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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SOVIETAI SIŪLO PAGALBA 
INDIJAI

Indija ir Sov.Sąjunga pa
sirašė susitarimą bendro
mis jėgomis tirti pakrančių 
alyvą Rytų pakraščiuose, Va
karų Bengalijoje ir Tripuro-

PAPRASĖ PRIEGLOBSČIO
DANIJOJE

Su Kinijos Opera keliau
jantis vertėjas ar vertėja, 
pavardė neskelbiama, gast - 
rolių metu Danijoje, paprašė 
politinio prieglobsčio.

je. į
Pagal susitarimus,sovie

tai asistuos eksploracijai , 
gręžimui, patieks mašineri
ją ir apmokys personalą.

Šiuo metu Sovietų grupė 
taiso apie 120 alyvos šulinių 
ties Gujaratu.

LYBIJOS ŽUDIKAI KELIA 
NERIMĄ^

JAV prez.R.Rdagan’as ir 
kiti svarbiausieji vyriausy
bės tarnautojai yra stipriau 
saugojami, nes pasklido ži
nios, kad Lybijos smogikai 
pasiryžę nužudyti aukščiau
sius JAV pareigūnus.

LENKŲ GAISRININKU. 
AKADEMIJA STREIKUOJA

Apie ICOG riaušių specia
listų - policininkų apsupo 
Waršawos Gaisrininkų Aka
demiją, nes jos kadetai atsi
sakė baigti streiką, kuris jau 
trunka savaitę laiko.

Streikuoja apie 350 kade
tų, reikalaudami, kad Akade
mija daugiau nebūtų kariuo
menės kontrolėje. Vyriausy
bė su tuo nesutinka ir įsakė 
Akademiją uždaryti.

Walesa susitiko su kitais 
Solidarnosc darbuotojais pa
sitarimui. Darbininkai yra 
paskelbę, kad jeigu bus nau
dojama prievartą prieš ka
detus išvesti juos iš pastato, 
jie streikuosią.

PRAŠO PRIEGLOBSČIO 
ŠVEDIJOJE

Lenkijos A mbasados pir
masis sekretorius Švedijoje, 
Stockholme paprašė sau ir 
savo šeimai prieglobsčio.

Neteko girdėti, kad kitų 
valstybių tarnautojai prašy
tų prieglosbčio Maskvoje...

BREŽNEV’AS UŽ ARAFAT'Ą
Brežnev'as pasiuntė tele

gramą PLO vadui Arafat'ui, 
pasisakydamas,kad Sov.Są - 
junga mato tik vieną kelią į 
taiką Vid.Rytuose- pripažin
ti ir įkurti Palestinos vals -
tybę.

Sandra Day u’CONNOR-pir
moji moteris JAV-se pri
saikdinta į Aukščiausiojo 
Teismo teisėjus.
KANADA ATŠAUKIA 
PAGALBA, HAITI

Numatyta Kanados 8 mil. 
dolerių parama patobulinti 
Haiti žemdirbystę, yra at
šaukta, nes Haiti nenori su
tikti, kad ši programa būtų 
pravedama kanadiečių.

Nuo 1974 m.. Kanados 
Tarptautinio Ekonominio 
Vystymo Sekcija išleido virš 
21 mil. dol. Haiti, suteikiant 
pagalbą pagrindinėms svei
katos ir švietimo įstaigoms 
skurdžiausioje Haiti dalyje.

1G kanadiečių, dirbę tame 
projekte, sugrįžo į Kanadą .

KANADA NEBAUS KARO 
NUSIKALTĖLIU.

Teisingumo ministeris Jean
Chretien pareiškė, kad Ka -

DEMONSTRAVO IR PRIEŠ 
SOVIETŲ RAKETAS

Atvykus Brežnev’ui ir 
Gromyko į V. Vokietiją,tar
tis dėl atominių raketų su
mažinimo Vokietijoje, apie 
50.000 demonstrantų, jų 
tarpe ir afganistaniečių, de
monstravo prieš Sov. Sąjun
gos nukreiptas raketas į 
svarbesnius Europos mies
tus ir susisiekimo centrus.

nada nebaus žmonių, kurie 
vykdė nusikaltimus prieš 35 
metus kituose kraštuose. 
Tačiau,toks nusikaltėlis ga
li būti grąžintas į kraštą,jei
gu būtų pareikalautas.

Tuo būdu Kanada, V. Vo
kietija ir Glandija pritaria 
grąžinimo planui.

SAUVALIAVIMAI QUEBEC’O 
PARLAMENTE

Du technikai, dirbantieji

PAKILS TAXI KAINOS
Pakilus gazolino kainoms, 

taksi vairuotojai gavo leidi
mą pakelti ir važiavimu tak
si kainas. Autobusų mėnesio 
bilietukas dabar kainuoja $19

Quebec'© Parlamento TV 
tarnyboje yra apkaltinti už 
elektroninį klausymąsi pri
vačių pasikalbėjimų, kurie 
vykdavo tarpe programų su 
kviestiniais svečiais ir 
programų vedėju.

ŠIAURĖS ONTARIO BANDYMAI IŠAUGINTI ANKSTYVESNES KUKURUZŲ RŪŠIS BUVO SĖKMINGI. 
DAROMI BANDYMAI IR SU AVIŽŲ , RAUDONŲJŲ DOBILŲ IR MIEŽIŲ SĖKLOMIS. ŠTAI VAIZDAS 
VIENO ŪKIO,KUR NAUJOSIOS SĖKLOS TAPO KASDIENYBĖ. /Nuotr.-Ontario Ministry of Agriculture and Food./

Dar neužmirštas porno- sunkins Kanados įsipareigo - 
filmų skandalas,© jau naujas jimus NATO. Inspektuojami 
"triukas", kuris parodo, ko- gvisi laivyno įrengimai, kurie 
kios etikos tarnautojai dar- yra jau 30 metų senumo, 
buojasi Quebcc'o įstaigose . 1
PASENĘ KANADOS LAIVAI iBŪTINA KONTROLĖ

Kūrenimo katilai įskilo ke-| Sverdlovske, 1979 m. balan- 
liolikoje Kanados laivų įren/džio mėnesį buvo pakilusi 
gimuose. Ši problema ap - taip vadinama antrakso epi

PRANEŠA ALT A:
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE

Chicagos latviai lapkričio 15 d. Wright kolegijos salė 
je atšventė Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 63-čias 
metines. Amerikos lietuvių Tarybos vardu sveikinimo 
kalbą pasakė ALTo vicepirmininkas dr. J. Valaitis.

demija. T ai nepaprasto stip
rumo nuodai užterštą orą. Į- 
tariama, kad tame mieste 
vyksta biologinio karo bandy
mai. JA V-bių satelitai seka 
įvairius reiškinius, kurie tai 
patvirtina.Biologinis karas , 
pasmerktas daugiau kaiplOO 
tautų 1972 m., atrodo tebe - apie ginklų 
gręsia, nors jam nepritarė ir kalbėti.

Sov.Sąjunga ir JAV.

Sverdlovskas randasi apie 
850 mylių į šiaurę nuo Mas
kvos. Kaip žinoma,Sovietai 
nesutinka pravesti rimtos 
kontrolės. Taigi - kol šis 
klausimas nebus išspręstas-

kontrolę sunku

NEPATINKA LAISVOSIOS EUROPOS RADIJAS
Madrido Konferencijoje rusams priminus jų vykdomą 

rack jo pranešimų trukdymą, Sovietų Sąjungos delegacija 
pareiškė torą, kad Laisvosios Europos ir Laisvės Radijo 
veikimas iš viso būtų sustabdytas.

PLB

APIE LIETUVOS OKUPACIJĄ WASHINGTONO LEIDINY
JAV valstybinė spaustuvė išspausdino leidinį "Hea 

rings Before the Commission on Security and Cooperation 
in Europe", Vol. 15. Leidinys skirtas apklausinėjimams 
•apie Lietuvą. Jame išspausdintas Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. dr. K. Šidlausko pateiktų duomenų rinkinys, 
VI. Šakalio, VIJKo pirm. dr. K. Bobelio, kun. K. Puge- 
vičiaus, Liet. Bendruomenės ir kt. pateiktoji medžiaga.

UOLIOS PASTANGOS VADUOJANT B. GAJAUSKĄ
Ypatingai daug darbuojasi, besiekdama išlaisvinti o- 

kupantų kalinamąBalį Gajauską, jo giminaitė Bronė Ga - 
jauskienė, gyvenanti Santa Monica, Calif. Paskutiniu me
tu ji kreipėsi į sen. Ch. Percy ir gavo jo palankų at
sakymą, į Los Angeles merą Tom Bradley, kuris ir
gi parodė susidomėjimą šiuo reikalu, taipgi savo paramą 
pažadėjo Occidental Petroleum vadovas A. Hammer, In
ternational Foundation of Human Rights fondo steigėjas.

NEPAGRISTI UŽSIPUOLIMAI
Laikraštis "St. Petersburg Times", išspausdino ve

damąjį, puldamas lietuvius dėl tariamo žydų žudyme da - 
lyvavimo. Kun. J. Prunskis pasiuntė redakcijai raštą, at
kreipdamas dėmesį , kad tokie kaltinimai perdėti, nepa - 
grįsti. Patys žydų šaltiniai skelbia vokiečių SS brigados 
vado Stahleckerio raportą, kuriame pažymima, kad na
ciams vykdant žydų naikinimą stengiamasi sudaryti įspū
dį, kad tokių priemonių ėmėsi vietos gyventojai

AUKOS LIETUVOS PASIUNTINYBĖS RŪMŲ ATNAUJINIMUI

Lietuvių visuomenei susirūpinus atnaujinti skubaus 
remonto reikalingus Lietuvos pasiuntinybės rūmus Wa
shingtone bei tinkamai išlaikyti Lietuvos valstybės nuosa
vybę, aukos siunčiamos Lietuvos atstovui dr. St. Bačkiui. 
Lithuanian Legation, 2622 16 th St. N. W., Washington, 
D.C. 2OGG9. Taip pat aukas galima siųsti ir per ALTą, 
2606 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629, arba per kitas 
savo organizacijas.

Patirta, kad šiam reikalui jau paskyrė aukas: Pitts - 
burgo Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius $1,000, Lie
tuvių Piliečių Klubas Pittsburge $5,000, ALT Sandara— 
$500 ir kt. LDK Birutės Draugija, talkininkaujant ramo- 
vėnams ir šauliams, Chicagoje surengė kultūrinę popietę 
kurios visą pelną paskyrė Lietuvos Atstovybės rūmų at
naujinimo reikalams.

LITUANISTIKOS KATEDRA
Penktasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 

1978 metais Toronte Kanadoje nutarė ir įpareigojo PLB 
Valdybą rūpintis lituanistikos katedros steigimu. Tą nuta
rimą vykdydama, PLB Valdyba trejis metus katedros 
reikalą rūpestingai studijavo, tyrė, tarėsi su akademi - 
kais ir 1981 m. kovo 1 d. galutinai nutarė lituanistikos ka
tedrą steigti University of Illinois at Chicago Circle.

