramiai ir į- 
tikinančiai paaiškino, kad Taryba praeitų metų ir anksty
vesniuose savo suvažiavimuose aiškiai yra nutarusi, jog 
per Vasario 16-tosios minėjimus aukos renkamos pagal 
apylinkėse priimtą ir nusistovėjusią tvarką, ir pagal au
kotojų laisvą valią. Todėl Tarybai dabar nėra jokio rei

kalo keisti savo nutarimą. Išrasto Valdybos p-kė taip pat 
patvirtino, kad reikėtų laikytis priimtų nuostatų.

Po pietų pertraukos, jau kitoje salėje suvažiavimas 
tęsė savo darbą. Įdomūs buvo apylinkių pranešimai, pa
tiekti Krašto Valdybai raštu. Tačiau apylinkių buvo pap
rašyta ir žodžiu paryškinti savo veiklą.

Tolimosios Vakarų EdmontO"© apylinkės jaunoji at
stovė Nijolė KAROSATTĖ pranešė,kad pas juos labai lau
kiama jaunimo įsijungimo. Tiesa, jaunimas labai domisi 
tautiniais šokiais. Gera būtų gauti tautinių šokių kvali - 
fikuotą instrukrorių. Apylinkė turi mergaičių sekstetą 
ir tautinių šokių grupę ATEITAS. Turi ir lietuvių Namus, 
bet jie reikalingi didesnio remonto.Laukiama paramos ir 
iš kitų apylinkių.

Hamiltono apylinkė gal'jau netrukus turės mūsų pen
sininkų namus.

Londono apylinkė daug organizuoto ir darbštaus jau
namo yra atidavusi kitoms apylinkėms ar organizacijoms. 
Juk dabartinė Kanados Jaunimo Sąjungos p-kė Z.Bersė - 
naitė išaugo ir našiai įsijungė į lietuvišką veiklą Londono 
apylinkėje. Ir kitur Londono lietuvių jaunimas aktyviai 
reiškiasi.

Montrealio apylinkė taip pat turi darbštų Šalpos sky- 
r ų bei jauną ir energingą Apylinkės Valdybą.

Tačiau Ottawoje mažėja aktyviųjų bendru o meni ninku 
eilės. Rodney apylinkėje taip pat mūsų gretos retėja. St. 
Catharines apylinkėje didelę daugumą sudaro pensinin
kai. Todėl užsidarė mokyklėlė ir kiti kultūriniai viene - 
tai. Bet, kaip ten bebūtų, ir mažose apylinkėse nenulei
džiama rankų. Laukiama paramos iš kitų pajėgesnių 
apylinkių.

Sudburiečiai greit išleis savo vienetų veiklos muzi - 
kos ir dainų plokštelę. Thunder Bay apylinkė dažnai 
kviečiasi iš kitur vienetus kultūriniams parengimams.Tu
ri gana daug knygų. Nogėtų įsigyti Enciclopedia Lituani
ką.

Toronto apylinkė turi naują Apylinkės Valdybos p-ką 
Algį PACEVlČHį , labai energingą jaunuolį. Neseniai To

ronte praėjo su dideliu pasisekimu 2b-tosios Lietuvių Die
nos.

Windsor© apylinkė turi gausią biblioteką.Parapija ir
gi yra laidas tolimesniam išeivijos lietuviškam išsilaiky
mu' .

Winnipeg© Apylinkės apžvalgą davė J. VALAITIS. Vie
nas didžiausių pasireiškimų šiemet buvo lietvuvių dalyva
vimas etniniame festivalyje FOLKLORĄ MA.

Po apylinkių pranešimų išsivystė platokos diskusijos. 
Apgailestauta, kad nemaža mūsų jaunimo paskęsta Kana - 

dos gyvenimo rutinose. Tačiau daug kur yra ir prošvais - 
čių. Reikia tik efektingą! padėti mažosioms apylinkėms . 
Kai buvo kei keno skundžiamasi, kad apylinkėse negalima 
gauti reikiamų kvitų,pagal kuriuos už aukas galima pada- 

« ryti atskaitas nuo pajamų /incom tax /mokesčių,tai jau
nas Londono Apylinkės Valdybos narys Romas Genčius, 
kiek sujaudintas, šūktelėjo:" "Pamirškite tuos smulkiu© - 

sius biznio ir taksų "sunkumus"’. Mums visiems turi rū - 
pėti lietuvybė ir jos išlaikymas

Svarbesn’ų organizacinių reikalų aptarimą referavo 
Krašto Valdybos pirmininkė Joana KURAITĖ.

Gyvenimu: greitai slenkant,kyla Bendruomenės Sta
tuto klausimas. Speciali Komisija ruošia keitimo projek
tą. Duokime tai Komisijai pageidavimų ir pasiūlymų.

/bus daugiau/

ŠLĖKTOS ir LIETUVOS DIDIKAI

Lenkų šlėktos nuo pat Krėvos sutarties, ypač 15-16 am
žiuje , siekė tokios un jos, kurios pagrindinė sąlyga 
būtų Lietuvos žemių inkorporavimas į Lenkijos sudėtį . 
Nebuvo beveik nė vieno Lenkijos seimo, kuriame nebū - 
tų svarstoma, kaip "sujungti visas Lietuvos jėgas su ka
ralystės jėgomis". Pagrind niai tokios unijos priešinin
kai buvo Lietuvos didikai, kurie iš kunigaikščių perėmė 
tradiciją ginti Lietuvą su jos teisėmis ir privilegijomis . 
Ginant I'etuvos savarankiškumą, 16 a. ypač pasižymėjo
Goštautas, Chodkevičiai, Radvilos, o 17 a. pabaigoje ir 

18 a. pradžioje - Sapiegos.

M. JUČAS /iš:"Nuo Krėvos sutart es iki Liublino unijos",

L I K U C I

/tęsinys /
Kada gimė Europa '

Kada gimė Balto-A įsčių protautė? Kala gimė Heb
rajų- žydų tauta ? Kada gimė Europos tautos, kurios ją 
sudaro?

šiemet žydai švenčia Naujus 5722 Metus. Kelintus 
metus mes švenčiame? Ar pasižiūrėjote į mūsų Ari

jų senovinį kalendorių, ar paaiškinot savo vaikams, 
kaip atsirado? Nuo kada prasideda: žydų Nauji Metai, mū
sų ?

Kalbėdami apie Prutenį/ar Pruscnį/bei Vaidevu
tį, palietėme ir TautarikĮ, nes jis rašė laišką a i s - 
č i a m s. Matėme, kaip mūsų bočiai v a n d u o 1 i-a i 
ir g- a 1 a n a i /galindai/ "pagimdė" Afrikos karalys
tę, prieš tai palikdami savo valdovas P'RMAI EUROPOS 
VALSTYBEI - T s p a n i j a i /su sostine Toulusc/,

2. K a p gimė Europa ?
Visos Europos tautos /nations/ gimė pasėkoje Ro

mos mperijos nukariavimo.mūsų prabočių barbarų 
kardais.. Kaip dabar Maskva "gimdo" savo satelitus, 
taip Krivių Krivaitis /visų Arų Aras/ PRUSĖNAS pa - 
gimdė bent 12 "sūnų", kuriuos šiandien vadiname tokiais 
vardais kaip Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Rusi ja, Ita
lija ir t.t.

Jei Krivių Krivaitis buvo Europos Adomas, tai kas 
gi buvo Ieva? Jos paveikslas dar ir šiandien stovi 
Vilniuje, kur ji vadinama Aušros Vartų Madona. Kitas 
likutis randamas Censfakavoje, pavadintas "Čiorna Ma
dona". Ką tai reiškia mūsų kalboje? Tai Gemale , 
arba Žemelė Šventa, mūsų prabočių Tėvynė M o - 
t i n a. Tik pažvelkime į jos "tautinį drabužį" : saulės 
spindulių karūna virš galvos, supama mėnulio, apsiko - 
rusi gintaro karoliais... visi šie simboliai, tai 
Arijų tikėjimo ženklai, jo išraiškos.

G kaip gi atrodo mūsų "Adomas" ? Kokius simbo
lius ar ženklus /insignia/ jis naudoja, kad taptų Europos 
Tfnperatoriumi? Jo perkrikštytas Krivių Krivaičio her
bas vadinamas visokiais vardais Į "Polish Eagle", "A - 
morican Eagle", ar vien tik "Eagle".. „Romėnai pėrė - 
mė šį ženklą iš etruskų /rųsėnų/,o GENČIARIKlS - iš 
ro menų... I

3, Kaip ir kada gimė Ispanija?
Kaip matėme, 4G6 m vandalai ir galanai peržengė 

Reino "geležinę sieną"/garsiuosius limes sutvirti
nimus/ ir 4G9 m. atsidūrė Ispanijoje.

Tai matydami, mūsų vyčiai -g ūdai /visi - 
gohts/ paspaudė žirgų pentinus ir rugpjūčio mėn. 41G m. 
atsirado Romoje. Jiems vadovavo EILA RIKIS, kavale
rijos valdovas /Alaric/.

Romos miestas pasidavė be pasipriešinimo. Romos 
vyriausias karvedys,.vanduolis AUKŠCILIUS KAUNYS 
/Stilicon/, jau prieš porą metų Ho nerijaus įsa
kymu tapo nužudytas neva už sąmokslą. Jis buvo A r i- 
j ų tikybos. Nors ir prieš tai jis jieškojo užuovėjos 
Ravenos bažnyčioje, bet katalikas Theodosius jį iš ten
iškrapštė: jam, jo žmonai ir sūnui buvo nukirstos gal - 
vos’.

Sakoma, kad prieš užimant Romą, kažkoks atsis - 
kyrėlis /vienuolis, išėjęs iš Apeninų kalnų, maldavo Ei-
lą Rikį "Not to injure the City of All Mankind ". Eita 
Rikis į tai atsakęs: "I am marching in spite of my - 
self. There is someone ever pushing me onward, cry
ing out unceasingly: "Go,take Rome!"

Kaip pasielgia šie barbarai? Jie Romos nesudegi
na, o tik tris dienas papuotavę ir pasiplėšę, ją aplei - 
džia. Už trijų mėnesių Kalabrijoje miršta ir pats Ei -
la Rikis. Jo karia1 suteikia jam kitiems keistai atro - 
dančias laidotuves, nes jos buvo "pagal senovinį pa 
protį".