Po. ilgesnių derybų bei svarstymų buvo paruoštas su
tarties projektas, kurį patikrino teisininkai. PLB Valdy
ba šią sutartį patvirtino savo 1981 spalio 14 posėdyje ir ją 
pasirašys 1981 lapkričio 20 dieną penktadienį, su univer
siteto atstovais University of Illinois at Chicago Circle 
patalpose.

Šita sutartimi PLB Valdyba įsipareigoja iki 1987 metų 
rugsėjo mėnesio katedrai surinkti 600,000 dol, » o pats 
universitetas pridės dar 150,000 dol. Tad bendra suma 
katedros finansavimui yra 750,000 dol.

Surinkus ir įteikus 200,000 iki 1983 rugsėjo 1 die - 
nos, universitetas ieškos katedrai vadovo - profesoriaus. 
Jį pakvietus, katedra paradės oficialiai veikti 1984 - 85 
mokslo metais.

Lituanistikos katedra yra pirmoji tautinė katedra 
šiame universitete, o taip pat ir pirmoji lituanistikos ka
tedra laisvajame pasaulyje.

PLB Valdyba dėkoja lietuviškai visuomenei už iki šiol 
rodytą didelį dėmesį katedros reikalams. Giliai tikime , 
kad ir ateityje šis dėmesys ir reikalinga finansinė para- 
ma greitai įgyvendins lituanistikos katedrą kaip išeivijos 
lietuvių vertingą įnašą mūsų tautinės kultūros išlaikymui 
i r ugdymui.

Pinigus lituanistikos katedrai renka specialus PLB 
Fondas, Aukas >r testamentinius palikimus rašyti L'THU- 
ANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION vardu ir 
siųsti: Lithuanian World Community PLB Fondas

5620 So. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636 USA

Visos aukos yra atleistos nuo mokesčių. Lithuanian 
World Community Foundation /PLB Fondas/ yra ”not 
for profit" Illinois korporacija, turinti visus nuo mokes
čių atleidimus ir veikianti pagal IRS įstatymų 501 / c / 
3 skyrių. Šios korporacijos vadovybę sudaro pirmininkas 
Vytautas Kamantas, iždininkas Povilas Kilius, nariai 
Saulius Čyvas, Vaclovas Kleiza, Kazys Laukaitis ir dr. 
Antanas Razma.
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VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

WvhIuj 
PRANEŠA

Didžiai Gerb. Vilniečiai bei Tautiečiai, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjubga kreipiasi į Jus ir kviečia Tamstą 
tapti meccnatu-rėmėju leid niui anglų kalboje Petro Čcs- 
nulio.atsi minimų knygai "Nužmogintieji".

Vilniaus krašto lietuvio politinio kalinio atsiminimų 
knygą "Nužmogintieji" /253 psl./ Vilniaus Krašto lietu
vių Sąjunga išleido 1973 metais- o šiuo metu yra ba giama 
ruošti leidimui anglu kalba. Šioji knyga vienų metų laike 
buvo sėkmingai išplatinta ir jos pelną autorius paskyrė 
VKLS- gai. Taip pat !r angliškosios la’dus pelną autorius 
skirs Sąjungos leidiniams leisti bei kultūriniams užmo - 
jams vykdyti.

"Nužmog ntieji" knygos nuodugnios ir teigiamai ver
ti ta ič:os recenzijos pasirodė beveik visuose lietuviškuose 
laikraščiuose ir žurnaluose. Knygoje aprašomi skau - 
dūs pergyvenimai ir "golgotos keliai" lietuvio politinio 
kalinio ne tik Lukiškių ir Gardino kalėjimuose, bet ir 
pačiame žiauriausiame šv. Kryžiaus kalėjime prie Kiel- 
cų, Karpatų kalnuose. Ta knyga duoda ryškų vaizdą len 
kų brutalios kovos su lietuvybe lenkų okupuotame Vilniaus 
krašto. leidinys anglų kalba teatjdengia pasauliui, kaip 
žiauriai lenkų va'džia naik’no vietinius patrijotus jų už
grobtose svetimose žemėse. Sv. Kryž:aus kalėjime ken - 
tėjo ne tik lietuviai, bot ir ukrainiečiai, vokiečiai ir kiti 
politi niai kaliniai.

Todėl kviečiame Tamstas tapti tos knygos ■ leidimo 
mecenatu-rėmėju ir prisidėti prie to, kad platusis pasau
lis ir ateinančios kartos geriau pažintų lenkų klastą, jų 

j grojimo n iškas užmačias ir žiaurumus su politiniais kali
niais. Garbės mecenatais tampa tie, kurie aukoja knygos 
išleidimui ICC ar daugiau dolerių; garbės leidėjais tie,ku
rie aukoja nuo 5G iki ICC dolerių, o garbės rėmėjais visi 
aukoję nuo 25 ik' 50 dolerių.

Vis: aukotojai gaus knygą dovanai ir jų pavardės bus 
išspausdintos knygoje bei paskelbtos spaudoje. Aukotojai 
gaus asmeniškus pakvitavimus.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu:
PETRAS ČESNUITS, 7G MAIN ST. PARIS, Cnt. N3L 1E6 
CANADA.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga tiki, kad Tamsta su- 
prasite šio leidinio svarbą ir sava auka prisidėsite prie 
šios k ygos išleidimo, iš anksto tariame Jums nuoširdų 
vilnietiškų AČIŪ A. Misiūnas

VKLS C V Pirmininkas 
Eugenija Bulotienė 
VKLS Sp. Fondo Vadovė

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai atgarsiai

BAIKIM GYRĘ ir PEIKĘ, 
LEISKIM PASIREIKŠTI

' Iš visuomenės nugirstų po
kalbių darosi aišku, jog jau 
įkyrėjo už ir prieš debatai 
dėl naujai susikūrusio BAL- 
TIK FREEDOM LEAGUE 
INC. pasamdytos Haneford 
lobistų firmos, kurios eks
pertai padarysią stebuklus 
Lietuvos laisvinime. Jeigu 
ji (firma) gali padaryti kaip 
kad jos darbdaviai rašo, tai 
ko laukiama ? Kodėl neduo
dama pradžiojelengvesnius 
uždavinius atlikti, kuriuos 
mes patys nepajėgėme, ar 
nebandėme atlikti ? Tada 
matysime kas buvo teisūs • 
to užmojo — recepto siūly
tojai, ar oponentai. O tas 
priklausys nuo firmai patiek
tų atlikti uždavinių rezulta-

Š. m. spalio 7 d. "NL"lai- 
doje Al. G1MANTAS rašo, 
kad ta firma jau atliko dide- 
L psl.

lės reikšmės darbus. Vie - 
nas iš jų — Čikagoje suren
gė demonstracijai Skruodžio 
išlaisvinimo reikalu. Taip 
rašė ir daugiau ne Čikagoje 
gyvenantieji. Mums.čikagiš- 
kiams, įskaitant ir šias ei
lutes rašantį,; yra žinoma , 
jog pagrindiniai minimų de
monstracijų rengėjai buvo 
adv. Saulius Kuprys ir "Mar
gučio" radijo vedėjas Petras 
Petrutis.o jiems talkino be
ne 33 lietuvių vis uomenės or
ganizacijų atstovai. Tai to
kia yra tiesa dėl kurios jo
kie debatai, ypač su už tūks
tančių mylių nuo Čikagos gy
venančiais, nereikalingi.

Yra ir tokių, kurie rašė, 
jog ta firma net milijoną d<>- 
lerių vertės darbų jau atli
kusi, kuriuos mes patys ne
būtume pajėgę atlikti. Čika
goje suruoštų demonstracijų 
nuopelnai ta»p pat vien tai 
firmai sukraunami. Nese
niai p. Mažeika "Drauge"ra- 
šė apie neįkainuojamą tos

KANADOS LIETUVIU FONDO 
VEIKLOS APŽVALGA

Kanados Lietuvių Fondas 
buvo suorganizuotas KLB 
Tarybos, kuri 1962 m. rugsė
jo 15-16 d.d. išrinko pirmąją 
valdybą ir priėmė įstatus. 
1967 m. jis buvo užregis - 
truotas Kanados federalinės 
valdžios įstaigoje, kaip lietu- 
viij kultūrinė ir labdaros or
ganizacija, gavus teisę veikti 
visose provincijose.

Per 19 metų KL Fondas 
išaugo į stiprią šalpos orga
nizaciją, kurios pagrindinis 
kapitalas neliečiamas, ir 
gautas pelnas naudojamas 
lietuvių kultūrinei veiklai 
remti .Šiuo metu Fondas jau 
turi arti IGOG narių, kurių 
sudėti įnašai artėja prie pu
sės milijono dolerių.

Tai buvo atsiekta valdo
mųjų organą narių ir įgalio
tinių lietuvių kolonijose pas
tangomis. Jie per porą de
šimtmečių ragino, skatino ir 
rinko mūsų išeivių kolonijo
se įnašų šimtines.Per pir
mąjį dešimtmetį KL Fondo 
įnašų rinkėjų darbas nebuvo 
lengvas, nes naujieji lietu - 
viai ateiviai dar turėjo savo 
finansinių rūpesčiai ir iš 
karto negalėjo paremti šį 
reikšmingą lietuvybės išlai
kymo darbą stambiomis au - 
komis. Nežiūrint šių sunku - 
mų, šio Fondo organizavimui 
Kanados lietuviai pritarė ir 
jau 1974 m. buvo pasiektas 
pirmasis $1GG.GGG kapita
las. Paskutinių 7 metų bė - 
gyje Fondas padidėjo apie

$ 400,GGG. Taigi, iš viso 
šiuo motu KL Fondas turi 
apie $ 5GG,CGO pagrindinio 
kapitalo. Svarbiausia paska
tinių metų padidėjimo prie - 
žastis yra te štame ntiniai paĮ 
likimai: A. Juzcliūno-$113 .\ 
237, A.T. Kojėlaičių - $25r 
GGG/pasižadėję papildyti i- 
ki $ 1GO.GOO/, V.E.Tgnai- 
čių iš Anglijos- $ 8.242, B . 
Paužos - $ 20.277 ir dau
gelio kitų tūkstantinės.

Vyriausias KL Fondo or
ganas yra narių susirinki
mas, kurį sudaro nariai į- 
mokėję$1GG įnašą ir spren
dimuose turį vieną balsą. 
Nedalyvaujantieji susirinki
me nariai savo balso teisę 
gali raštišku įgaliojimu per
duoti kitam nariui. Po finan
sinių metų, kurie baigiasi 
kiekvieną metų gruodžio 31 
d., yra šaukiami metiniai 

firmos nuopelną Skruodžio 
išlaisvinimo reikalu. Aš čia 
nematau jokio jų nuopelno. 
Kam priklausė, ar buvo pa
reiga, tuo reikalu kas pada
ryti, seniai jau buvo.padary
ta. VLIK-o,. ALT-os, PLB- 
n ės vadovybės bei tuo reika
lu susirūpinę atskiri asme
nys, šio krašto (JAV) vyriau
sybės pareigūnus pilnai pa
informavo apie Skruodžio pa
dėtį ir paprašė, kad Ameri - 
kos vyriausybė dėtų pastan
gas, Amerikoje gi musįSkruO' 
dį išreikalauti iš Sovietų Są
jungos kalėjimo ir leistų sa 
šeima atvykti.