Kaip palaidojamas E;la Rikis? Gi pasikeičiant ne
didelės B uxe n t i u s /da. Bussentio/ upės vagą ir jos 
kieto akmens dugne škertant keturkampę duobę. Ten 
įleidžiamas Eila Rikio kūnas su jo ilgu gudišku kardu ,
visais turtais bei papuošalais, su laidotuvių 
jo mylimu žirgu: "in keeping with northern 
Po to upės vaga vėl atidaroma, nužudomi ją 
laisviai, taip kad nė vienas italas nežinotų 
tos. /bus daugiau/

maistu ir
"customs".

kasę be -
kapo vie-

3 psi ,

3

3



KŪLTORINIS PUSLAPIS®

Scena iš operos "T I TUANl"

Opera "I LITUANI Toronte
Didysis dienraštis "The 

Globe and Mail" šio lapkri
čio mėnesio lOd. maždaug 
taip rašo:

"Toronto miestas džiau 
giasi etninių grupių operi
niais spektakliais. Š. m. XI 
8 d. RYERSON teatre ir lie
tuviai davė labai tinkamą — 
puikų pastatymą—Ami 1 eari 
PONCH1ELLI operą—I Lit
uani". Operos libretistas, 
matyt pastebėjęs rys; tarp 
Italijos apjungimo kovų ir 
l i etuvi ų gyny mosi kovų pri eš 
kryžiuočių ordiną, sumanė 
pastarųjų kovas įamžinti ir 
muzikoje. Didžiulis Ryerso- 
no teatras buvo perpildytas 
triumfuojančiais lietuviais. 
Visi bilietai,© pirmųjų kai
nos siekė 25.doL , buvo iš - 
par duoti. Tikrai šios operos 
pastatymas labai kėlė lietu - 
viųpatriotinius jausmus Lie
tuvai, kad ji būtų visad lais - 
va".

Kas gi taip kėlė lietuvių 
patriotinius jausmus. Opera 
"I Lituani", kurią Kanados 
lietuviams pastatė Chicagos 
Lietuvių Opera š. m. XI. 8 . 
Tai jau antra Chicagiškiųiš

vyka Kanadon. 1958. V.17 jie 
mus žavėjo Toronto Eatono 
auditorijoj pastatyta VERDI 
"Rigoletto" opera.

Šį kartą "I Lituani - Lie
tuviai" priminė mūsų žūtbū
tinės kovos, įvykusios dau
giau kaip prieš 500 metų 
prieš kryžiuočius. Ši Pon- 
cliielli opera pirmą kartą pa
statyta Milane 1874m. Pub
lika ją sutiko su dideliu pri
tarimu. o muzikos kritikai 
palankiai įvertino. 1884 m. 
kompozitorius vadino ją "Al
dona". Tačiau vėliau grįžta 
prie "I Lituani”.

Operos libretas sukurtas 
pagal "Konradą Valenrodą", 
poeto Adomo Mickevičiaus 
garsiąją poemą, kuriai siu
žetą sukūrė laisvais nors kai 
ką pagrinde ir istoriniais 
šaltiniais.

Operos libretas, matyt, 
gerai nesiorientavo Lietu - 
vos istorijoj. Todėl mūsų— 
Lietuvos Valst. Operos vete
ranas ir poetas Stasys SANT
VARAS, versdamas lietuviš
kai libretą, kai kąpataisė bei 
išlygino.

Šią operą 1940m. rengta
si statyti Lietuvos Operos 
Teatre, bet okupacija sutruk
dė. Tik išeivijoje — Chica- 
goje š m. VI. 13-14 ir 20 die
nomis operą "I Lituani" su 
dideliu pasisekimu pastatė 
CHICAGOS LIETUVIU OPE
RA.

Š. m. XI. 8. Toronte šias 
eilutes rašantis turėjo malo
nią progą, galėdamas pa
spausti ranką šios operos 
lietuviško libreto autoriui A. 
Santvarų!. Nustebintas, kad 
liko atpažintas, pasisakė jog. 
specialiai operos pastatymo 
proga, atvykęs Kanadon pasi
semti lietuviškos stiprybės..

Operos libreto turinys maž
daug būtų toks: Prologe veiks
mas pradedamas Lietuvoje . 
Po pralaimėto mūšio prieš 
kryžiuočius, pilies kieme 
žmonės maldauja Dievą pa
sigailėti žudomos tautos . 
Karvedys KERNIUS, lydimas 
Vaidilos VILTENIO atsisvei
kina su žmona ALDONA. At
eina kunigaikštis ERDVILIS, 
Aldonos brolis. Kernius su 
Erdviliu'š Lietuvos pasitrau
kia ir pasiryžta atkeršyti 
kryžiuočiams.

Pirmasis operos veiksmas 
vaizduoja įvykius po 1O me
tų Marienburgo — kryžiuo - 
čių pilyje. Žmonės ateina pa
sveikinti naujo kryžiuočių or
dino magistro — KONRADO 
VALENRODO, kuris vėliau 
pasirodo, esąs Kernius, nors 
kryžiuočiams pradžioje tai 
nebuvo žinoma. At vedami su- 
rakinti lietuviai—belaisviai, 
kurių tarpe yra ir Erdvilis. 
Pagal nusisto vėjusius papro 
čius, belaisviai turi būti nu
žudyti. Vyskupas labai iškil
mingai magistrui įteikia ti
tulinius ženklus, o Germa — 
nas, ordino pirmūnas, valdo - 
višką kardą. Magistras pa- ’ 
leidžia lietuvius belaisvius , 
nors Germau'ii tatai labai ne
patinka. Pastarasis, nors 

gimęs Lietuvoj, bet iškilo 
augdamas ordene .Iškilmėms 
besibaigiant pasirodo Aldo
na, apsirengusi piligrimo rū
bais. Ją atlydi Viltenis. Jie 
susitinka Erdvilį. Brolis ir 
sesuo greitai viens kitą at - 
pažįsta.

Antrame veiksme puota 
vyksta pilyje. Tai magistro 
įvesdinimo iškilmės. Daug 
kunigaikščių, aukštų svečių, 
kurių tarpe, veidus pridengę, 
yra Aldona ir Erdvilis, žino
ma irVaidila»Viltenis. Kon
radas liepia pastarajam pa
dainuoti. Kai kuriems kry
žiuočiams lietuviška daina 
nepatinka, bet Erdvilis su
šunka: "Ar Lietuva jau mi
rė"? Konradas su Iškeltu 
kardu artinasi prie Erdvilio. 
Staiga tarp jų atsistoja Aldo - 
na ir atidengia veidą. Konra
das atpažįsta savo žmoną ir 
nuleidžia kardą, liepdamas 
tai padaryti ir kitiems kry
žiuočiams. Germanas įtarin- 
gai seka Konradą ir prisime
na, kad kažkur Lietuvoje ma
tęs Aldoną. Konradas Vaidi - 
lai Vilteniui paveda globoti 
Erdvilį ir Aldoną, nors Įtam
pa nedaug atlyžta. Puotoje 
bandoma atstatyti tvarką. Vėl 
pakyla džiaugsrrfb taurės.

Trečio veiksmo pirmoje 
scenoje prie kryžiaus Aldona 
aprauda liūdną likimą ir lau
kia pasirodant Konrado. Pro 
šalį pravedami sužeisti ka
nai. Atėjus Konradui, vyras 
su žmona susitinka išarčiau 
po 1O metų nesimatymo. Kon
radas pasako, kad "grįšim"į 
gimtą šalį", nes lietuviai lai
mi ir moka apginti savo lai s - 
vę. . . Bet suskamba varpai 
ir Konradas išgirsta balsą... 
"į teismą pagonį". Jis tuoj 
supranta, kad liko išduotas 
ir jie ateis jo suimti. Liepęs 
Aldonai nubėgti į šventovę, 
Konradas lieka laukti Erdvi
lio ir lietuvių Įtarių.
"«■ ii _____HJX'lLMSML-.-J—

Į aikštę suplaukė daug žmo- dainuoja baisų-kruviną mūšį, 
nių. Iš kovos lauko atvyksta Žmonės prašo Dievą, kad 
kitas dainius VILNIUS ir ap- baigtųsi tos kančios.

/ bus daugiau /

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

Žurnalo LIETUVIU DIENOS rugsėjo mėn.numeris 
išsiuntinėtas.

Šis numeris yra skirtas ilgametės ir nepavargstan - 
čios visuomenininkės Alenos DEVENIENĖS pagerbimui . 
Rašytojas Jurgis Gliaudą trumpai peržvelgia Alenos De- 

venienės įnašą mūsų spaudai. Ilgesnis aprašymas - rašy - 
tojos Alės Rūtos, einantis per kelis puslapius ir gausiai 
iliustruotas nuotraukomis nuo pat vaikystės dienų.

Vienuolė Seselė Ona Mikailaitė trumpai duoda Putna- 
mo Vienuolyno istoriją ir jo veiklą, pailiustruodama nuot- 
rauko mi s.

Keli puslapiai skirti lietuvio kūrėjo pagerbimo šventei 
Įvykusiai gegužės 17 d.Cleveland’e. Nuotraukos Įdomės - 
lių momentų. Rašytojos A.Šalčiuvienės-Gustaitytės no - 
velės tęsinys iš praeito numerio "Kunigo belaukiant".To
liau minimi knygos ir leidiniai.

Angliškoje žurnalo dalyje: J.A.Trapans kalba,pasakyta 
Pabaltijo Komiteto ruoštame Birželio minėjime "Birželio 
14-sios realybė". Prez. R.Reagan’o "Pavergtų Tautų Sa
vaitės" proklamacija, J. Bird - "Kanadiečiai aktyviai Įsi
jungia į kovą už laisvę", raš. J.Gliaudos "Turtas" Į anglų 
kalbą vertė T. J.Stacy.

"IIETUV'Ų DTENŲ" žurnalas, skirtas spalio mėnesiui, 
pagerbia poetę Kotryną Grigaitytę ir jos poeziją. A.Gus
taitis , pasikalbėjimo forma duoda nemažai žinių iš poe - 
t ės vaikystės, kūrybos ir vėlesnio gyvenimo Amerikoje. 
Straipsnis gausiai iliustruotas nuotraukomis,baigiamas 6 
poetės eilėraščiais.

"Kur auga ir bręsta kūrybinis jaunimas" straipsnyje 
minimas "Ateities" žurnalas, švenčiąs 7G-metį.

V.Pauža trumpai peržvelgia muziko St.Sližio muzi - 
kinį kelią. Pora puslapių skirta Floridos lietuviams; pa
minėtas ir Lenkijos lietuvių sąskrydis prie Dariaus-Gi - 
rėno paminklo.

Šiame numeryje baigiasi A.Šalčiuvienės-Gustaitytės 
apysaka "Kunigo belaukiant". Naujos dailininkės A .Saba- * 
lytės darbų dvi nuotraukos.

Anglų kalbos skyriuje: trumpai apie K.Grigaitytę, M. 
M. Kampclman’o "Teisė atsakyti", Madrido Konferencija,
E. Jasiūno - gcn. A.Gustaitis, Vytauto 55G metų jubilie
jaus minėjimas Trakuose, J.Sasnauskas- jaunas idealis
tas, A.Bernoto-Lietuvos filatelija, J.Gliaudą-A.Vit - 
kausko "Pegasas ant kojūkų". '■■■■,'. .. 6į . : -

. i ■ r
Sis žurnalas vienintėlis , kuris aprūpiną skaitytoją 

puikiomis nuotraukomis, išleistas labai gerai. Leidžia A.
F. Skirtos, Los Angeles, 4364 Sunset Blv., 9CG29,USA .

Juozas Š ilė n a s

VEIDU I ŠIAURE*

/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS
/ tęsinys/
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Pro praviras duris girdisi gatve riedančių tankų trenks
mas, skubančių vežimų dardėjimas ir sunkūs pavargę pės
čiųjų žingsniai. Norėtųsi pabuvoti ilgai,čia taip ramu .. 
Keliasi moterys, keliamės ir mes, ir išeiname į gatvę. 
Jos nuskuba viena kryptimi, — mes kita.