Esu tikras, jog Amerikos 
vyriausybei tos firmos "pa
spaudimas" tikrai nereika — 
tingas. Kai ateis tinkamas 
laikas Skruodžio ir jo šei
mos išleicbrnas bus išderė- 
tas. (Vyriausybei ne, bet 
amerikiečių opinijai — taip. 
Red.).

Kad užduodamų uždavinių 
darbai nebūtų pradėti iš luto 

susirinkimai, kuriuose na
riai išklauso bei patvirtina 
metines apyskaitas ir 
svarsto veiklos reikalus.

Pagrindinis valdomasis 
organas yra 16 narių Taryba, 
kurios 12 narių renka meti - 
nis narių susirinkimas 
dviems metams ir keturis 
narius skiria KLB Krašto 
Valdyba. Ši Taryba renka 5 
narių Valdybą, kuri vykdo 
Tarybos nutarimus ir tvar - 
ko administracinius reikalus.

METINIS SUSIRINKIMAS
Pagal nusistovėjusią seną 

tvarką KLF metinis susirin
kimas įvyko 1981 m. lapkričio 
21 d., Lietu/ių Namuose, To
ronte, apsvarstyti 198G m. 
apyskaitas ir išklausyti val
domųjų organų pranešimus 
pagal laišku nariams atsiųs
tą dienotvarkę. Prieš susi - 
rinkimą vyko Tarybos posė
dis, kuris uždclsė 11 vai. su
sirinkimo pradžią. Narių 
registracija prasidėjo 11:2G 
vai. r.Nariaj buvo registruo
jami pagal jų atsineštus ar
ba gautus iš' sekretoriaus 
susirinkimo ne vardintus
pranešimus ir įgaliojimus , 
kurie nebuvo tikrinami su 
narių sąrašais.

Susirinkimą atidarė 12:2G 
vai.p. p. KLF Tarybos p-kas 
dr. A. PACEVIČIUS,papra
šęs susirinkusius pagerbti 
mirusius narius tylos minu
te ir pakvietęs kun. A.Si
manavičių, GFM, sukalbėti 
invokaciją.Susirinkimui pir
mininkavo dr. A .Pacevičius, 
talkinamas Valdybos p-ko 
inž.E. ČUPLINSKO, sekreto
riavo J. KARKA ir A. BUM
BULIS. Sveikino raštu gen .. 
konsulas čir. J. Zmuidzi nas ,' 
žodžiu - KLB Krašto Valdy
bos pirm. adv. J.Kuraitė, KL 
Jaunimo S-gos pirm. Z. Ber- 
žcn.aitė, Vilniaus Šaulių 
Rinktinės Kanadoje vardu St. 
Jąkubaitis, Kanados Tautos 
Fondo p-kas A. Firavičius , 
KL.B Toronto Apyl. V-bos p- 
kas adv. A. Pacevičius, KL 
Kunigų Vienybės ir Prisikė
limo parapijos vardu kun.A. 
Simanavičius, GFM.

Po sveikinimų buvo suda
rytos mandatų ir nominacijų 
komisijos. J.Karka perskai
tė praeitų metu protokolą.

galo, turėtų būti pradėti nuo 
ABC. Kaip žinome, iki šio
lei tik kažkokiems privilegi
juotiems asmenims leidžia
ma ilgesnį laiką okupuotoje 
Lietuvoje paviešėti ir ianky- 
tis ten, kur tik jie nori (gal 
išskyrus kareivines). Vi
siems Kitiems (tiesa, yra ir 
tokių, kurių išviso neįlei
džia) leidžiama tik penkias 
dienas (kariais ir los apkar
pomos) ir tik "Gintaro"vieš
butyje pabūti Vilniuje, be tei
sės oficialiai kitur pakeliau
ti ir aplankyti artimuosius . 
Pasimatymai, giminės pri
valo į viešbutį atvažiuoti, net 
neturi teisės Vilniuje nakvo
ti. . . Jeigu pasamdytoji fir
ma yra told a įtakinga, kaip 
apie ją rašo, tegul išrūpina , 
kad visi turistai nuvažiavę 
aplankyti artimųjų, galėtų 
kiek nori ten paviešėti ir, kad 
ne giminės į Vilnių pasima
tymu.' su jais privalėtų va
žiuoti, bet kad turistai pas 
juos į namus galėtų nuvažiuot 
ti, kaip visuose civilizuotuo - 
se ir kultūringose'Valstybė
se daroma.

Antras uždavinys, kad ru
sai panaikintų muitus už siun
čiamas Sovietų imperijoje gy
venantiems artimiesiems do-

PRANEŠIMAI
Pagrindinį veiklos prane

šimą padarė Tarybos pirm . 
dr. A. Pace vičius, pareiškęs 
kad susirinkimo nariai turės 
progos išklausyti pranešimų 
ir dėl jų pasisakyti kritiškai 
ir duoti pozityvių idėjų veik
lai, Fondas šiais metais, 
priskaičius gautas palūkanas, 
jau peršoko $5GG, OOO,Ta
ryba metų bėgyje turėjo 4 
posėdžius, kuriuose buvo 
svarstoma naujų narių priė
mimas, pelno paskirstymas, 
pagrindinio kapitalo didini
mas i-r einamieji reikalai . 
Skirstant pelną, buvo sten
giamasi objektyviai paten - 
kinti prašymus,Paskutiniais 
metais, padidėjus infliacijai 
12%, buvo ieškoma kelių pel
ningiau investuoti kapitalą. 
Šioje srityje sėkmingai dir - 
bo investacijų komisija,ku
rią, sudarė V. Dargis, V.Ig- 
naitis ir H. Lapas. Jų pas
tangomis 1981 m. buvo gauta 
pelno $56.GGG. Fondo idėja 
populiarinama per įgalioti - 
nius lietuvių kolonijose , 
spaudą ir radiją. Kreiptas 
dėmesys į palikimus ir at
siekta gerų rezultatų. Pa
grindinį kapitalą sudaro au
kos, dovanos,paveldėjimai ir 
beprocentinės paskolos. Y- 
ra gautas pasiūlymas pasko
linti ketvirtį milijono dole
rių be procentų, kurios pa
grindinė suma po mirties bū
tų atsiskaityta per patikėti
nius su giminėmis Lietuvo
je. Tokių pasiūlymų gali at
sirasti ir daugiau, jei ši idė
ja būtų populiarinama. Be- 
procentinių paskolų gautos 
palūkanos padidintų Fondo 
pajams. Fondo Tarybos ir 
Valdybos kadencijos termi
nas jau užsibaigė ir visiems 
nariams pareiškė padėką už 
bendradarbiavimą. Skatino 
visus dirbti Lietuvai, 11c - 

tuvybės išlaikymui ir tam 
tikslui sutelkti milijono do
lerių kapitalą.

Valdybos pirm. inž. E. 
Čupli nekas pranešė, kad 
svarbiausias rūpestis buvo 
investacijos, kad gautų dau
giau pajamų. A.Juzeliūnui , 
kuris Fondui paliko visą sa
vo turtą, buvo pastatytas 
paminklas. Teisiniams rei
kalams spręsti buvo pa
kviestas adv. A .Pacevičius.

Iš investacijų komisijos 
paaiškėjo, kad pinigai 1981m> 
buvo investuojami į termi
nuotus indėlius, už kuriuos 
finansinės institucijos mo
kėjo net iki 21. 25%.Dėl šios 
priežasties dalis pagrindinio 
kapitalo buvo perkelta į ko
mercinius bankus, dėl gauna
mų aukštesnių palūkanų.Šiuo 
būdu buvo gauta $1O. GOOpa- 
lūkanų daugiau ir 1981 m. iš 
viso gauta pajamų $56.184 .

Ižd. L.Tamošauskas supa
žindino su 198G m. gruo
džio m. 31 d. apyskaitomis . 
Pagrindinis kapitalas buvo 
$325,GGG. Lietuvių kredito 
kooperatyvuose deponuota 
$ 278. GGG, o likus dalis - 
svetimtaučių finansinėse įs
taigose. A.Juzeliūno nekilti, 
turtas buvo parduotas, iš ku
rio šiais metais į Fondą 
gauta $ 76.524. I ždininkas 
perskaitė ir auditoriaus a- 
pyskaitas,kurių daviniai bu
vo skirtingi, neatatiko iždi
ninko per s kaityta i ąpyskai - 
tai.

Revizijos aktą perskaitė 
A. Bumbulis, kuriame deta
liai buvo nagrinėjamos kapi
talo ir pajamų pozicijos.Jis 
patvirtina, kad iždininkas 
tvarko knygvedybą rūpestin
gai, įrašai turi pateisina
muosius dokumentus ir pa
siūlė už jo darbą paskirti 
$ 1.000.

/ bus daugiau /

vąnas. Nors tuo reikalu jau ja bene, dvi kopijos informa- 
bavo bandyta šį tą padaryti ,' 1 einių raštų, kuriuose para— 
bet jokių rezultatų neatsieK - šyla: kas: siunčia, ką siunčia
ta, išskyrus tai, kad vieną 
mu.'tų panaikinimo reikalau
jantį mome randamą pasirašė 
net 50 Kongreso narių bei ke
letas pavieniųAmerikos Kon
greso narių kreipėsi į Brež
nevą ir ambasadorių Dobry - 
ną juo reikalu. Deja, jokių , 
rezultatų neatsiekia. Tegu1 
ta firma paveikia JAV vyriau
sybę, kad ji iš rusų išsiderė
tų muitų nanaikinlmo. Kai 
čia kalbamus du iždą vinių,s 
ta firma atliks, tada pasiū
lysime ko npllkuotesnių už
davinių. Ko gero ir užkietė
ję tos idėjos oponentai pri
tars jos samdymui.

Kalbant apie mūsų pačių, 
nesėkmingą veiklą, ji gal bū
tų daug sėkmingesnė, jei pa
tys vieni- kitiems barikadų 
nestatytume. Prieš kelis me
tus ėmiausi iniciatyvos, kad 
virš minėti muitai būtų pa
naikinti. Kad darbas geriau 
sektųsi, talkon pakviečiau čia 
mokslus baigusius jaunus as
menis — Nijolę Mackevičie
nę ir Aleksandrą Pakalniškį, 
kurie puikiai mokėjo reda
guoti momerandumūs bei 
laiškus vyriausybės pare! - 
gūnam s. Mū s ų darbui buvo 
reikalinga turėti bent apčiuo
piamas žinias, kiek žmonės 
yra išmokėj ępinigų'muitams 
už pasiųstas dovanas. Deja, 
mūsų darbui ; aptemdinimui 
netrukus aistra .o žmonių, 
kurie viename laikraštyje 
paleido mūsų darbą įtarian
čią "antį", buktai, ko gero 
mūsų prašomos iš visuome
nės žinios gali būti perduo
tos Sovietų agentams. Tokį 
įtarimą kitaip negalima ver
tinti, kaip, jog tokie žmonės 
savo gyvenime niekam joido 
siuntinėlio nėra pasiuntę, to
dėl ir nežino, kad siunčiant 
siuntinį, kartu su juo keliau-

ir. kam siunčia. Gal dėl pana
šių atsitikimų ir visuose dar
buose Kaip reikiant nesise
ka.

K Radvila 
Chicago, Ill. USA.

DĖL LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO

Siūlau įsteigti jaunosioms 
. šeimoms lietuvybės žinių 

papildymo kursus, kad ir 
prie Šeštadieninių Mokyklų .

E.K- tė, 
Quobec’as

KATP APŠVIESTI KUNIGUS?
Apie 1OO katalikų kunigų 

ir vyskupų Montrealyje be
veik visą savaitę konferavo 
ir priėmė rezoliuciją pro-, 
testuoti prieš JAV planą ga
minti neutrono bombą.Dien
raštis Toronto "Star" 31-10- 
1981 pranešė, kad tik jos ga
li sustabdyti Kremlių nuo 
žygio į Romą ir Paryžių ir 
išgelbėti krikščioniškąją ci
vilizaciją Vak. Europoje.

Ar tie Kanados vyskupai 
iki dabar dar nepraregėjo ir 
nesuvokia ko komunizmas 
siekia? Mums aišku, pirmo
je eilėje bus sunaikinta krikš
čionybė ir Vatikane jau sėdės 
raudonas Lenino-Markso t- 
dėjų skleidėjas. Ar to Kana
dos vyskupai nesupranta? .

Gaila ir skaudu. Tik JAV 
gali sulaikyti raudonąją lavą.

Praktiškas Katalikas
Ontario,
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KĄ RASĖ ANATOLIJUS 
MARČENKO APIE LIETUVIUS

Vertė A. Ž.
/ tęsinys /

VLADAS MATAITIS
......Mano barako kaimynas stovykloj No7 buvo išgyve
nęs visai panašią istoriją. Tai buvo lietuvis ūkininkas.Jis 
išėjo su tėvu ir vienu broliu į mišką pas partizanus. Jo 
trečias brolis buvo studentu mieste.

Vieną dieną jis parvažiavo įmiestelį. Tėvas ir abu 
broliai išslinko su juo pasimatyti.' Staiga paaiški priešo 
spąstai: juos sugauna , nuveda į miestelio pakraštį ir su - 
šaudo. Vienam Vladui pavyksta pabėgti.

Vėliau jis sužinojo, kad kareiviai suvertė lavonus ant 
vežėčių ir nutempė miestelin. Kada Vlado motina pamatė 
ant vežimo tuos tris kūnus- savo vyro ir abiejų vaikų- ji
nai išėjo iš proto. Taip pamišusią ją išvežė su dukterim 
į Sibirą.

Vladas buvo sunkiai sužeistas iš pasalų, ir jiems pa
vyko jį sugauti. Jį teisė slaptas teismas ir nubaudė 25 me 
tams sunkių darbų.

Jis tebebuvo Mardvoj, kai jo motinai ir seseriai da
vė leidimą grįžti Lietuvon.

o o o o o
Vienas kal nys Mardvos stovyklų veteranas nuo 1949 

metų man pasakojo apie Švedą/ukrainietį. Vert.pastaba/, 
griežtojo režimo No 7 stovyklos viršininką. Tas Švedas 
asmeniška dalyvaudavo masinėse išvežtųjų egzekucijose, 
ka: kalinius varydavo darban. Tuo metu į miško darbus 
varydavo "banderistus" ir "nepriklausomybininkus".Kai 
jie pasiekdavo pamiškę, juos ton šaudydavo ištisom ko - 
loaom, pasiteisindami,kad būta "organizuoto masinio ban
dymo pabėgti".

1 o o o o o

RIČARDO PASAKGJTMAS
Mudu su Burovu ėmėm stebėti ir aptart žmones,- kurie 

buvo su mumis. Kuriais iš jų galima pasikliauti? Mes at
sargiai įsimaišydavom į jų pokalbius, idant geriau juos pa- 
žintumėm, ir tik tada pastatydavom jiems atvirai klausi
mą: "Ar rizikuotume! bėgt?". Taip susidarė mažas bū
relis: Anatolijus Ozerovas, Anatolijus Burovas, aš irdar 
keli, kurių pavardžių neminėsiu. Mes nusprendėm išraust 
tunelį; jokio kito būdo ištrūkti iš stovyklos nebuvo. Buvo 
nuspręsta, kad tie trys Anatolijai išžvalgys tereną, pa - 
rinkdami dėkingiausią vietą kur kasti, ir tada mes apie tai 
painformuosime kitus.

Mes visi puikiai pramatė m, kokie mums gręsia pavo
jai. Mes žinojom, kad politkaliniams, pastvertiems sar
gybinių, tebuvo lemta tik per stebuklą išsigelbėt iš mir
ties. Paprastai juos pirma apdaužydavo, sužalodavo, vė
liau užpjudydavo šunimis, kol pagaliau pribaigdavo.

Stovykloje No 1G gyveno vienas lietuvis, Ričardas K., 
kuris sykį dalyvavo bandyme pabėgti, ir jis mums papa - 
šakojo, kaip juos pagavo. Jų buvo trys. Visi lietuviai r . 
Jiems kažkaip pavyko išsprukti iš priežiūros, dirbant lau
kuose. Jų dingimą pastebėjo tik kai jie jau radosi pamiš
kėje. Sargybiniai paleido ugnį, bet buvo pervėlai, jie bu
vo pertoli.

Divizijos štabas pasiuntė kareivius, ginkluotus auto - 
matais. Jie apsupo mišką, ir šoko jų medžioti su šunį - 
m's. Šunys greitai užuodė bėglių pėdsakus, ir netrukus 
Ričardas su draugais pajuto, kad ruja jiems lipa ant kul - 
ių. Jie suprato, kad reikia slėptis, ir gal kareivių ir šu
nų ruja praeis pro šalį. Ričardo draugai įsluogė į ąžuolą, 
slėpdamiesi lapijoj, tuo tarpu kai jis įsikasė į lapų krūvą 
krūmuose. /Tai buvo rudenį/.

Kas toliau dėjosi, vyko prieš jo akis.
Jis nespėjo dar tinkamai užsimaskuoti lapų pagalba , 

kai pasirodė su šunim du kareiviai, ginkluoti automati - 
nlais šautuvais. Sūnys ėmė zuit apie ąžuolą ir draskyt 
žievę nagais. Tada pasirodė dar šeši kareiviai, lydimi ka
rininko, laikančio rankoje pistoletą. Jie bematant paste
bėjo vyrus medyje, susigūžusius prie šaknų. Karininkas 
užbliuvo: "Aha,kalės vaikai, jūs pasirinkot laisvę’. Že - 
myn, žemėn’.’.'." / bus daugiau /

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS 4

L. E t M A N T A S 
/tęsinys /

E.ČUPLINSKAS nušvietė Kanados . Lietuvių Fondo 
veiklą. Fondo planai vykdomi ryžtingai. Turima jau a- 
pie 1GGG narių. Fondo kapitalas neliečiamas ir skirtas 
Lietuvai. Iš gaunamų palūkanų šelpiamas mūsų švietimas 
ir kultūrinė veikla . Per diskusijas buvo pageidauja
ma, kad ypač kultūriniams reikalams šalpa būtų skiria - 
ma per Bendruomenės Kultūros Komisiją.

II Pasaulio Lietuvių Dienos, VI-tasis Pasaulio Lietu
vių Seimas, Vi-toji JAV’ir Kanados Dainų Šventė, Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynės ir V-.'tasis. Pasaulio Lietu - 
vių Jaunimo Kongresas įvyks 1983 m.BIRŽELIO Ž5-LIE- 
POS 4 dienomis Chicagoje.

Kongresą ruošia Jaunimo Sąjunga ir Bendruomenė . 
Kongresas vyks ne tiktai Chicagoje, bet bus tęsiamas Dai
navoje prie Detroito, Trento Universitete prie Peterbo - 
rough, Gnt., ir Kongreso uždarymas vyks Montrealyje. 
Tarybos suvažiavimas pageidavo, kad Kongreso programų 
ir parengimų dalis vyktų ir Toronte.

Visiems šiems didžiuliams renginiams reikės pas - 
tangų ir lėšų: "Būkime dosnūs šiems lietuvybės ugdymo 
re kala ms’."

Mūsų mišrių šeimų ir jaunimo, nekalbančio jau lietu
viškai, problemos reikalingos atsidėjusių svarstymų ir 
studijų. Mišrių šeimų problemoms spręsti daug gali pa - 
dėti mūsų parapijos. Neatstumk!me mišrių šeimų iš sa - 
vo tarpo.

1981. XII.2

Kitą Tarybos suvažiavimą reikėtų daryti anksčiau , 
nes reik a išrinkti ir atstovus į Pasaulio Lietuvių Seimą.

Tradicines Kanados Lietuvių Dienas pasiūlyti suruoš
ti W nnipege, o negalint - Montrealyje spalių 9-11 dieno - 
mis.

Krašto Valdyba turės paaiškinti, kaip-sudarinėti tinka 
mus palikimų testamentus.

Užbaigiant šeštadienio darbą, Suvažiavimas pasis - 
kirstė į švietimo, kultūrinės veiklos ir visuomeninių klau
simų sekcijas,kuriose detaliau svarstyti rūpimi reikalai.

Sekmadienio rytą suVažiavimas pabandė susumuoti- 
aptarti bei formu’uoti savo darbo rezultatus. Rezoliucijų 
ir nutarimų Komisija pasiūlė priimti ir paskelbti maž - 
daug štai ką:

1/ Suvažiavimas nuoširdžiai sveikina visus lietuvius Tė
vynėje,ir Popiežių Joną Paulių IT-ąjį.
2/ Suvažiavimas siūlo ateinančius metus paskelbti mūsų 
parapijų ir jų rėmimo metais. Reikėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį į mūsų mišrias šeimas. Krašto Valdyba turėtų 
šiam reikalui sudaryti spec. Komis; ją.
3/ Suvažiavimas prašo, ypač apylinkes, skirti didesnį dė
mesį liėtuviškam švietimui. Apylinkėse turėtų būti narys 
- Švietimo reikalų vadovas.
4/ Su važiavimas reiškia padėką PLB p-kui Vyt. Kaman
tų!, visiems mūsų mokytojams,parapijų kunigams ir va
dovams už nepailstamą darbą.
5/ Suvažiavimas dėkoja visiems Suvažiavimo sveikinto
jams, siunčia sveikinimus visiems mūsų veiksniams, kaip 
VLTKui ir kitiems mūsų vadovaujamiems organams.