Žmonės likviduoja kooperatyvo krautuvę, nešasi kas 
kam pakliūva, niekas jos nebesaugo. Gatvėje pilna besi
traukiančiųjų civilių ir Karių. Važiuoti ir pėsti, jie visi 
skuba Tauragės — Pagėgių kryptimi.

Grįžtame į dvarą. Pietų metu būriams išdalino svies
to ir cukraus atsargas? maisto reikalas pas visus yra la
bai opus.

Blogos naujienos. Rinktinės vadas Kardas, ką tik grį
žęs iš komendantūros praneša, kad atėjo laikas apsispręs
ti. Esą, vokiečiai mums, kaip ginkluotiems partizanams , 
su ginklais toliau vykti nebeleidžia, kur nors pasitraukti 
į kitą vietą -- neturime kur. Grįžti negalime, rusai kas 
valandą artėja prie mūsų.

Kas daryti?. . Vokiečiai liepia mums išsiformuoti ir 
stoti į vokiečių kariuomenę, ar darbininkais į Vokietiją, 
kitų pasiūlymų nėrą. Karininkų nei į vermachtą, nei į 
luftwaffe nepriima, tik darbininkais. Todėl, tokiai padė
čiai esant, jis nuo tolimesnio Rinktinės vado pareigų at
sisako. Kiekvienam paliekamas savistovus sprendimas . 
Darykite vyrai, kaip kam patinka.

Būrių vadai irgi paseka jo pėdomis. Liekame be vado
vybės. Visaip galvojome kas daryti, kokį kelią pasirinkti, 
kokia bus ateitis? Į Vokietiją vykti nesinori, grįžti nega- ’ 
lime, vietoje pasilikti irgi negalime...

Pasirenkame vienintelę galimybę, kiek dar galima— 
trauktis arčiau Vokietijos sienos, ginklus nuo vokiečių 
akių slėpti vežimuose, ir tik paskutiniu momentu pereiti 
į Vokietiją.

Iš trijų mums pasiūlytų galimumų, daugumas nutaria
me stoti į luftvvaffe ir laikytis klek galima daugiau savų
jų tarpe. Tačiau, keliolika apsisprendžia kitaip. Į Vokie- 
4 psl.

tiją vykti atsisako, nutaria grįžti atgal į savas vietoves 
ir tęsti partizaninį karą iki laimėjimo arba mirties. Jų 
manymu, karas greitai baigsis ir rusai bus priversti iš 
Lietuvos pasitraukti.

Grįžtančiųjų tarpe yra ir septyni Anykštėnai. Jų tarpe 
ir mūsų pagrindinis žvalgas Juodasis Raitelis. Mos jiems 
atiduodame geriausius ginklus, didžiąsias šovinių ir mais
to atsargas.

Temstant jie išvyksta. Atsisveikiname, atsibučiuoja
me, stipriais rankų paspaudimais sakome sudiev. Sunku 
atsiskirti jau tiek gyvenus. Jie kaip broliai, vieno likimo 
broliai.

— Iki susitikimo Niūronių miškuose .’ Laimės ir pasi
sekimo linkime mes jiems, o jie pranyksta temstančio 
vakaro akiratyje.

Jų tolimesnio likimo neteko sužinoti, ir žadėtam Niūro
nių miške nebesusitikom. . . Bet, kad jie grįžo ir kovojo 
ir ne vienas iš jų gimtosios žemės smėly amžiams už
migo, tai tikrai.

Naktis, graži žvaigždėta naktis. Pro kiaurą daržinės 
stogą sekame danguje bespindinčias žvaigždes, ieškoda
mi savosios, kuri negęsta ir nepranyksta, kuri nepranyks
ta berybių plotuose.

Sunkios mintys blaškosi gaivoje, nežinomas likimo ke
lias prieš akis atsiveria visu platumu, kaip ir visuomet, 
kada lietuvio širdį suspaudžia sunkus skausmas, jis tą 
skausmą išlieti pilnumoje temoka tik dainoje. Taip ir da
bar: vieni pavirtę ant suplėkusių šiaudų seka dangaus 
skliautą, kiti susispietę arčiau vienas kito, dainuoja apie 
sunkią kareivio partizano dalią, apie gimtosios žemės 
meilę, apie belaukiančią mergelę lelijėlę, apie didįjį su
grįžimo žygį ir laisvę savo gimtai žemei. Apie tolimas, 
svetimas šalis...

Nakties tamsa . dengia jų veidus, iš jų. akyse žiban
čių ašarų nesimato kai iš jų lūpų iššaukiama daina, kuri 
plaukia lyg platūs Nemuno vingiai, kalvotais Žemaitijos 
laukais iki atslenkančių raudonųjų ordų, iki žibančių be
ribėje žvaigždynų. . .Daina liejasi su vieškeliais riedan
čių tankų ūžesiu, su netoliese bėgančio upelio čiurleni - 
mu...

Dvaro žeme nuo pat ryto kūrenosi neužgesinami lau
žai. Prie jų ateina ir nueina moterys ir vyrai. Nuo ug
nies šešėliiąi žaidžia, bėgioja pro kiaurynes daržinės 
sienomis.

Tauragės pusėje, kaip ir praėjusią naktį, šviečia dau
gybė iš lėktuvų išmestų lempų, girdėti sprogimų trenks
mas. Virš mūsų praūžia keli lėktuvai, skubiai užgesina
mos ugnys. Nutyla daina. Naktis močiutė užmerkia akis

Išaušta liepos trisdešimtosios dienos rytas. Apie de
šimtą valandą rytmetį išjudame iš Šilalės dvaro Pajūrio 
Žvingių kryptimi.

Tik pravažiavus Šilalės miestelį, visai netikėtai su
tinkame bevažiuojančius kaimynus -- Julių. Ceciliją, Ge
nutę ir LaKūaą. Stebimės ir džiaugiamės. Jie prisijun
gia prie mūsų ir visi važiuojame kartu.. Pasirodo, jie po
rą dienų išvyko ankščiau iš Anykščių ir nieko nežino apie 
tilto išsprogdinimą, mieste gaisrus ir pagojės kautynes .

Jie pasakoja, kad Raseinių© s3 buvo sutikę ir daugiau 
Anykštėnų, kurie irgi turėtų būti kur nors nepertoliau - 
šiai.

Jų vežimas seKa mūsų, einame pėsti šalia jų ir neafc- 
sikalbam, ypač mudu su Genute. Iš pat jaunystės dienų 
puižausiai pažįstam vienas Žtą, nekartą šiltesnį žodĮ 
vienas Žtam esam tarę, nekartą šokom melodinga m val
so sūkuryje. Stebisi jinai mano barzda, ssą visai nebe- 
galifna atpažinti. Kelionės šešėlis atspindi ir jos veide, 
nauja rūpesčių ir nežinios vaga jos kaktoje. Bet, nežiū
rint nuovargio ir naujų rūpesčių, lyg ta laukų plaštakė , 
kaip ir visuomet būdavo — besišypsianti, lengva, greita, 
mintyse, žodžiuose ir žingsniuose. Jos vyras širvintiš
kis, puikus, malonus, buvęs karo aviacijos lakūnas lei - 
tenantas.

Prastas smėlėtas kelias, išmuštas pravažiuotų tankų . 
Arkliai sunkiai trauža vežimus, ant kurių tik mažieji vai
kai ir senieji. Visi einame šalia jų, abipus kelio, lyg lai - 
dotuvėse.

Palengva lenkiame paliekančius kaimus ir vienkiemių 
sodybas, mus lydi debesuota dienos tvanka ir dulkės. Nuo 
mūsų vežimo ratų kntinėja šinos: vakar dieną bestovint 
prieš saulę perdžiūvo. Turime dažnai sustoti ir juos tai
syti. Apraišom vielom, apkalinėjam vinim. Pavažiuoji 
kiek — ir vėl tas pat. — Tai mus labai vargina ir mes at- 
silieKame Kolonos gale, laikinai atitrūkstam nuo savųjų.

Laikomės būrių sudėtyje, nors esame be vadovybės. JI 
atsisakė toliau vadovauti ir pasiliko Šilalės dvare. Jau
čiame jų suktą suokalbį ir norą atsipalaiduoti nuo mūsų. 
Mes netikime, kad jie pasiliks Šilalėje; kai kurių vyrų tar
pe yra ir griežtesnių pasisakymų prieš juos. Gerai, kad 
jie ir nešimaišo mūsų tarpe.

Esame tiesioginėje Panevėžio Komendantūros žinioje , 
kuriai ir turime prisistatyti nurodytoje vietoje pasiekus. 
Mes jos tenai neberandame — ji pasitraukė toliau...

Kelyje sutinkame keletą Įvairaus dydžio grįžtančių gru
pių. Jie visi grįžta į savo gimtąsias vietoves vesti parti
zaninę kovą. Daugumas jų buvę Vietinės Rinktinės kariai, 
uniformuoti ir gerai ginkluoti: automatais, kulkosvaidžiais 
ir granatomis, šalmuoti... Mes Į vakarus— jie į rytus...

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

LATDGJIMG NAMAI KAUNE
Prieš kurį laiką Kaune į- 

rengti laidojimo namai. Juo
se yra 3 pašarvojimo salės. 
Laidotuvių Namų paslaugos 
labai patogios miestiečiams, 
kurių dauguma gyvena ma - 
žuose buteliuose. Tačiau , 
neleidžiama norintiems už
degti žvakių, pakabinti ar
pastatyti kryžių, negalima 
ir giedoti arba įeiti kunigui.

MIRĖ BALETININKAS 
PETRAS BARAVYKAS

Baletininkas Petras Ba
ravykas mirė, eidamas 68- 
sius metus. Ypač pasižymė - 
jo charakterinėse rolėse ba
letų pastatymuose. Nuo 1932 
m. pradėjęs dalyvauti ne
priklausomos Lietuvos Kau
no teatro beveik visuose ba
letų pastatymuose, po karo 
pradėjo dirbti baletmeiste
riu režisorium. Jis yra 
sukūręs šokius J.Karna vi - 
čiaus operai "Gražina", S. 
Moniuškos "Halkai" ir ki .

metas"- kaip geriausiai 1979 
m. užsienio rašytojo knygai , 
kurią išleido Lidove. Čekos
lovakijoje pasirodė 3 šios 
knygos laidos.

ŽURNALISTU, KONGRESAS 
Maskvoje dalyvavo ir okup . 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun - 
gos atstovai-Sąjungos V-bos 
p-kas A. Laurin Žiūkas ir jo 
pavaduotojas V. Jemeljano- 
vas. Kodėl toks Jemeljano - 
vas prilipęs prie lietu - 
vių žurnalistų - aišku. Tik 
kokia nauda iš tokio žurna- 
lizmo ? Tiesų iškraipymas , 
kaip nekartą pasitvirtino ir 
kasdieniniame gyvenime ir 
istorijoje, nesukuria geresnį 
ar garbingesnį gyvenimą... „

PASIŽYMĖJO KAUNO 
DRAMOS TEATRAS 
LENINGRADE

Kauno Dramos Teatras 
grįžo iš gastrolių Leningra
de, kur laimėjo aukštą įver
tinimą. Leningrado laikraš
čiai gyrė režisūrą ir aktorių 
darbą.