Kai kas siūlė, siunčiant padėką ir sveikinimus apsi - 
eiti kukliais žodžiais:"Suvažiavimas dėkoja ir sveikina vi
sus, sveikinusius šį Suvažiavimą". Tačiau didelė daugu
ma pasiūlė padėką ir sveikini mus siunčiant, išvardinti vi
sus mūsų veiksnius, pradedant VLIK’u.

Po 11 vai. iškilmingų pa maldų, Suvažiavimo dalyviai 
vėl susirinko parapijos salėn.Cia jų laukė gausiai susi - 
rinkę londoniškiai. PLB p-kas Vyt.Kamantas padarė pla
tų apžvalginį pranešimą.

"Mūsų tikslas visomis išgalėmis padėti Tėvynei at
gauti laisvę ir nepriklausomybę. Palaikykime glaudžius 
ryšius su visais laisvę mylinčiais tautiečiais, nežiūrint 
kur jie pasaulyje begyventų. Vykime jų lankyti ir stiprin
ti".

Čia p’rmininkas priminė mums su tautine misija vy
kusius kitur mūsų darbuotojus. Buvusi Jaunimo S-gos p- 
kė Laima Beržinytė lankėsi Australijos lietuvių apylinkė
se. Dailininkė Anastazija Tamošaitienė Kolumbijoje/P„ 
Amerikoje/ rudė ir skleidė tautiečiams mūsų tautodailę. 
Vasario 16-sios Gimnaziją labai sustiprino direktorius

AUGAME

s’Epanouir ensemble

r
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įvairių kultūrų ir daugelio 
ir auga drauge kaip išdidūs 

nuostabaus krašto piliečiai.

\ Kanadiečiai. Jie ateina iš 
Kanados sričių. Jie gyvena

Prieš dešimtį metų vyriausybė formaliai 
pripažino kultūrinį šio didžio mūsą krašto 
Įvairumą, kai paskelbė daugiakulturinę 
politiką. Tai buvo naujas Įsipareigojimas 
augančiam reiškiniui ir stiprinimas sugy
venimo tarp daugelio kultūrą, formavusią 
mūsų valstybę

ANN1VERSAIRE

ANNIVERSARY
GROWING TOGETHERCanada

' Dr. Leono ir Irenos KRIAUČELIŪNŲ šeima savo sūnui 1
[ ir broliui prisiminti skiria kasmetinę 1

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJA |

PREMIJAI SKIRTI SĄLYGOS YRA TOKIOS:
Eugenijaus KRIAUČELIŪNO 1000 dolerių premija ski

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

Jonas Kavaliūnas ir taip, netrukus, numatoma Gimnazijos 
direktorium skirti jauną, tą Gimnaziją seniau baigusį, as
menį.

Mūsų laisvės kovai labai daug padeda Lietuvių Infor
macijos Centras, kuriam vadovauja kun.Pugevičius.Ma - 
dride mūsų reikalus kėlė ir gynė bendruomenininkas R . 
Česonis. Bendruomenės rūpesčiu š. m.lapkričio 20 d« , 
Chicagoje prie Universiteto atidaroma Lituanistikos Ka
tedra. Juk tai bus vienintelė laisvojo pasaulio Lituanisti
kos Katedra’.

1983 m. vasaros pradžioje Chicagoje bus II-osios Pa 
saulio Lietuvių Dienos ir kiti didieji susibūrimai ir ren - 
gintai. Š e mūsų darbai ir įvykiai stiprina ir gaivina vil
tis žengiant į laisvą rytojų...

Visi susirinkusieji karštai plodami, reiškė pritarimą. 
Tarybos Suvažiavimas baigtas galingai skambant Tautos 
Hi mnui.

Londono Apylinkės Valdybai priklauso užtarnauta pa
dėka ir įvertinimas už Tarybos suvažiavimo globojimą .

UOUOGGGO |

DRAUGE

Musą įsipareigojimas daugi akultūri škumui 
dešimtose metinėse yra stipresnis, negu 
bet kada. O rytoj jis bus dar didesnis. 
Tad švęskime drauge praeitį, dabartį ir 
ateitį, tokių ateitį, kuri ir toliau skatins 
mus i geresnį savęs bei musų krašto 
supratimą... gyventi drauge.

■ Ministre d'Ėtat Minister of State t
■ ■ Multiculturalisme Multiculturalism
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
Papildykime Lietuvių 

Enciklopediją
Mintis leisti Lietuvių Enciklopedijos II papildymų to

mą rado palankų atgarsį spaudoje ir laiškuose.. Gauta 
daug laiškų, skatinančių nebedelsti su šiuo aktualiu rei
kalu. Tarp Įeitų motyvų užsimenama tai, kad išeivijoje 
sparčiai retėja senesnės kartos lituanistų, gi jų prieaug
lis nežymus. Tebedegsiant darytųsi sunkiau rasti bendra
darbių lietuviškiems dalykams. Tai ir skatina skubin
ti leisti papildymų tomą.

Užsakymų, deja, nesuplaukė nė kelintos dalies tiek, 
kiek reikėtų, kad būtų galima iš prenumeratos išsivers
ti. Tenka remtis viltimi, kad darną pradėjus atsiras dau
giau prenumeratorių. Panašiai buvo ir tada, kai iš LE 
pradėta leisti prieš 30 metų. Bet norimą štai ką pabrėž
ti. Nebus įmanoma spausdinti didesnio atsargos kiekio; 
viena, bereikalo tai pašėltų išlaidas; antra, sandėlyje už
sigulėjusios knygos neša nuostolius. Taigi, kas ištikrų- 
jų mano ir norėtų užsisakyti II papildymų tomą, reikėtų 
NEBEDELSTI ĮSIRAŠYTI * PRENUMERATORIŲ SKAIČIŲ. 
Leidyklai PINIGŲ SIŲSTI DAR NEREIKIA. PAKANKA 
PRANEŠTI VARDĄ, PAVARDE 1R ADRESĄ,

Malonu pranešti, kad II papildymų tomą sutiko reda
guoti Simas Sužiedėlis,buvęs EncyclopediaLituanicare
daktorius ir LE bendradarbis, dr. Jurgis Gimbutas bu 
vęs abiejų enciklopedijų skyriaus redaktorius, ir dr. Juo
zas Girnius/ouvęs vienas iš trijų pagrindinių LE redak
torių. Po pasitarimo, įvykusio spalio pradžioje, nutarta 
pirmiausia sudaryti busimojo LE tomo (XXXVII) korto- 
teką, t. y. išsamų vardyną asmenų ir dalykų, kuriuos pa
pildymai turėtų apimti. Norima, kad nebūtų praleista 
nieko svarbesnio, kas yra i vykę per pastaruosius, kelio
lika metų (nuo 1369). Kortoteka norima sudaryti iki 1982 
m. sausio 15 d. Ji padėtų iš anksto apžvelgti visą medžią 
gą, numatyti atskirų straipsnių dydį ir viso tomo apimtį

Kortotekos reikalu, prašant sugestijų, išsiuntinėta arti 
1OO laiškų buvusiems LE bendradarbiams ir kitiems sa
vo srities specialistams. Tikimasi ir iauluamapalankaus 
atsiliepimo. Prašoma taip pat visų, KAS TURI KOKIŲ 
PASIŪLYMŲ AR ŽINIŲ, KURIAS VERTĖTŲ PANAUDO
TI PAPILDYMAMS, RAŠYTI LEIDYKLOS IR REDAKCI
JOS ADRESU: Lithuanian Encyclopedia Press, P.O.Box 
95, South Boston, MA 02127. Kadangi tuo tarpu PRAŠO
ME NE STRAPSNIŲ, bet tiktai VARDŲ IR DALYKŲ, ma
noma nesunku būtų patenkinti redaktorių prašymą atsi
liepti iki 1982 m. sausio 15 dienos.

Apsisprendęs leisti LE II papildymų tomą, tikiuosi su 
lauksiąs toidos pat visuotinės lietuvių visuomenės para
mos, kaip Ir leisdamas daugiatomį Lietuvių Enciklopedi
jos rinkinį.

• Juozas Kapočius, 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS Leidėjas

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius '
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai .... $366.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ........  $125.00
Vinco Krėves Raštai 6 tomai.............................. $32.60
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas............... $13.25

(Kainos su persiuntimu Amerikoje)
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

Opera ”1 LITUANI Toronte
/pabaiga/

Antroje III veiksmo sceno
je — pilies salėje Konradas 
suVilteniu laukia savo karių. 
•Jis jau žino, kad yra teismo 
pasmerkta. Todėl nuspren
džia pats nusižudyti ir gyvas, 
nepasiduoti. Jis prašo Vilte- 
nio palaiminti jį ir globoti 
Aldoną. Išgeria nuodų taurę, 
nors Viltenis nori jį sulaiky
ti. Pasirodo teisėjai, spren
dimo vykdytojai ir kariai. 
Konradas su pasibiaurėjimu 
numeta magistro ženklus. 
Kryžiuočiai jį puola kardais, 
bet žmonės staiga sušunka: 
"Lietuviai ateina". Įsiveržia 
Erdvilis su lietuviais kariais 
tik laimėjusiais mūši. Kry
žiuočiai išsigąsta. Įbėga Al
dona šaukdama: "Gana krau
jo", sustabdo susidūrimą. 
Tuo tarpu Konradas, stiprių 
nuodų veikiamas, įstengia 
pasakyti: "Galiu ir čia nu
mirti , kur gimto krašto lais
vės saulė jau švinta". Jis 
krenta ant grindų ir miršta.

Šios mirties liudininkai, 
operą užbaigia šūkiu: "Kas 
gelbėjo Tėvynę, tą lydi vien 
amžių garbė . "

Gėrėdamiesi libreto turi
niu, tiesiog juo gyvenome. 
Tačiau ypač žavėjomės taip 
melodinga, kad ir itališka' 
atspalvių, operine muzika ir, 
solistų bei choro dainavimu, 
Jutom, kad čia būtų gal ne

mažiau žavesio kaip VERDI 
operoj "AIDA". Kai kur į žvel
gėm "Aidos" panašumų su"I 
Lituani". Ypatingai spalvin
gumas ir nuotaikingumas 
iškildavo chorų dainavime. 
Adomas Mickevičius, "Kon
rado Valenrodo" poemoje iš
kėlė liaudies dainų reikšmę 
tautų gyvenime. Gal ir Pon- 
chieili taip pat atkreipė į tai 
savo dėmesį. Jo operoj cho
rai taip darniai,įtikinančiai 
ir galingai skambėjo, kad ir 
nebūtų solistų didingų arijų, 
baleto šokių, gražių, nors ir 
senoviškų dekoracijų, mes 
vistiex liktume sužavėti ir sa
kytume, kad chorai šioje lie
tuviškoje operoje taip pat bu
vo šio Ponchielli kūrinio di
delė stiprybė.