INFLIACIJA PALIETĖ 
LAIKRAŠČIUS

Kaip sakoma, - dėl inflia
cijos Lietuvoje išeinančių 
laikraščių kainus nuo 1982 m. 
pradžios pakils 50%. Įdomu, 
ar visų laikraščių, ar tik lie
tuvių kalba leidžiamų?

TAIP RŪPI VALSTIEČIAI
Molėtų apyl. Pad varių 

kaimo gyventojai parduo
da pieną tarybinio ūkio Be- 
kupės pieno 'surinkimo 
punktui. Kiti pieno punktai 
iš gyventojų keliuose kai
muose surenka pieną, bet ne 
Be kupė. Todėl . gyventojai 
kasdien turi nešti keletą ki
lometrų 20-30 litrų pieno . 
Ypač pagyvenusiems tai nė
ra lengva padaryti’,. Gyven
tojai per spaudą bando iš
gauti supirkinėjimo pageri
nimo.

ITALAS FILOLOGAS 
IŠMOKO LIETUVIŠKAI

Milano Katalikų Universi
tete lietuvių literatūrą dės - 
to dr. Guido Michelini. Jis 
yra kalbininkas ir labai do
misi lietuvių kalba. Savo di
sertaciją baltų kalbotyros 
klausimais, reikšmingą ir 
visai indoeuropiečių kalbo
tyrai, jis apgynė Vilniaus 
Universitete. Čia jis atliko 
ir stažą, gerai išmokdamas 
lietuviškai. Jis yra išvertęs 
italų kalbon J.Marcinkevi - 
čiaus, E. Mieželaičio eilė - 
raščių.

ČEKOSLOVAKIJOS 
RAŠYTOJŲ SĄJUNGA 
PASIKVIETĖ Joną AVYŽIŲ.

Čekijoje ir Slovakijoje ne
seniai lankėsi rašytojas Jo
nas Avyžius Čekoslovakijos 
Rašytojų Sąjungos pakvies
tas. Pragoję jam Įteikė lei - 
dyklos Lidove premiją už jo 
romaną " Sodybų tuštėjimo

MA TE MA TIKU KO NGRE SA S 
VILNIUJE

Iki 1970 m. pasauliniai 
matematikų tikimybių teori
jos kongresai vykdavo JAV - 
je, Berkley U-te, Kaliforni - 
joje.Dėl finansinių sunkumų 
nutarta nebesusirinkti Ame - 
rikoje. Jau 4-ti metai tokie 
kongresai vyksta Vilniuje . 
Pasirodo, kad per paskuti
nius dešimtmečius susifor - 
mavo savita lietuviškoji ma
tematikos srovė, kuri susi - 
laukė tarptautinio pripaži
nimo. Vilniuje leidžiamas 
žurnalas "Lietuvos matema
tikos rinkinys"verčiamas į 
anglų kalbą ir išleidžiamas 
JAV-ęe.

Šiemet į Kongresą buvo 
atvykę 500 žymių yriaoksli - 
ninku iš 22 valstybių į Vilnių. 
Atstovauti 4 žemynai.:Euro - 
pa, Azija, Amerika, Australi
ja.

Buvo perskaityta 460 re
feratų, iš jų 60 < Lietuvos 
mokslininkų.

Dalyvavo pasaulinio garso 
universitetų-Cambridge, Hei- 
delberg’o, Kioto ir kt. ats - 
tovai.

PRODUKTINGAS VILNOS 
AUDINIŲ FABRIKAS 
"NEMUNAS"

Rokiškio apylinkėje Juod
upės vilnos audinių fabrikas 
"Nemunas" pagerbia savo 
pasižymėjusius pirmūnus-;

Šiame fabrike dirba virš 
ICOG įvairių specialybių 
darbininkų.Kas mėnesį pa - 
tikrinama jų produkcija ir 
geriausiųjų sąrašai iškabin
ti viešose, gerai matomose , 
vietose. Žymimas ne tiktai 
kįekis:bėt ir kokybė. Išsiplė
tė po tiek metų ir "Drobės" 
audimo įmonė.

Tik visi fabrikuose atsi - 
radę nelietuviai ar pagalvo - 
ja, kaip jie čia atsidūrė?
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JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI— MUSU.

ATEIK (, LIETUVIU A. Ą. ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKIMĄ^. SUSI RENK AM E KIEKVIENA. 
TREČIADIENI. 11U GEORGE ST. JLA SALLE. QUE. , 

« VAI.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. t 366-2548 (namu), 489-5391 (darbo);
Henrikui N.: 277—7868; Dainiui L*; 768—9606;
Donaldui D.: 661-1733.

ViTniaus”Univers!teto kieme vyksta tradicinė pirmakursių 
studentų inauguracija-initium semestris.

Adolfas Strakšys

ŽMONĖS YRA KLASTINGI
Vieną rugpjūčio popietę parvežė jį aklinoj dėžėj " ir 

žviegiantį įmetė į šviežiais Šiaudais šiugždantį gardą. Se
ni tvarto gyventojai pastatė ausis, o nutukusi pakūtės mu 
sė nusižiovavusi bakstelėjo jam į nosį ir suzirzė:

- Dur-ne-li s ’.
-Par-šc-lis - įsižeidė jis.

— Ū-ū-ū-ū, - nusistebėjo stambus gyvulys su iltimis 
prie aurų - Kas TŪŪŪŪ?

- Paršelis’. - pakartojo jis.
- Cha-cha-riekūūūūū, - nusikvatojo nuo laktos aukš - 

tybiii raudonskiauteris padaras ir sumosavo sparnais. Iš 
to, kad jis tupėjo taip aukštai ir turėjo tokią galingą 
gerklę, paršelis nusprendė, jog šis bus tvarto vyriausių 
vyriausiasis.

Ba’k, baik, - nutraukė jo mintis skardus balsas nuo 
durų, ir paršelis iš baimės pritūpė, o pritūpęs pro plyšį 
garde pamatė, jog subarė; ■ liežuvį iškeręs, paprasčiau - 
sias šuniokas. Akys jo buvo rūsčios, užrūgušios nuo rū
pesčių, ausys lapnojo, o kadangi rėkė "baik, baik" gie- 
doriui ant laktos, tai paršelis nusprendė, jog ne giedo- 
rius, o šitas turėtų būti vyriausių vyriausias kuriam tu
rės gerintis ir būti nuolankus, jei norės ramiai ir kiauliš
kai gyventi.

- Paduokš paduokš, - pareikalavo kažkas nei aukštai, 
nei žema1, per patį tvarto vidurį, ir paršelis pamatė, 
kad balsas sklinda iš virve suveržtos statinės, lygma’iai 
prigrūstos šiaudų.ant kurių tupėjo Perekšlė. Ką paduokš, 
- išsigando paršelis, - mane, kudlių, karvę? C jei visus 
iš karto, tai ką jinai darys? Bet jei nežinotų, tai ne - 
šauktų’. Ne, Perekšlė yra šio kampo šeimininkė. Vieš - 
patie aukščiausias, atsiduso ir didžioji kiaulė, reikės gy
venti krašte kurį vištos valdo’.

Gal dar ilgai paršelis būtų sukęs galvą spėliodamas , 
kas yra karalius, bet jo šviesias mifitis nutraukė durų 
girgždesys.

Ant slenksčio sujuodavo šeimininkas. Už jo nugaros 
švietė rugpjūčio saulė. Štiš, pasakė jis gaidžiui, o kai šis 
norėjo sprukti’pro duris, stvėrė už uodegos ir užmetė ant 
laktos. Tupėk, pasakė.

Suniekinęs visų akivaizdoje gaidį, nusišypsojo kudliui 
kreipdamasis į jį: Sargi, Sargi, ir tasai, žvangindamas 
grandine, kuria buvo pririštas prie būdos, iš dėkingumo 
lyžtelėjo ranką. Pavyduliaudamas kudliui, gailiai sumy
kė gyvulys su iltimis prie ausų, ir žmogus švelniai pasa
kė: Sėmarge, tu mano šėmargė, kai tik nuzvibs bimbalai, 
išleisiu į ganyklą". Paglostęs jos tarpuragę, sustojo 
prie virve perrištos statinės, pakišo delną po tupinčia 
višta ir pasakė: "Tupėk, tupėk", o višta iš gėdos nurau
do, kad neturi kiaušinio, ir tarsi teisindamasi pasakė : 
dar dar dar, bet žmogus į jos žodžius jau nebekreipė dė
mesio, o žiopsojo į paršelio gardą ir meiliai klausinėjo.

- Na, ka p tu, brangusis, įsikūrei, kaip?
Paršelis nieko neatsakė, jis buvo užsigavęs, kad jį 

taip gėdingai ištempė už užpakalinių kojų iš dėžės ir žvie
giantį nešė per visą kiemą, ir su panieka nusisuko į sie
ną. Bet žmogus pakasė tarpausį, ir jo širdis atlėgo. Nu 
stebusi iš pasipiktinimo karvutė užmetė ant nuga
ros uodegą ir pasakė: "No-no-no", bet žmogus nekreipė 
dėmesio, į jos protestą, o pakėlė katiliuką, sklidiną viso-
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Vladas Kalvaitis

atsikvcšėjimas

Iš vaikiškų kelnių išaugęs, 
vokus‘kiek plačiau praplėšęs, 
žiūriu, kad geriausias draugas 
tapo didžiausias priešas.

Bandžiau iš pradžitj stebėtis, 
bet viskas labai dėsninga: 
koketė nemėgsta koketės, 
protingas - protingo.

KUR TIKRASIS KELTAS ?
Kas plaukia tik į priekį - 
atsitrenkia į uolą.
Kas nuo audrų pabėga - 
ant seklumos užpuola... 
Tad kaip išvengt pavojų 
ir neprarast nieko ?

Galvoju ir galvoju, 
žiūrėdamas į slieką...

- Prašydamas žodžio, keli vieną ranką,pasiduodamas - 
abi.
- Kasdien tupėdamas prie paradinių durų, šuo pamiršta,
kaip atrodo būda. /V.Karalius iš"Sizifas be akmens"/

kiaušių kvapų, supylė į sakais dvelkiantį lovelį skanų ė- 
dalą ir, užsikvempęs ant gardo, užsisvajojo: "Ir kada tu, 
mano paršeli, išaugsi į . tikrą paršą”. "Aš pasistengsiu’." 
- norėjo sušukti paršelis, bet vos nepaspringo nelupta bul
ve ir šilto pieno gurkšniu.

Taip visiems beūturiuojant, paršelis atleido žmogui 
už tai, kad jį už paskutiniųjų kojų nešė per kiemą, Sargiui 
lojant ir Šėmargė i mūkiant. Sakyk, nesakęs, mąstė jis, 
bet žmogus yra padorus padaras. . Kam šioje žemėje ne
tenka suklysti, aiškindavo jam vakarais mama, net pa-
čios didžiausios kiaulės pasauly padaro klaidų, suklumpa, 
nors turi keturias kojas, o vargšai žmonės - vos dvi ir 
tas pačias į kažkokius skarmalus įpakuotas, tad atleisk 
jiems , viešpatie, je> jie kartais nežino, ką daro.

Filosofavo paršelis, paslikas ant ant šiugždančių šiav 
dų. Saulės spindulys dulkių šluotele švelniai glostė jam 
šonus ir, š itai glostomas, jis grimzdo į sapnų karalystę, 
ten išvydo savo motiną ir dvylika brolių. Laigė jie po 
tvartą ir žvygavo siautulingai džiaugdamiesi kol vieną 
dieną atėjo į tvartą žmogus su aštriu peiliu ir, paguldęs 
aukštielninkas, pjovė,ten, kur baisiausiai skauda.

Nubudo jis nuo to nepakeliamo skausmo. Jau buvo 
vakaras, bet tebekarkė višta savo gurbe, žiovavo Sargis 
po gero pokaičio, o geldoj kvepėjo gruzdinti miežiai, šal
čiu dvelkė dubenėlis vandens, ir paršelis dar kartą įsi
tikino, kad gyvenimas yra puikus", ir neverta graužti sau 
pusąagių, kai aplinkui švaistomasi peiliais ir nuo jų bal
siai skauda. Visi skausmai praeina, kaip praeina naktis, 
o visos žaizdos , kad ir giliausios, užsiraukia saulės ši
lumoje, tik nebeužželia plaukais, ir gyvenimas vėl žvanga 
visais žvangučiais, vėl šokinėk per tysančią ant šiaudga
lių motiną, čeksėk jovalą, kurį tau žmogus neša, ir ne
sielvartauk dėl to, ko nebeturi ir nebeturėsi, nes po tei - 
sybei ir ležinai, ko nebeturi, ir koks būtų tavo gyvenimas 
jei viską turėtum.

Taip ir gyveno paršelis pasišokinėdamas, augotiesiog 
sprindžiais, tarpo.lyg ant mielių, ir šiltais vakarais, kai 
atviros kūtės durys, nyku jam būdavo klausytis kaimynų 
kalbų. Pats niekuomet į šnekas nesileido. Liežuviu mal
damas nebent tik žmogus didelis užauga, tą šventą mintį 
motina jam įkalė į galvą, mūsų giminėj svarbiausia lai - 
ku nutukti, užsiauginti kuo storiausius lašinius, nes tik 
toksai būsi giriamas ir šeimininko vaišinamas pačiais 
gardžiausiais kąsneliais.

Didelė filosofė buvo paršelio motina. Tai ne višta. 
Durne, tu dūme, piktai atrajoja karvė. Nespėja kiaušpa- 
laikį padėti, o jau šaukia dar-dar-dar’. Kad bent būtų į 
ką žiūrėti’. Pilnas pakampes tokių kiaušinių kiekviena 
karvė gali pr-dėti, - piktai užmeta uodegą ant nugaros.

Įsilingavo kritikuoti, žvygteri tyliai paršelis. Veltėė- 
ėėdis, pastato iltis karvė, pa-ra-zi-tas . Tai ap e Sargį. 
Už lojimą, žalty, duoną gauni, už liežuvį, o ne už darbą. 
Arrr-šššššš, pabrunka tarpkojin uodegą Sargis, loti di
delio proto nereikia, bet žinok, ant ko loti ir kada loti’. O 
tu žiii-naiiiii? - niršta Šėmargė. Žinauuu’. - nusižiovau
ja. Užtat tu ir Sargis, paniekinamai užmeta uodegą ant 
nugaros Šėmargė, tuo parodydama, kad nuo šiol nebėtuiri 
jokiai reikalų su kudlium, bet šis jau nebegali nurimti ir 
piktai šaukia... "Še, ryk, ryk, ryk viską ryk, bjaurybe 
raguotoji’. Ir paspiria kairiąja koja nugražtą vištos kaulą. 
G tu neerzink, atsuka galvą Šėmargė, neužmiršk kieno 
pieną laki’.

- Ir aššššš? -pašiaušia skiauterę Gaidys. - At-leis- 
kite’. Karvutė atsidūsta ir stenėdama gula į šiugždan
čius šiaudus. Kas vakarą taip. Nėra ramybės po žmo - 
gaus stogu. Kiekvienas Į savo pusę tempia. Nutils visi, 
ir Šėmargė ims pusbalsiu pati sau pasakoti apie kažkokį 
sparnuotą balandį, kursai jau devynias jūras matęs, virš 
girių mėlynųjų dienų dienas skraidąs ir aukščių aukšty 
buvęs, net žydru sparnu saulės skruostą lytė#s. Kad aš 
taip galėčiau, atsidūsta Šėmargė, skrisčiau ir nežinau 
kur nuskrisčiau. G kas tave pamelžtų, sukikena Sargis ir 
piktas lenda į patvartę, atkragina galvą ir taip kraupiai
sustaugia, net mėnulis iškiša iš debesų nosį ir klausosi 
lūpą prikandęs, kas toje žemės patvartėje darosi. Staug
davo taip Sargis, grandine prie tvarto pririštas, pūtauda- 
vo karvutė, sukakrkdavo pro sapnus višta, dvitrynį su
sapnavus, ir visas tvartas nugrimzdavo į miegus. Parše
lį snūdą apimdavo paskutinį,nes jis ištisas dienas parp
davo ir parpdavo, motinos pamokymus prisimindamas : 
nesuk galvos dėl savo gyvenimo, tavo tikslas - tukti, o 
visa kita aplink - Žmogui. / bus daugiau /

5 psl.
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AKTYVAI virs 28

toronto
A. LUKOŠIUS

SAVO

MOKA:
už 90 dienų term. ind. 
už 6 mėn. • term, indėlius 
už 1 metų term, indėlius 
už 3 metų term, indėlius 
už pensijų ir namųplanų 
už specialias taup. sask. 
už taupymo sąskaitas 
už čekių sąskaitas (dep.).

1954% asm. paskolas

mil. doleriu

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

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

Toronto, Ontario M8Y 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

1854% už mortgičius

Bresher-BiriBikM INSURANCE AGENCY LTD,

Yittf ruf hf drauda * VALTERIS DR fit RIS 
233-3334 - 231-2861 - 231-6228
3830 B Bloor Street West •• Islington, Ontario M9B 1K8

Pirmutiniame ir didžiausiame ja /a A Ji J* 
TORONTO LIETUVIŲ P AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE

DRAUDA
kariuomene prisimenant

1554%
15 % 
14*.-z %

.13 %
16 % 
1554%

6 %

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

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

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 18J/2% 

10-3 = term, indėlius 6 mėn.
E term, indėlius 1 metų 

10-3 = term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 

m R = st9" ° E spec. taup. s-tą 
10-8 = depozitų-čekių s-tą 
9-1 | DUODA PASKOLAS: 

9 30 1 = asmen'nes nuo = mortgičius nuo
At’AI'ILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. —

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
A ••nūdieniais
Tree-od:eriiois uždaryta

■ Ket > irtadieniois
Peni.na dieniais

18 
17 
15 
16
17 
11 

6

%
%
% 
%

1

20’/2 % 
1916%
v.p.p.

. Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
Įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 

dydi iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par- 
•duod..'re pinigines perlaidas (money orders! ir kelionės čekius 
-tfrii ve let's cheques). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
.-.be; op'i okai u.s Įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 
; PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

‘‘tilt!

TAUTINIS ŠŪKIS

PAVYKUSI TAUTODAILĖS PARODA

s**

SS®

........

Dail. A. Tamošaitienės 
tautinių drabužių, kilimų 
ir juostų graži paroda įvy
ko KULTURGS ŽIDINYJE , 
Spalio 31-lapkričio Id.d., 
Brooklyne, N. Y. Ją surengė 
Lietuvių Tautodailės Institu- 

•tas, New York’o sk.
Be to, toje parodoje daly-

uiui

Nepriklausomos Lietuvos karininkai manevruose 
Šio garbingos mūsų ka

riuomenės įsikūrimo proga, 
ypač mums, kurie buvome 
kariškiais, visuomet dera, 
nors ir trumpai suglaustai 
apie tai užsiminus pasida
linti su bendraminčiais.

Kadaise jaunystėje ir šias 
užuominas rašančiam, teko 
vilkėti Įtari o milinę, o Il-ro- 
Pasau’inio karo gaisrui įsi
liepsnojus beveik . šešerius 
metus tam paaukota. Jei kas 
klaustumėte, pasakyčiau: -- 
taip, daug ko teko patirti, 
pakelti ir išgyventi,kaip ir 
visiems ano meto kareivė
liams

Tik dar ir šiandieną, jau 
žilos galvos susilaukus, dar 
kartą galėčiau patvirtinti, 
kad visą tai buvo patys gra
žiausi ir įdomiausi mano 
jaunystės metai. . .

Kaip iš istorijos žinome 
ilgame ir ne vien rožėmis 
klotame mūsų tautos kelyje, 
turėjome eibes įvairiausių 
laikotarpių. Deja, ilgesnioji 
jų dalis mu us buvo gana ne
palankūs, tiesiog pražūtingi.

Vėliau jau, ne tik iš le
gendų, bet ir iš Įvairiausių 
kronikininkų sužibome apie 
šimtmečius užsitęsusius mū
sų protėvių žygius, jų vestas 
žūtbūtines kovas, beginant 
iš savo tėvų paveldėtąją že
mę. Visame tame ilgus am
žius užtrukusiame audrin - 
game laikotarpyje, labai aiš-' 
kiomis spalvomis ir vaizdžiai 
virš visą ko iškyla ir ros že
mės saugotojo lietuvio kario 
ryškiai šviečiantis paveiks - 
las.

Visais anais, ypač seno
viniais laikais, jis niekeno 
neraginamas, vien tik iš mei
lės gimtajam kraštui, ryžosi 
ir aukojosi, klupo ir net save 
jauną gyvybę už ją 
paaukodamas.

Po to, 
gadynės, 
tarpi o.

sulaukėme 
atgimimo

mielai

naujos 
laiko- 

Prašvito šviesūs

Aušros laikai. Po tojau se
kė ir tikras užpelnytas Pri
sikėlimas.

Šiandiena mūsų šalis ir 
vėlei 2O-tojo amžiaus bar
barų žiauriai tempiama, tep
liojama, iš jos tyčiojamasi, 
ir vėlei siekiama ją ašarų 
ir kraujo jūroje paskandinti, 
nuo šios žemės paviršiaus 
ištrinti. Tūkstančiai paties 
gražiausio mūsų tautos žie
do, viską ką brangiausio tu
rėjo atidavė ir amžiams 
pasiliko tos šalies kalneliuo
se ir atšlaitėse ilsėtis. Vi
si jie tėvynei pareikalavus, 
išėjo didvyrių pramintais 
takais, vos tik menkuti že
mės kauburėlį sau užsitar
naudami-

Šiais, jau moderniaisiais 
laikais ir vėlei įsigalėję 
žiaurūs tironai kraugeriai , 
visomis jiems žinomomis 
priemonėmis siek a galuti
nio už save silpnesniųjų su
naikinimo. Mūsų tauta irvė- 
lei pergyvena sunkų bandy
mo laikotarpį . Jau net ištisi 
dešimtmečiai, kaip lietuvis 
net savo paties žemėje neša 
atėjūnų jam uždėtą vergijos 
jungą. Dešimtimis i.ūkstan - 
čių pačių tauriausių mūsų 
žemės sūnų ir dukrų, pačiu 
brutaliausiu būdu pavergė
jams besiaučiant, tapo iš - 
niekinti, nužmoginti, sunai
kinti. Daugelis jųužgeso to
li nuo s avo gimtosios žemės, 
klaikiame ištrėmime, kiti 
tamsiuose kalėjimų pože
miuose, dar kiti savo numy
lėtos tėvynės laukaose.