Kalbant apie solistus, rei
kią pasakyti,kad Kerniaus — 
Konrado Valenrodo rolę tin
kamai išnešė šį karią lenkų 
solistas Stefan VICIK - teno
ras, jau ilgesnį laiką talki - 
nąs Chicagos Lietuvių Operai. 
Jo balsas gal kiek aštrokas, 
turįs metalinio atspalvio,ta
čiau galingas ir maloniai pa
siekiąs kiekvieną klausytoją. 
Gal kiek silpniau aidėjo Il-me 
veiksme. Tačiau visus kitus 
buvo įtikinantis.Tiesa, jo dik - 
ei ja dar ne visur suprantama.

Aldona — Dana STANKAI
TYTĖ pasirodė puikiai. No

rėtųsi spėti: jei D. Stankaity- 
tė būtų dainavusi Ponchielli 
girdint, jis tur būt operą vi
sam laikui būtų pavadinęs 
"A 1 d o a a", nes Stankaitytė 
mums atrodė lyg vis a ko cen
tras. Tai bene iškiliausias 
mūsų dramatinis sopranas 
išeivijoje. Ji kaip visados, ir 
čia Toronte buvo savo viršū-

iano ir čia vietinės, nors ir 
mažoka scenai, buvo Irgi de
ramai pritaikytos,nes meni
nei priežiūrai vadovavo dai
lininkas Ir plačiašakis visuo
menininkas Vladas vijeikis. 
Nors jis buvo laoai užimtas, 
visgi ir jam teko paspausti 
ranką ir šias eilutes rašan
čiam.

neje. Ji Įtikinančiai mums Dirigentas A. VASAlTISgau- 
atskleidė baimės, liūdesio, s ų orkestrą, nors šį kartą dau- 
nusivylimo ir vilties jausmus, gumoje sudarytą iš kanadie- 
Jos baisas švytėjo arijose, čių muzikantų, valdė ir deri- 
duetuose, chorų gausme ar no be priekaištų.
aiduose. Kai paskutinį kartą scenos

Nemažiau įspūdingas buvo uždanga nusileido, gausi lie- 
ir Erdvilas—Algirdas BRA- tuviška publika Karštai ir oe 
ZIS, buvęs Metropolitan ope- atvangos plojo, vedina nuošir- 
ros solistas, veteranas-bari-daus dėkingumo. > Chicagos 
tonas. Kaip ir Stankaitytė, jis Lietuvių Operos kolektyvas 
ryškėjosupuikiavaidyba. Jis 
atrodė, kaip herojus, nors 
dėvėjo belaisvio aprėdą.

Vaidila Viltenis -- Jonas 
VAZNELIS — bosas scenoje 
dominavo netik savoūgiu,beį 
buvo iškilus arijose ir kitur, 
ypač viduriniame registre.

Pažymėtini ir mažesnius 
vaidmenis atlikę solistai, tai 
Germanas— B. Prapuolenis , 
dainius Vilnius — M. Monkie- 
nė. NeĮ manoma i švardinti vi - 
sų dainininkų, statistų, karių, 
choristų. Jie visi taip reikia
mai jungėsi į bendrą operos 
vyksmą. Jie padėjoišryškin
ti A. Ponchielli kūrinį "I Lit— 
ūani". Darniai ir įspūdingai 
operoje reiškėsi ir Baleto šo 
kėjai bei solistai B. Barodi- 
kai tė, V • Karo s ai tė, V. Baraus
kas ir kt.

Dekoracijos, gautos iš Mi

užsitarnavo padėkos, visoke
riopo pagyrimo ir įvertinimo.

Turime būti dėkingi ir To
ronto Lietuvių Prisikėlimo 
Parapijai, įsigalinusiai atsi
kviesti "I Lituani" operos ko
lektyvą.

Užbaigti šį reportažą norė
čiau taip pat Toronto dienraš - 
čio "Toronto Star"muz. kriti
ko William LITTLERpasisa
kymu. Šį Lietuvių Operos pa
statymą,jis pavadino visusąž- 
buri ančių veiksmu Ji s trum
pai atpasakojo libreto turinį , 
labai palankiai vertino solis
tus bei operos chorus."Chica
gos Lietuvių operos kolekty - 
vas, švęsdamas savo 25 metų 
sukaktį veiklos",, sakė jis — 
"davė JAV ir Kanadai pirmą 
atskleidimą užburiančių ope
rų periodo iš praeito šimt
mečio".

LoE i mantas

MUZrKCiS ŽINTGS - žurnalas, leidžiamas Lietuvių Var - 
gon ninkų-Muz!kų Sąjungos, išeina 4 kartus per metus . 
Jį redaguoja Redakcinė Kolegija, susidedanti iš Vytauto 
Kerbelio ir Juozo Stankūno. Be svarbesnių muzikos sri
tyje įvykių betuviškoje visuomenėje, yra skelbiami pa - 
vienių dainininkų, muzikų,dirigentų,kompozitorių pasiro
dymai ir bendrai muzikinė kronika. Iliustruota nuotrau
komis. MUZIKOS ŽINIŲ Redakcijos ir Administracijos 
adresas:63-23 Wctherole St., Rego Park, N. Y.11374.
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ŠIAU R E
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS 
/tęsinys/
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Pravažiuojame Jūros upės slėnyje pasislėpusį nedidelį 

Pajūrio miestelį, apsuptą aukštų vaizdingai kalvų. Raito - 
mės vingiuotos upės pakrantėm, kurios pakraščiais stūk
so masyvūs, nebaigti statyti rusų fortifikacijos cementi
niai bunkeriai. Jie tęsiasi visu Jūros upės pakraščiu, nuo 
Vokietijos pasienio tolyn į šiaurę.

Netoli Žvingių mūsų koloną sulaiko vokiečių kariuome
nės lauko žandarmerija, liepia atiduoti ginklus. Kai kas 
atiduoda. Mes savuosius šautuvus kišame giliau į veži - 
mus po šiaudais, pistoletus į, kišenes. Nesinori atsiskir
ti su ištikimais kelionės draugais. Rizikuojame juos lai
kyti iki paskutinės galimybės.

Esame pirmoje karo zonoje, taip mums aiškina vokie
čiai. ‘Žvingiuose matyti ir daugiau vokiečių kareivių. Ke
lių kryžkeles Saugo kautynėms pasiruošę tankai, matyti 
užmaskuoti lauko priešlėktuviniai pabūklai. Šalia esan— 
čių rusų fortifikacijos bunkerių suvaryti civiliai žmonės 
kasa apkasus, matyti rimtas vokiečių pasiruošimas gyny 
bai. Bijome, kad ir mūsų nepaimtų apkasų kasimui. Ma
žas Žvingių miestelis, susiliejęs kartu su dideliu Bika- 
vos kaimu, nusitęsia per gerą kilometrą.

Pravažiuojame Peskių dvaro gyvenvietę. Apsistojame 
Balčių kaimo Vienkiemiuose -- viename Švenčionių, ant
rame Anykščių būrys. Susisiekiam su Žygaičiuose apsi
stojusia Panevėžio komendantūra. Pranešam apie Anykš
čių Rinktinės padėtį, gaunu įsakymą perimti Rinktinės 
vadovavimą.

Naujus būrių vadus išsirenka patys vyrai. Anykščiųbū- 
rib vadu išrenkamas Adomas, Švenčionių Napoleonas. Par 
tikriname Rinktinės-sąstatą: joje yra šimtas dešimts vy
rų, — šeimos neskaitomos; jų aštuonios: kartu paėmus — 
šimtas keturiasdešimts du asmenys. Tenka atstatyti jau 
spėjusią pairti drausmę.

Sužinome apie kaiminystėje apsistojusį. Šimonių parti
zanų būrį, atvykusį porą dienų ankščiau už mus. Būriui 
vadovauja leitenantas Vydžius. Šimoniečiai atrodo gana 
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puikiai, daugumas jų uniformuoti buvusios Vietinės Rink
tinės uniformomis, drausmingi ir gerai ginkluoti.

Malonus ūkio šeimininkas, pas kurį apsistojome nak
čiai, kad galėtumėm ilsėtis po pastoge, ištuština padar
gais užstatytą klojimą. Padeda mu ns susitaisyti ratus, 
arkliams duoda šieno, šeimų vaikams pieno. Sužinome , 
kad rytdienai ruošiasi kirsti jau visai nugeltusius rugius. 
Pasisiūlome į taiką, norinčių atsiranda apie 30 vyrų. Iš- 
sistacome sargybą visai naščiai.

Su rytmečiu suskamba dalgiai. Jų mažai, šeimininkui 
tenka eiti skolintis pas kaimynus. Surenkami visokie ir 
juos vyrai išplaka, ištaiso ir lenktyniaudami stoja į dar
bą.

Dvylika pradalgių veja viena kitą, kirtėjai neužsilei- 
džia, gula varpos prie žemės. Jas ima kiti ir riša į pė
dus ir stato į gubas. Dalgių žvangėjimą lydi juokas ir 
puiki vieninga nuotaika. Šeimininkas švyti džiaugsmu , 
Mūsą įkandin išeina ir švenč toniški ai savajam šeiminin
kui į taiką. Laukuose skamba daigiai, debesėliais pasi
puošusia padange praūžia plieno paukščiai. Atokiau ei
nančiu keliu prarieda pabėgėlių vežimai. Tyrelio miškų 
pusėje girdėti kurtus žemės virpėjimas. . .

Iki popiečio abiejų ūkių laukai išsipuošė kvepiančiomis 
gubomis. Taika atlikta. Šeimininkas visiems talkinin
kams iškelia pabaigtuves, suputoja rudas žemaitiškas 
alus, stalai pasipuošia užkandžiais. Suskamba skambi 
Aukštaičių sutartinė, suklykia šimtabalsė armonika, su
bildi nedažytos grindys seklyčioje. Iš kaimyninių ūkių afr 
eina merginos, pasipila šokiančiųjų poros. ..

Gaunu skubų pranešimą vykti į Žygaičius, į komendan
tūrą. Su manimi kartu vykstą brolis Vytas, Jonas, Ado
mas, Bronius ir pora iš Švenčionių būrio. Mums prane
ša, kad rasai didelėm pajėgom artėja prie Tauragės, vo
kiečiai traukiasi. Mums pasilikti vietoje pavojinga. Įsa
kymas trauktis į Sartininkus. Tarp kitko, sužinome, kad 
buvęs Rinktinės vadas randasi netoli Žygaičių. Grįžtam, 
liepiame pasiruošti rytdienos kelionei. Nakčiai išsista- 
tome stiprią sargybą.