Visų jų nusikaltimas vie
nodas: visa širdimi mylėjo 
savo motiną tėvynę, ir buvo 
jai ištikimai atsidavę.

Jie pasiaukojo kad mes 
gyventume. Tėvynei atida - 
vę brangiausiąjį savo turtą 
gyvybę, panašiai kaip ir anų 
laikų legendariai Margirio 
kariai, jie mums amžiais 
bylos apie didžiąją meilę ir 
auką savajai Tėvynei. . .

533-1121 Walter Daugini* 822-8480
Insurance Agency LUI.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario

SVARBU TĖVAMS ir 
VAIKAMS

Maironio Mokyklos Tėvų 
Komitetas kviečia VISUGTI- 
NAM TĖVU SUSIRINKIMUI 
š. m. LAPKRIČIG 28 d., 9 v.

ryto į Mokyklos Auditoriją .
Bus svarstomi Mokyklos 

reikalai ir renkamas naujas 
Tėvų Komitetas. Po susi - 
rinkimo bus galima susitikti 
ir su klasių auklėtojais.

gobelenas Anastazija Tamošaitienė VIETOJE GĖLIŲ,KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO

BUTKIENEI Kazimierai mirus, šeimai pageidavus , 
draugai, giminės bei pažįstami aukojo Kanados Lietuvių 
Fondui: Gntario Hydro Mechanical Designing Departamen
tas - $41. 2G; po $ 25,- S. Babelienė, dr. A .Pacevičius;po 
$ 2G, - A. J.Empakeriai, Algis Pacevičius, J.Poška,G.& 
D. Sakus, B.&Z. Ščepanavičius;$15, - J.Pasevičienė; po 
$1G- K.A.Aperavičiai, S.V.Aušrotai, A.S.Ciplijauskas 
K.Daunys, V.K.Gapučiai, L.Gvildienė,J.A.Jankaičiai , 
P.K.Poškai, V.Matulevičius, N.Šalkauskienė, E.K.Šle
kiai, D.Trimakienė, K. Lukošius.

KALINAUSKIENEI Marytei mirus, "Paramos" bend
radarbiai, užjausdami jos vyrą Leonardą, vietoje greitai 
nuvystančių gėlių, įrašė Jos vardą į Fondo narius. Prisi
dėjo: S..A.Grigaliūnai,P.V.Dalindos, D.N.Marijošiai,V. 
A. Ramanauskai, S.Underys, A.S. Zakarevičiai, A. M. Za
leskiai ir H.D.Steponaičiai.

STALIGRA'ČIUI Juozui mirus, artimieji bei pažįsta
mi kariai aukojo Kanados Lietuvių Fondui. Prisidėjo : 
Bruno Lorenč- $3G; Peter Lorenc - $25; Eliziejus Šlekys 
- $15; po $1G, - Liuda Gvildys-Pranas Sakalas, K. Luko
šius. 
Dėkojame.

vavo su įvairiais auliniais 
dar 13 audėjų. Su gintaro 
dirbiniais prisidėjo trys as
menys;

Paskaitą su skaidrėmis a- 
pie kilimus skaitė dail. A . 
Tąmošaitiėnė.

Paroda ir paskaita praėjo 
labai sėkmingai.

•Bp'sl.

Z© JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS , 
JEIGU NORI NUSTOTI — MŪSŲ .

ATEIK l LIETUVIU A A ( ALKOHOLIU ANONYMOUS) 

C,KŪPĖS SUSIRINKIM 4. SUSIRENKAM E KIEKVIENA*

TREČ! ADIENJ., 1 l 9 MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 

ir Miniico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 *•
SKAMBINKIT : 487-5591

Užuojauta artimiesiems KLF

13 DIENŲ SU

Simons
Travel
KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU

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 td.(312)673-5391 arba 654-4238
TELEX „,.ui(li ,,j. 06-986766 TOR

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

tel. (514) 669-8834

V. Bačėnas ALL seasons travel, b.d.
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont
M6P 1A5

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

■

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžiausių padėkų Lietuvos Patriotų Sąjungos 
aktyvui , už pagalba organizuojant literatūrinį vakarų Toronte, 
o pirmoje eilėje, esu dėkingas Lietuvių Namų vedėjui Algir
dui VAIČIŪNUI, jo padėjėjai Aldonai SKILANDŽIŪNIENEI,, 
taip pat vakaro vadovei Giedrei SLABOSEVICIENEI, ang
liškos dalies deklamatorei studentei Loretai SKILANDŽIŪ- 
NAITEI, lietuviškų eilėraščių rečitatorei Salomėjai JAN
KAUSKAITEI ir visiems kitiems , kurie aktyviai prisidėjo 
bei parėmė mane, ruošiant šį pirmąjį literatūrinį vakarų —

VYTAUTAS LAUGALIS

TAUTYBIŲ FESTIVALIS 
MUZIEJUJE

Toronto istorinis muzie - 
jus spalio 16-17 d.d.buvo su- 
ruošęs York Fort patalpose 
tautybių Festivalį, etninės 
spaudos parodą. Čia kiekvie
na tautybė turėjo progą pa
sirodyti savo išdirbiniais, 
spauda, programos pravedi- 
mu. Buvo ir lietuvių stalas , 
kuriam vadovavo stud. Bi- 
rietaitė. Ji ir solo padaina
vo, buvo pasipuošusi tauti
niais drabužiais.

Tarp 1GO įvairiomis kai - 
bomis Kanadoje išeinančių 
laikraščių lentoje ' buvo iš
dėta ir mūsų "Nepriklauso - 
ma Lietuva", ’------------

būriai", "Moteris". Svečiai 
buvo vaišinami užkandžiais.

KAPINIU LANKYMO 
TRADICIJA GYVA

Visų Šventųjų dieną Lie
tuvių Šv. Jone Kapinėse, Mi - 
ssissauga, Gnt., atsilankė a- 
pie 1CCC tautiečių pagerbti 
ir prisiminti savo mirusius 
gimines, artimuosius ir 
draugus.

Oras pasitaikė labai ma - 
lonus ir šiltas.Kapinių kop
lyčioje keli kunigai laikė 
pamaldas. Pamokslą pasa
kė kun. Tamošiūnas, sve
čias iš Kolumbijos.

A naoilio salėje vyko įdo - 
"Tėviškės Ži- mi dail. R. Bukausko paroda.

delhi
VIETOJE GELIU. ,K AN ADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO

LAURECKIENEI Petronėlei mirus, vietos lietuviai 
aukojo Kanados Lietuvių Fondui: $20,-J.Strodomskis;po 
$1G,-P.&Z.Augaičiai, Br.Čeika, M.Grincevičius, B.& 
J. Lukšiai, J. Mačiulis, V.Miceika,P.Pargauskas,P.Pe - 
karskienė, K.Ratavičius,E. Vindašienė.
Dėkoiame. Užuojauta artimiesiems *. KLF

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton

RUOŠIAMAS NAUJU METŲ 
SUTIKIMAS

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba kviečia visus Ha
miltono ir Apylinkių lietu - 
vius ruoštis dalyvauti Naujų 
Metų sutikime, kuris Įvyks 
GRUODŽIO 31 d., JAUNIMO 
CENTRO SALĖJE.

Šiais metais, daugeliui 
žmonių pageidaujant, bus dvi 
rūšys Įėjimo bilietų.Pirmo
ji kaina- už šiltą vakarienę . 
šaltus užkandžius ir šampa-- 
ną, antroji - už šaltus už
kandžius ir šampaną.

Naujų Metų vakarienė nu
matyta 7 v. v., o su antrai-

floridą
FLORIDOS LIETUVIŲ 
KLUBAS RUOŠIASI 
SUKAKČIAI

Floridos Lietuvių Klubas 
* švenčia savo gyvavimo 20- 

metį. Šiam svarbiam įvy
kiui paminėti yra sudaryta 
bendra koordinacinė komisi
ja iš buvusių ir dabartinių 
pirmininkų, vicepirmininkų 
ir Klubo steigėjų atstovės . 
Komisiją sudaro: A.KAR - 
NIUS, A. ARMALIS,K.JUR- 
GĖLA, V. UGĖNAS, A.MI- 
LIAUSKIE NĖ, K. URBŠAITIS, 
P. VASILIAUSKAS ir D . 
STAUPIENĖ. Be to, įvai - 
riems renginiams dar yra 
sudarytos atskiros komisi - 
jos.

Leidinio Komisiją sudaro: 
K. GRIGAITIS, L. KAČINS
KAS, Br.KLIORĖ irK.URB- 
ŠAITIS.

2O-mečio banketui ruošti, 
gruodžio 12-tai dienai. Ko - 
misiją sudaro A.KARNIENĖ, 
A. MILIAUSKIENĖ, Ir. RA- 
ČINSKIENĖ, M.ŠILKĄITIS ir 
muz.P.ARMONAS.

Rankdarbių ir fotografijų 
paroda rūpinasi E.KAČINS
KIENĖ, J.TAORAS ir dr. B . 
ZELBIENĖ.

St. Petersburge bei apy -
linkėse gyvenančių ir Klubui 
priklausančių dailininkų pa-

3 $1,50 kelnes
Hour pristatant
Service br atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-DOe rue. Latalle

766-2667
285$ ALLARD

1981.XI. 25i i ■' ■ ' 

siais bilietais šokių pradžia 
bus po šiltos vakarienės -9 
vai. v.

Bilietus į Naujų Metų su
tikimą bus galima įsigyti 
GRUODŽIO PRADŽIOJE , 
sekmadieniais po pamaldų , 
JAUNIMO CENTRE.

PRASMINGAS UŽDAVINYS
KLB Hamiltono Valdyba 

paskyrė auką naujajai mies
to bibliotekai, kur aukotojų 
lentoje įrašyta "Haųiilton 
Lithuanian Community”. Ų/ - 
pačiu Valdyba primena, kad 
biblioteka turi lietuviškų 
knygų skyrių ir ragina visus 
pasinaudoti tomis knygomis.

Aušra

rodą įvyks gruodžio 5-6 d. d. 
Klubo patalpose. Šią parodą 
ruošia St. Petersburge gyve
nantys dailininkai, palaiky
dami su Lietuvių Klubu ryšį 
per vicep.A „ARMALĮ.
• GARBĖS NARIAI- Jonas 
PLESKUS ir Alfas ŠŪKIS , 
paaukojo Klubui po $ 1OO.

PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTĖ

Rugsėjo 6 d.,' LB St.Pe 
tersburgo Apylinkė užprašė 
pamaldas Šv. Vardo bažny - 
čioje, Gulfporte.Kalantos ir 
Palangos Šaulių ir Lietuvos 
Vyčių Kuopos dalyvavo su 
savo vėliavomis.

Rugsėjo 8 d. Lietuvių Klu - 
be vyko akademinė dalis .