Rugpiūeio antros dienos ryto šeštą valandą atsisveiki
nam su Balčiu, vienkiemio šeimininku ir pro sustatytas 
gubas abu būriai pasukam keliu Sartininkų pusėn. Už pus
valandžio ir mes jau riedam per"gražų Žygaičių mieste
lį. Pravažiuojam Sartininkus ir trumpam poilsiui apsi - 
stojam gražaus pušyno pavėsyje, visai netoli Vokietijos 
pasienio, galutinam pasiruošimui vykti į Vokietiją.
Visus geresnius ginklus atiduodam vietos partizanams, 

kitus pakasam po žemėmis, blogiausius paliekame vokie
čiams atiduoti.

Keletas vėl apsisprendžia, atsiskiria nuo mūsų ir grįž
ta arčiau prie gimtųjų sodybų. Rinktinės kasa, kuri iš- 
tikrųjų yra Anykščių būrio Įsas a, likviduojama ir pagal 

ankstybesaius sus, tarimus, išdalinama visiems likusiems 
būrių sąrašuose. Tuo formaliai likviduojama Anykščių 
Partizanų Rinktinė. Nors būrių sudėtyje išsilaikome iki 
Tilžės, o atskiri likučiai iki karo pabaigos.

Trečią valandą po pietų gauname įsakymą pajudėti. 
Skaudančia širdimi paliekam beošianti pušyną ir liūdnai 
dainuodami Sudiev Lietuva ir Leiskit į Tėvynę atsisvei
kinam su Lietuvos žemės laukų beržais. . . '

Pravažiuojame Klaipėdos krašto sieną. Mus pasitinka 
vokiečių pasienio policija. Jie iš mūsų jokių sienos per
ėjimo formalumų nereikalauja. Įvažiuojame į medžiais 
apsodintą Pagėgių — Tilžės plentą. Prie mūsųjungiasi 
daugelis naujų pabėgėlių vežimų. Pasirodo, visiems gy
ventojams, esantiems į šiaurę nuo Nemuno, įsakyta sku
bi evakuacija- Visi gyventojai iki rytdienos aštuntos va
landos ryto privalo persikelti į pietinį Neęnuno krantą. Iš 
to spėjome, kad ir čia gali greitai pasirodyti rusai. Prie 
kryžkelių patruliuoją vokiečių kareiviai ragina vežimus 
greičiau judėti. Viskas paliekama: dideli gražūs ūkiai, 
namai, puri, gerai išdirbta žemė, nuplauti javai ir gyvu
liai. Ties Natkiškių kaimu turime sustoti ir praleisti di
delę, kelių šimtų varomų gyvulių bandą. Gyvuliai surink
ti iš ūkiu. Juos varo vokiečių kareiviai.

Didelio Natkiškių kaimo sodybos visi.namai tušti, nė 
vieno gyventojo nesimato. Atidarinėti kiemų vartai, ne
uždarytos durys. .. Kiemuose vaikštinėja dar nespėtos 
surinkti karvės, tvartuos e žvygauja kiaulės,, šiukšlynuose 
kapstosi vištos, tvenkiniuose nardo antys ir žąsys, namų 
palėpėse kregždės peni vaikus...

Kaikuriuose kiemuose—jokio gyvybės ženklo nematy
ti. Užeiname į gertuves" prisipildyti vandens. Viskas 
kambariuose suversta, sujaukta iš skubotumo, renkant ką 
pasiimti. Ant sienos tebetaksi sieninis laikrodis, didei- 
lė švytuoklė manotoniškai skaito minutes, skambančiu 
balsu muša šešias. Ant stalo pamesti praeitosios dienos 
laikraščiai, aiškiausiomis raidėmis skelbia planingą vo
kiečių armijos atsitraukimą, ir ruošiamą didelę kontrar 
ofenzyvą, kuria bus sutriuškinta visa raudonosios armi
jos galybė.

Kambario kampe juoduoja žvilgantis, gal dar vakar va
kare melodingai skambėjęs pianinas. Apverstos gaidos 
mena, kad dar taip neseniai čia buvo jauku ir ramu. Mū
sų pirštų paliestas suskamba ir vėl nutyla, laukdamas 
nežinomo likimo. Ant sienos dideli buvusių šeimininkų 
Išdidūs poylrektai, negyvom akim žvelgia į mus, nepa
žįstamus pakeleivius užėjusius šalto vandens pasiimti. 
Žvelgia ir rodos klausia, ko jums čia reikia?

Svečių kambaryje šyyti plačialapė kambarinė gėlė, 
raudonais žiedais pasipuošusi, šypsosi prieš mus lyg 
mergaitė, sakydama, paimkite ir mane kartu su savim, 
nes tie, kurie ateis — mane numes ir sutryps.../ b.d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

LIETUVIU FILMAS 
PRANCŪZIJOS 
FESTIVALYJE

Tarptautiniame kino fes - 
t i valyje Prancūzijoje,Cannes 
mieste lietuviai pasirodė su 
savo filmu "Faktas"„Scena
rijų parašė V. Žalakevičius , 
režisavo A„ Grikevičiųs, fil
mavo D„Pečiūra.

Vilniuje vykusiame tarybi
niame filmų festivalyje šis 
kūrinys laimėjo pagrindinį 
žymenį.

LATVIAI DOMISI
VAIKU EILĖRAŠČIAIS

Rygos leidykla išleido lie
tuvių poetų eilėraščių vai
kams "Lietaus nykštukai" 
rinkinį. Jame telpa J.Degu
tytės, K. Kubilinsko, Just. 
Marcinkevičiaus, A.Matu - 
čio, V. Palčinskaitės ir M. 
Vainilaičio eilėraščiai.

Aptarimus ir apie auto - 
rius trumpai įžangoje pasi
sakė latvių poetė Daina A - 
vuotina.

SCENOGRAFIJOS PARODA
Kauno paveikslų galerijoje 

vyko scenografinė paroda, 
kurioje buvo galima pamatyti 
dekoracijas, kostiumų es - 
kyzus, see novai zdžiij make - 
tus,teatro plakatus ir kt.

ŠIRVINTŲ MIESTELYJE - 
SKULPTŪRA

Vilimas Ketvirtis, jaunas 
skulptorius,pamėgęs Širvin
tos upę, sukūrė skulptūrą, 
pavadinta Širvinta. Ji randa
si Širvintų miestelio aikštė
je.

POPULIARI VAIKU 
PIEŠINIŲ PARODA

Vilniuje; Dailės Parodų 
Rūmuose vyksta vaikų pieši
nių paroda, kurią kaip tradi
ciją pradėjo valstybinis te - 
levizijos ir radijo komitetas 
prieš IO metų. Iki dabar gau
ta virš 45 tūkstančių vaikų 
piešinių, pieštų įvairaus am
žiaus vaikų.

Ši liepa , Sartų ežero pa
krantėje, Dusetų girioje yra 
pati aukščiausia ir storiau
sia. Jos amžius spėjama- 
virš 2OG metų, 35 metrų

AKORDEONISTO 
NUOPELNAI

Vos 15 m.amžiaus P.Cet- 
kauskas Lietuvos nepriklau
somybės laikais pradėjo 
vargonininkauti Kazliškio 
miestelyje. Vėliau mokėsi 
komp. St. Šimkaus vadovau
jamoje konservatorijoje 
Klaipėdoje vargonavimo , 
dainavimo ir chorų dirigavi
mo. Šilutės apskrityje va
dovavo lietuviškiems cho
rams, buvo Klaipėdos Kraš
to Giedotojų D-jos vyr.diri
gentu.

1936 m. .P.Četkauskas , 
apsigyvenęs Kaune,suorga - 
nizavo didelį "Perkūno" Vy
rų Chorą, "Gumos" fabriko 
moterų chorą ir kt.

Būdamas subrendęs vir - 
tuozas akordeonistas, dažnai 
grodavo per Kauno radiofo
ną. Kartu su dar daugeliui 
mūsų atmintyje likusiu A. 
Šabaniausku ir kitais, aplan
kė beveik visus Lietuvos 
ka hipelius. ■■ i

Jo įgrojimų yra padaryta 
1938 m.”His Masters Voice" 
Londono firmoje.

P. Četkausko, pirmojo Lie
tuvos akordeonisto profesio
nalo pagerbimas buvo su
ruoštas neseniai Vilniuje. 
STUDENTĖ LAIMĖJO 
DIPLOMĄ

Bulgarijoje įvykusiame 
ekslibrisų konkurse-parodo
je laimėjo garbės diplomą 
Vilniaus Dailės Instituto 
grafikė studentė Ramunė 
Knnieliauskaitė.

KELIONĖS AUTOBUSU
Kasdien iš Vilniaus auto

busų stoties išvyksta687 au
tobusai. Per 1 parą jais į 
Rygą, Tallinną, Minską, Gar
diną išvyksta 59.000 kelei
vių.

Rašoma, kad per metus 
Vilniaus autobusų stotis per
veža 21 mil. keleivių.

Į Klaipėdą galima nu va - 
žiuoti per 5 valandas, į Pa
nevėžį per dvi. Tačiau su - 
susigrūdimas stotyje -daž
nas reiškinys.Autobusai vė
luoja išvykti.

PANEVĖŽYJE PASISEKĖ 
MUGĖ

Žemės technikos mugė bu
vo suruošta Panevėžyje.Ją 
rengia kasmet valstybinis 
gamybinio techninio žemės 
ūkio aprūpinimo komitetas . 
Kaip skelbiama, kviečia at
vykti į mugę žemdirbius , 
statybininkus, miškininkus ir 
žvejus įsigyti reikalingo in
ventoriaus. Atrodytų, lyg 
to inventoriaus nebebūtų ir 
kur dėti... Tai kodėl vis dar 
trūksta paprasčiausių apy
vokos dalykų-kaip vinių, rep
lių, dantų šepetėlio, muilo...

ŽMONĖS YRA KLASTINGI
/ pabaiga/

Koka prasmė augti? -■ nupurtė jį vienąsyk mintis, 
siurbčiojant drungną jovalą. Pu teisybei,gal ir ne jo min
tis. Tai Šėmargė, v są naktį svaičiojusi api > ■ , skrai
dymus viršum devynių jūrų ir girių plačiųjų, vieną rytme
tį užhaubė ant viso tvarto: "Kokia prasmėėėė?" Paršeliui 
tas klausimas net plaučius pakuteno, bet paskui, kai Šė
margė buvo rudeninėj ganykloj, jis pradėjo mintyti prie 
pilno lovio. Pirmiausia apie vištą . Kokia, po velnių, 
prasmė dėti kiaušinius, kurie tau visai nereikalingi? Dur- 
nė,. durnėl Tupėk sau gurbe, kark kiek gerklė leidžia, ar
ba filosofiškai tylėk ir augink lašinius’. O dabar perdžiū - 
vus!, į kiaulę nepanaši, užpakalis nušiuręs, tik tas. vienas 
kar-kar-kar,kai kiaušinį padeda...