Programą pravedė L. JUR- 
GĖLAITĖ. Buvo įneštos 
šaulių kuopų vėliavos, su - 
giedoti JAV ir Lietuvos 
himnai.

Pagrindinę kalbą pasakė 
M. ŠILKĄITIS. Kalba buvo 
įdomi ir turininga. Po jos 
VI sk. mokinys Marius Mo
ore padeklamavo''Tau, Lie - 
tuva", moterų šešetukas , va
dovaujamas G. JUGZUKAI- 
TIENĖS, padainavo 5 dainas 
ir L. JURGĖLAIT Ė padekla
mavo Santvaro "Nutolusi 
Pakrantė". Pabaigai visi su
dainavo "Lietuva Brangi".

Po to buvo pasivaišinta 
kava ir pyragaičiais.

PRAĖJUSIOS VASAROS DrENAS PRISIMENANT- vaizdas 
iš š.m.liepos mėn. įvykusio PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS minėjimo prie Laisvės Statulos, to paties var
do saloje, šalia Manhattan’o, kur dalyvavo būrys lietu - 
vių su savo plakatu bei vėliava. Nuotr: Ed. Šulaičio

Sceną skoningai papuošė A, 
Augustinas.

• 1982 m. VASARIO 25-28 
d.d. Bayi'ronto Centre įvyks 
Tarptautinė Mugė. Lietuvių 
tautodailės pavilijono atsto
vėmis sutiko būti R. Moore 
ir S. Vaškienė. Pavilijoną į- 
ruošti sutiko dail. J. Juodis.

VEIKIA LITUANISTINĖ
MOKYKLA

Lituanistinė Mokykla sa
vo darbą pradėjo rugsėjo 13 
Šiais metais ją lanko 21 mo
kinys. Pamokos vyksta Don 
Vista Community Center. 
33uG Pass- a - Grille Way, 
St. Petersburg Beach kiek
vieną šeštadienį nuo 9:30 v. 
ryto iki 1 vai.p.p. Mokyklo
je veikia ir lietuviškai ne
kalbantiems klasė.

Daugiau informacijų gau
site pas Tėvų Komiteto p-kę 
D. BO BELIE NŲ-tel:867-165O, 
Mokyklos vedėjai M. PETE- 
RAILIENEI - 367-4700 ir 
mokytojai R.MOORE-345 - 
00 82.
• PERKŪNAS pradėjo savo 
veiklos sezoną ir jau sužai
dė trejas rungtynes. Rung
tynės vyksta sekmadieniais. 
Azalea Youth Parke,St.Pe
tersburge. Lietuviai kviečia
mi gausiau atsilankyti į 
rungtynes ir paremti mūsų 
jaunimą moraliai.

• NAUJOJI BANGA-tautinių 
šokių grupė yra numačiusi 
ištisą eilę pasirodymų. Į ją 
yra įsijungę šie nauji šokė
jai: R. Bobelytė, K-. Grabnic- 
kaitė, G. Grabnickas,A.Li- 
nartaitė, K. Mieželis ir E . 
Walsh. Šokių mokytoja yra 
M. J okubaityt ė-SA NDA RGIE - 
NĖ.

toronto
Pr.Paukštaitis

I TORONTO IR ATGAL

SPAUDOS VAKARAS 
/tęsinys /

Praalkusiam, - nes praėjo 
daug laiko nuo pietų,-pa - - Taipgi
tiekalas iš 3-jų cepelinu ne
buvo perdidelis. Šalia ma - 

SichareT 
ROOFER—COUVREUR 

. 7725 Georoe LaSalle
Geriausias patarėjos ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD • 
kuris jau seniai I ietuvi am s p at arnau j a. Darbo_ atl iek a spiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui or taisymui Skambinkite: 

364-1470

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

nęs valgąs Bernardas Nauja
lis virtinius su mėsa, draskė 
jų paviršių, sakydamas, kad 
ne viskas sveika žmogui val
gyti, vis man jų siūlė, nors 
aš ir prieštaravau "išnie - 
kini mu’." tokio ■ skanaus lie
tuviško valgio. Bet prisimi
niau, kad ir šį vakarą,apsis
tojus pas jį nakvynei, mačiau 
jo Natūralaus Gydymo Kli - 
nikoje ant sienos kabant 
daugybę įvairių baigminių 
diplomų, susijusių si?žmo
gaus sveikata.Nutilau ir pa
galvojau,-jis žino, ką kalba. 
Čia pat , tuos pačius valgius 
valgė Vanda ir Leonas Giri
niai - Norvaišos, kuriems, 
kaip ir man, buvo skanu ir 
sveika.

Pavalgius, buvo malonu ir 
vieną kitą stiklą "stipresnio'' 
iš baro užsisakyti. Bet- tik 
nueik arčiau prie jo -ir iš 
ten sunkiau atsitraukti, to
kie malonūs visi pažįstami. 
Jų tarpe sutikau Stepą Va- 
ranką. Jis mane nusivedė 
prie savojo, stalo, kuris buvo 
"sausakimša’"apsėstas.Ne - 
reikėjo nė supažindinti. Jij 
tarpe radau ir buvusią mont- 
realictę - G. Bijūnienę, kuri 
čia atsilankė su dukrele ir 
sūnum / vyras buvo išvykęs 
į Montreal}/. Įsigijau ir 
naujų pažįstamų. Įdomu bu
vo pasikalbėti su Br. Narbu
tu, broliu Jono Narbuto/mi - 
ręs/, kuris yra išleidęs 2- 
jų tomų knygą apie sportą 
nepriklausomoje Lietuvoje . 
Aš jam papasakojau apie sa
vo pažintį su jo broliu ve
lioniu ir pradėjau prisi - 
minti primiršusias pavardes 
ar įvykius iš praeities/aš 
irgi sekiau sportinį gyveni
mą ir 1938 m. buvau baigęs 
Šaulių Sąjungos sporto ins
truktorių kursus/. Su broliu 
buvome diskutavę jo kny - 
gos laužymo bei kitų tech
niškų reikalų būdus. Jaučiau 
kad Br.Narbutui buvo malo
nu kalbėtis savo mielo bro - 
lio prisiminimais.

Br. Narbutas paaukojo 
Spaudos Vakaro stalui-"NL" 
laikraščio paramai 1CG dol.

mačiau, kad St.Va- 
ranka ir kitus nuo šio stalo 
lydėjo prie ano Spaudos Sta-

Brangiai Mamytei

■ A f A

EMMAI RENKIENEI 
mi rus,

gilią ir nuoširdžią, užuojautą reiškiame dukrai 
Elei JURGUTIENEI , visai jos šeimai ir gimi
nėms —

"SUGRĮŽKI JAUNYSTE” ŠOKĖJAI&______________

A t A 
EMMAI RENKIENEI 

*■ mirus t

jos dukrą, buvusią montrealietę. ir aktyvią mūsą 
būrelio narę Elę JURGUTIENŲ, jos šeimą bei 
visus kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime — 

"VAIVORYKŠTĖ"

PADĖKA

Reiškiame brolišką padėką J’NL’’ Leidimo Bendrovės 
Valdybos Pirmininkui P. PAUKSTAICIUI uz sveikinimą, 
ir paramą (skelbime) L.K. Mindaugo SauliąKuopai, jos 
25 metų jsisteigimo Sukakties Paminėjimo proga š.m. 
spalio mėn. 17—18 d.d. Montrealyje —

L,K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS 
PIRMININKAS A. MYLĖ

PADĖKA

Nuoširdžią šauliška^ padėką reiškiame Ausros Vartą. 
P-jos kleb. dr. J. KUBILIUI, SJ. už gautą paramą $200,- 
sumoje, L.K. Mindaugo šaulių kuopos 25 metų isistei — 
gimo sukakties minėjimo proga -

KUOPOS VALDYBA

lo, prikalbindamas paaukoti rių aukotojai bus išvardinti 
laikraščiui. Dėkui aukoto- vėliau.
jams, o kartu ir mūsų bond - 
radarbiui Stepai Varankai už 
rūpestį.

Štai ir Jonas Karka kalba 
man, kodėl neateinu prie jų 
stalo, nes būk esu žadėjęs , 
Būtų miela su Jonu ir visą 
vakarą praleisti. Jis- senas 
"NL" bendradarbis4 ir prisi- pareikalaus Sekmadienio 
menamas dar iš anų senų- programos šiuose Lietuvių 

/b. d./J.Kardelio redagavimo-lai- Namuose. rea
mų nepritrūks,čia pat atsi
ras nauja.J.Karka irgi pa - 
liko Spaudos Stalui$25.Nuo- 
širdus ačiū.

Čia štai vėl apsėstas sta
las didelio spaudos rėmėjo 
ir mano gero pažįstamo 
Viktoro Staškūno su žmona 
Viktorija. Jis ankščiau gy
veno ir vertėsi plačia namų 
statyba Sault Ste.. Marie,Gnt„
Iš ten jis dažnokai parašy
davo į laikraščio puslapius . 
Mėginome kalbėtis prie jų 
gėrimais apkrauto stalo, bet 
esant netoli muzikantų, sun - 
ku buvo susikalbėti.

Kur besikalbant, - čia pat 
šalia bestovįs ir mūsų bend
radarbis, kaip vadindavome - 
Popiečių aprašytojas- Anice
tas Lukošius. T ai tikras ko - 
respondento tipas, visur da - 
lyvauja, rūpinasi ką naujo 
išgirsti, ką naujo aprašyti . 
Mudu nemažai kalbėjovos, , 
bet vis tik apie laikraščio 
reikalus, nieko privačiai. O 
būtų buvę apie ką. Laikas 
bėgo greitai, netruko- ir jau 
po dvyliktos...

Vakaro loterija buvo gau
si. Netikėtai- girdžiu šaukia 
ir mano pirkto bilieto nume
rį Donatas R., rodydamas 
gyvą voveraitę. Apsidžiau
giau priėjęs atsiimti ir pa
matęs, kad tai iškamša,Ją 
padovanojo St. Banelis. Pa
sistačiau ant stalo ir ja gė
rėjosi daugelis ypač jaunes
niojo amžiaus vakaro daly
vių. Mačiau ir daugiau lai
mėjusių vertingų daiktų, ku

bai šiltai nuteikė.
Sekė šilti pietūs, kuriais 

skonėjosi nemažas būrys 
svečių. b<i

Nenoromis -risi skirstėsi , 
bet, nustojus muzikai groti ■, 
ir baras agal nustatytą lai
ką užsidarė. Teko skirstytis.
Rengėjai ir kiti Vakaro tal
kininkai dar turėjo viską pa - 
gal eitas pareigas sutvarky
ti, nes rytojaus diena ir vėl

’’RAMOVE” GRAŽIAI MINĖJO 
SAVO 25-MĖTĮ

Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos "Ramovė" Montrc- 
alio Skyrius gražiai paminė
jo savo veiklos 25 m. sukak
tį ir Kariuomenės Šventę.

Po iškilmingų pamaldų A V 
bažnyčioje, gražaus Tėv.J . 
Aranausko pamokslo, Minėji
mo A litas -zyko parapijos sa
lėje.

B. Kasperavičius atidarė 
šventę,pakvietė vėliavas į 
įspūdingai papuoštą sceną. Jų 
pražygiavo 1G. Minutės tyla 
buvo pagerbti žuvusieji Lie - 
tu vos kariai ir partizanai.

Programą pravedė A.Ker
šyto. Pagrindinį žodi tarė 
inž. J. V. Danys KLB Kraš
to Valdybos vicep-kas. Jis 
priminė eilę įdomių faktų - 
kad mūsų kariuomenė, pav., 
kaip jokia kita, ėmėsi ir 
švietimo darbo- apmokė ne 
tik skaityti ir rašyti,bet ir 
amatų.

Sveikino Latvių Karių Ve
teranų "Vanagų" Organiza - 
Gijos vardu, Estų atšteivas 
buvo jaunas vyras, kuris lin
kėjo ta proga ir visoms Pa - 
baltijo valstybėms laisvės.

Meninę programą atliko 
Gttavros "Ramunėlės", vado
vaujant Rūtai Šiulytei ir a - 
komponuojant Loretai Luk
šaitei. Jauni veidukai ir jų 
entuziazmas dainai visus la-

7

7



rnontreal
MIRUSIEJI :

• BOBELIS Vincas, neper
seniai miręs, visą laiką bu
vo Sv. Kazimiero parapijos 
choristas.

Prieš daugelį metų reikš
davosi jumoristinių kupletų 
dainavime per parapijos ir 
kitus parengimus.

e JUKUBAUSKIENĖ --ŠA- 
KINSi<AITĖ Kazimiera mirė 
Palaidota per Aušros Vartų 
Parapiją.

Užuojauta artimiesiems

METINĖ ŠVENTĖ IR PIETUS
K.L.K. Moterų Draugijos 

Montreal) o Skyrius maloniai 
kviečia visus dalyvauji D-jos 
metinėje šventėje š. m.gruo
džio mėn„6 d.Po 11 vai. šv .

OPERŲ. VAKARE, AV Parapijos scenoje-iš kai r ės-Koncertą globojęs R. Millette, solistai: 
Therese Guerard, Denis Lavergne, Gina Čapkauskienė; Tėv .J. Kubilius, SJ.„ vysk. A .
Deksiys, akomp. Pierre Martineau, sol. Vilma Trifilletti, sol.A.Keblys,Sol. Jactues Pratte.

Nuotr: J. V. D a n i o

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Mišių AV bažnyčioje,Para - 
pijps salėje bus dr.J.Rim
šaitės iš Gttaęvos paskaita , 
tema"Žmonos vaidmuo gar
siųjų vyrų gyvenime" ir 
bendri pietūs.

metu,yra gauta didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų, , 
plokštelių, kalėdinių atviru - 
kų ir įvairių suvenyrų,tin
kančių kalėdinei

Term. indėlius 1 m. ........ 17.5%
Certifikatus....................18. %
Spec. Taupom, s—tas..17. % 
Taupymo s—tas.............H %
su apdrauda iki $2.ODŲ 
Trumpalaikius indelius .18. %
už $20,000 ir daugiau 
Cekią s—tas .....................6 %

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 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9-3
Ketvirtadieniais 12-8 6 - 8

Penktadieniais 12 — 6 12 - 6
Sekmadieniai s 10:15-12:30

NAUJŲ METŲ
SUTIKIMAS

Nė nepajutome, kaip pri
artėjo paskutinis šių metų 
mėnuo - gruodis’.

Naujų Metų sutikimą ren
gia L. K. MINDAUGO ŠAU
LIU KUOPA gruodžio 31 d. ,
8 vai. v. Aušros Vartų Para
pijos salėje. A .M.

• LAURINAITIS Tony savo 
foto studiją perkėlė į naują 
vietą: 2540 
East, SUITE 
lieka tas pat:
e e © t> ©
NORĖDAMI IŠVENGTI SAU IR JUMS tas žodis,dainos vienetas ir 
ATSKIRŲ RAGINIMU, MALONIAI lietuvis menininkas.
PRAŠOME PASKUBĖTI APSIMOKĖ- Todėl prieš pirkdamas 
Tl PRENUMERATAS. META/AR-šventinę dovaną, neužmiršk 
TĖJA I PABAIGA^!!! užeiti į Aušros Vartų Spau-

© ® © e dos Kioską, kuriame šiuo

SHERBROOKE 
1. Telefonas 
525-8971. 
©©©©©©©©o

dovanai

© BALTUCNIS 
buvo atskridęs 
verio aplankyti savo

Edmundas 
iš Vancou- 

tėvų

KĄ PIRKSI DOVANŲ?
Artėja Kalėdų ir Naujųjų 

Metų šventės. Išlaikant tra
diciją, daugeliui kyla klausi
mas, ką pirkti dovanų savo 
artimiesiems?

Krautuvėse šimtai pas i - 
rinkimų. Išleidžiama šimtai 
tūkstančių dolerių už men
kaverčius blizgučius, kurie
šventėms praėjus, palieka VIETOJE GĖLIŲ .KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO 
menkaverčiais daiktais.

Be abejo, artėjančios 
šventės kiekvienam lietuviui 
primena gimtąjį kraštą,ar - 
timuosius, tradicijas. Lie
tuviška knyga, plokštelė , 
laikraštis, šventinė kortelė 
ar suvenyras-bus daug ver - 
tingesnė dovana ne tik savo 
artimiesiems, bet ir kitatau
čiui, Tuo pačiu bus parem
tas ir lietuviškas spausdin -

Montrealis nustojo vieno lietuvio- BURBOS Juozo, ku
rio draugai bei pažįstami savo aukas skyrė Kanados Lie
tuvių Fondu1, tuo pačiu įrašydami jo atminimą į K1F na
rius. Aukojo: S. A.Staškevičiai - $25; po $2C, - M. J. Ado
maičiai, R. J.Piečaičiai; po $1G, - A.P.Drešeriai D. J . 
Gražiai. S. V.Piečaičiai; $5,- Z.Valinskas. F

Užuojauta arti miesiamsl Dėkojame - KL F

Dr.J. MALIŠKA

St. Catharine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

DANT© GYDYTOJAS 
14 4 0 

S uit e 
Tri :
N a mu :

Dr.A-O- JAUGELIENĖ,
DANTU. GYDYTOJ a 

1410 Guy St.
Suite 11—12 Mo n t r e a 1 P. Q.
Te 1: 932 -6662

Namu.: 13 7-96H

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 
Šeštadieniais: nuo 9 a. 
Sekmadieni oi s : nuo 10
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7 6 26 Ce n t r a I
Tel: 366-974 2

m.
p • m.
p * m.

3 0 p . m.

m iki 10
iki 9: 30

m. iki 9 :
PRI 5TATYM AS

Vi I I e LaSalle, P. Q.
3 6 5-0 505

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDIC AL ARTS BUILDING, 1538 Sher b r o o k S t . W. 
Suite 215, Montreal, P- Q* Tel: 931—4024

M. D.

AD VOK ATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

4 Notre Dome E. Suite 504
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 878-9 5 34

B. C. L.

ADVOKATAS

J. R MILLER b. a. b. c. l.
168 Notre Dome St. E. , Suite 20 5 
Tel: 866-206 3 h 866 -206 4.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS VAKARAS

Š. m. lapkričio 14 d., Auš
ros Vartų parapijos salė 
pr;spildė jaunimu,kuris atė
jo paremti savo Šeštadieni
nę Mokyklą. Vieni iš jų jau 
baigę ją,kiti dar tcbelankan- 
tieji. Ir beveik visi iš jų bu
vo programos atlikėjai. Ne - 
ilga ji buvo, tačiau įdomi, nes 
dalyvavo Sės. Teresės va
dovaujamas Mergaičių Cho - 
ras "Pavasaris" ir "Ginta
ro " Ansamblio šokėjai.

Mergaitės buvo šį kartą 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, atliko keletą dainų . 
Geriausiai nuskambėjo dai - 
nų pynė,kurią jos atliko Lie
tuvių Dienų programoje To
ronte su bendru chorą. Jos 
ir Sės. Teresė užtarnautai 
nusipelnė ovacijų.Po jų tau
tinius šokius pašoko "Gin
taro" . ansambliečiai, kurie 
šioje srityje tikrai negautų 
nė vieno priekaišto.

Po koncerto visi pasivai
šino ir pabendravo savo tar
pe.

Visą programą pravedė 
Irena Valkauskienė. Kalbant 
apie šį parengimą, norėtųsi 
pridėti: kodėl taip nedaug 
žmonių atsilankė į Šeštadie- 

[-5 ninės Mokyklos parengimą ir 
B kodėl vis daugiau atsiranda 
3 šauklių, kad jaunimas nesi - 
S lanko į visus kitų-ne jaunį- 
3 nio - rengiamus pobūvius, 
B parengimus, minėjimus irt. 
3 t. Jeigu vyresnieji galvoja , 
B kad jiems nėra reikalo gal- 
3 voti apie šeštadienines mo- 
H kyklas, tai kaip galima rei- 
3 kalauti, kad jaunimas daly-

vautų arba domėtųsi visais 
kitais parengimais ?
Jeigu mes per savo tautines 
šventes matome irgrožimės 
mūsų lietuviškuoju šokančiu 
ir dainuojančiu jaunimu,tai 
pirmiausiai būkime dėkin
gi Šeštadieninei Mokyklai ir 
vaikų tėveliams, kurių pasi
aukojimas ir darbas su jau- 
jimu duoda gražių vaisių . 
Mums belieka tik finansiniai 
ir moraliai juos paremti. 
Tąd tikėkimės, kad į vaiku
čių rengiamą Kalėdų Eglu
tės parengimą pamatysime 
susirenkant daug daugiau 
publikos.

Šia:s metais Šeštadieninė
je Mokykloje mokytojauja:M. 
Jonynienė, kuri yra ir Mo
kyklos vedėja, J.Adamonie- 
nė, J. Adamonytė, St.Ali- 
šauskienė, Sės. Teresė, M. 
Malcienė, L.Staškevičius. 
Mokyklos kapelionas yra 
Tėv.J.Aranauskas.Tėvų K- 
to p-kas yra R. Verbyla. Mo
kyklą lanko 34 mokiniai. Jie 
visi nekantriai laukia Kalėdų 
Eglutės, nes jie vaidins B. 
Pūkelevičiūtės eiliuotą vai
kams pasaką "Daržovių Ge
gužinę N. B.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M. Eng. L. L. B. , B. C L.

4701 Bannuntyne, Verdun (kampas 2—nd Ave.), Que. H4 G 1E6 
Tel . Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Portraits 
Weddings

i

Tony s Photo Studio
Portraits 
Manage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE E. 
Suite 1, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS
notaras

J. BERNOTAS
Place Vi H e Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. 

Tel : ( 5 14) 87 1- 1 4 30.

RŪTA
50 Du Domains,

8 psl.

3

NOTARE

POCAUSKAS
II e Perrot, Que, H7V 5V6 

Tel: 4 5 3-9 14 2

TRANS-QUEBEC SIDINGS IT.D.
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWIC2
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

Edmundas, pirma gyvenęs 
Montrealyje, džiaugėsi susi
tikęs ir savo draugus.

Prano ir Jadvygos Baltuonių.
Taip pat aplankė ir savo 

seserį bei brolį Donatą, ku - 
rio šeima padidėjo dukrele 
Suzana.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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