Paskui žv’lgsnis nukrypo į Sargį. . Dienų dienas dryb
so ant skiedryno ir niekuomet nesužinos, kas yra rytą nu
busti maloniai pasunkėjus, pajusti ant šlaunų ir p Ivo savo 
s vorį’

liūdnom akim paršelis žvelgė į -cėmargę. Dedies; fi
losofe, o esi visiškiausia vargšė, nors tavo galva d delė 
ir šalia ausų auga iltys. Melžia tave tris kart per
ci eną, o pietums duoda tiktai sauso šieno ir kibirą šalto 
vandens.. Ir tu es’ patenkinti. Prakekta toji melžiamųjų 
ramybė'. J’c niekuomet neauga į storį nei į plotį, nes ne- 
ži io, kas yra nieko neatiduoti, o kraut sau ant nugaros, 
krauti v’sur, kur tiktai gali krauti, kaip mokė sengalvėlė 
močiutė, kuri vadinosi kiaule.

Įkaitino parseks savo smegenis tokiomis piktomis 
mint’m’s, sukunkuliavo kraiįjas jo gyslose, akys pritvinko 

’-'aiidomihiG, sustingo’ rab hienų 'tu mula i po'storais la'šiniais. 
jis pašiaušė keterą ir įsiutęs įbedė knyslę į savo mėšlą . 
Baisus s’utas užėjo, kokio tvartas nebuvo matęs. Vertė 
viską aukštyn, arė iki pat žemės, į kitą gardo galą nusvie
dė geldą, atmušė lentas, iškilojo statramsčius ir pamatė 
laisvę už atvirų tvarto durų. Toje laisvėje buvo jam ne
pažįstamas kiemas, svirtis, dvi liepos šalia šulinio, tri
šali s klevas. Įkvėpė paršelis tuos rudenėjančios la svės 
kvapus ir atsisėdo ant aukštieninkos geldos, mąstydamas 
ką reikėtų dar nuveikti, kad nebūtų toks nuobodus, kaip 
uodegą vizginatis Sargis, višta, belaukianti kiaušinio, ar 
vargšė melžiamoji karvė. Aš ne toks'. - riktelėjo ant vi
so tvarto ir savo balso nepažino.

- Durnius, - pasakė višta.
Karvė išsižiojo protingam žodžiui, bet jo nepasakė , 

nes tarpdury pasirodė žmogus su kirviu rankose. Visijiu- 
ščiuvo. Dabar tai klius paršeliui, sukliko višta. Bet Zmo 
gus nieko nedarė. Jis trimis penties smūgiais įvarė į že
mę kuolus, kuriuos paršelis buvo škilnojęs, prikalė len
tas ir numetė kirvį ant skiedryno, o pats nuskubėjo į tro
bą. Grįžo replėmis nešinas, kis-kis-kis pasakė parše
liui, paskui peršoko per gardą, čjuku-čiuku-čiuku pasakė 
meiliu balsu, o kai paršelis atsidūrė kampe, akimirksniu 
apžergė jį, galvą įspraudė į tarpkojį, ir tvarto tylumą su
drebino nežemiškas žviegimas, net kregždžių lizdai nuo 
palubio atitrūko ir nukrito žemėn, o Sargis išsitiesė pas
likas ant skiedryno, abiem kojom užsiimdamas ausis,kad 
neplyštų būgneliai. Kai jis atsipeikėjo, paršelis sėdėjo 
kampe, iš jo aukštai pakeltos knyslės varvėjo kraujas , 
šeimin nkas gulėjo skersai statinės, atsitokėjęs jis slinko 
į gardą, šake sulygino mėšlą, atnešė šviežių šiaudų , pa
kreikė ir pasakė paršeliui: "Dabar, brangusis rupke, ne- 
beišdykausi" ir švelniai pakasė tarpausį.

Šito tvarte nėra buvęl
Kada naktį Sarg’s aplojo šeimininką, kai reikėjo dan -

- Noje, noje, - tylomis susijuokė Šėmargė.
- Jau r išaugai į paršą, - pasakė Žmogus ir nusišyp

sojo laiminga šypsena. - Neapsirikau, vadinasi, keturi 
mėnesiai - ir bekoniukas. Paršas išdidžiai iškėlė savo 
knyslę su auksiniu žiedu ir pergalingai nužvelgė visus .
Š taip rė kia gyventi, pasakė, ir visi nuleido akis. Niekas 
neprisiminė jo baisaus žviegimo, jo klaikių akių, kai Zmo 
gus suspaudė galvą tarpkojy. Tai buvo augimo sunkumai, 
kurie bematant užsimiršta. Tik visi prisiminė, kaip Žmo
gus skr do per gardą. Tai buvo nepakartojamas skrydis’. 
Karrralius ’.

r r niekas nebepavydėjo, kai Žmogus paršeliui kasryt 
atnešdavo kibirą kvapnaus jovalo, kai švelniai kasydavo 
jam keterą ar sprindžiuodavo nuo sprando iki uodegos ir 
atgal, o nusprindžiąvęs imdavo nešti po du kibirus, ir par
šelis, dabar jau paršas, sušluodavo viską ir pakeldavo 
knyslę į besigėrintį jo ėdrumu žmogų, ir šis skubėdavo 
papildomo davinio. Štai ką reiškia karalius’. Tokio ėdraus 
valdovo šiame tvarte dar nebuvo...

C vieną ankstyvą rytą, kai už durų jau buvo žiema ip 
naktimis kaukdavo pūgos, grūsdamos pro plyšius sniego 
krūvas, žibintu nešinas įėjožmogus. Įkandin jo Įsprūdi- 
no dar venas. Su virvagaliu rankose. Pajutęs kažką ne - 
gera jų žvilgsniuose, susurzgė Sargis ir, pabrukęs uode
gą,. nuspūdino į būdą. Je, jo, je,atsiduso Šėmargė, šviesos 
apakinta, bet Žmogus nepakasė jai tarpuragio, tarsi ne
matė jos, bet kirvio pentimi atmušė lentas nuo paršelio 
gardo, čiuku-čiuku-čiuku šaukė, atkišęs ranką, patapšnojo 
per keterą, o antrasis užmetė žniaugą ant knyslės^ įsprau
dė į dantis pasmirdusį virvagalį ir, sukdamas pagalį,ėmė 
tempt’ lauk, kur baltavo smego plynė ir buvo ba’sai šal
ta, o rytuose raudonavo padangė. Baisu skausmas sukaus
tė Karalių, iš akių pasipylė kibirkštys it žvaigždės, kurių 
mili jardus sakės priskaičiavęs per savo amželį, ir jis 
sužviegė tokiu balsu, kokiu niekuomet nebuvo žviegęs. Vi
som keturiom atsispyrė į slenkstį,kurio nenorėjo per - 
žengti, nes už jo buvo speigas. Bot jėgos buvo nebe tos , 
širdis duso, o žniaugas taip griaužė knyslę, jog virpėjo ko
jos ir žaliavo akyse,. Žmogus kilstelėjo jį už uodegos , 
Karalius kūlversčiais išvirto per slenkstį ir žnegtclėjo 
šalia rogių, ant kurių plačios dugninės šaltoj rytmečio 
šviesoj blizgėjo didelis peilis.

Kraupu pasidarė tvarte. Visi sukilo iš savu vietų ir 
žvelgė per duris, kurios jau buvo užsklęstos.

-Kiek atmenu, karaliais visuomet šunys būdavo, ir 
jie mirdavo savo, mirtimi, - atsiduso Šėmargė. - Nerei
kėjo mums paršelio karaliumi rinkti. Pražudėm gerą gy

vulį.
- Toks naršas buvo, Toks galingas, - gedulingai su- 

karkė. Višta.
- K-aulės greitai auga, -susimąstė Sargis.
- G žmonės yra klastingi, - pasakė Šėmargė, ir jos 

žodž’us nustelbė kraupus žviegimas,
Dar vienas karalius baigė savo gyvenimą.

Senovėje Nevėžis buvo aukštaičių ir žemaičių skiria
moji riba. Ir poeto Stanevičiaus pasakėčioje prie š.įojs li
pęs susitinka arklys su lokiu /aukštaičių ir žemaičių sim
boliai/: vienas su pančiais, antras su grandine ant kaklo. 
Laikui bėgant žemaičiai "aukštaitėjo"; jų skiriamoji riba 
dažniausiai laikoma Dubysa. Būdingiausias yra Nevėžio- 
Lėvens ruožas. Nuo jo į rytus daugiau reiškėsi aukštai
čių, o į vakarus žemaičių įtaka. Ilgainiui susidarė lyg ir 
ski nei ogesnė lietuvių grupė, kuri savo būdu, papročiais , 
tarme ir kitomis ypatybėmis gerokai skiriasi nuo arti
miausių kaimynų: ryčų aukštaičių, žemaičių ir pietuose 
gyvenančių sūduvių /suvalkiečių/.

B. KVIKLYS /iš: "Mūsų Lietuva"/

Siuntiniai Į Lietuva -1981
PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 - 1981

3 m- šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba mo
teriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu 'Ali wool made in Englcnd ; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba Eli u skute; vyriškas arba moteriškos ner
tinis; "Wrangler" arba "Levi" jeans,Menlm” arba rumbuoto velveto; me
džiaga dvejoms puikioms suknelėms arba 2 svarai vilnonių su mohair 
siūlų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............................. $ 368.00

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI — MUSU.

ATEIK t LIETUVIU A. A ( ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
TREČIADIENI.. 1122 GEORGE ST. JLASALLE. QUE..

9 VAL.VAKARO.*

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

tis sukandus tylėti, nuo spyrio visą savaitę šonus laižė - 
si. Jaunystėje Šėmargoi buvo užėjęs nykis pieno neduo
ti, tai šlapiu pančiu taip šonus nuobliavo, jog dvi savaites 
stačia miegojo, uodegos nepajudindama. G paršas švys
telėjo šeimininką per visą gardą, - tai tik paausius tasai 
pakasė. Matyt, kiaule’ viskas galima;..

- Karrralių, karrralius suspigo Gaidys nuo savo 
laktos. ________ _ _ ______
KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ £ALBŲ - L I E T U V I ŠK A I

I Šį siuntinį dar galima dodėti 8 svarus įvairių, prekių: medžiagos ga
lima padėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų ( kainos su muitu): 
Avikailiai , ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbti
nio kailio pamušalas, kailio kalnienus, sveria 5 svarus.... .... . 5 253.00 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 svirus ... . J1 690.00 
Dirbtinio minko kaili s paltui,, 3 jardai, delux, sveria 6*sv.  ........> 115.0U
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, ranch, sveria 6  .............. 5 98.00
Jeans ** Wrangler" arba "Levi", siuntinyje gali būti dvi ; viena 
pora sveria 2 sv,, kaina už vienas .........................i...... .  $ 46.00
Jems, r-.mbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina uz vienas..>48. CO 
Vyriškas arba moteriškas mėgstini s, sveria 1Ž2 sv...................... .....,.J>46.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ...J..........  ......... . .............................. > 14,00
"Teleskopic" lietsargi s,'sveria svaro............................ . ..........5 15,00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1/9 sv. ................  $ 57.00
Puiki medžiaga suknelei .......... . ..................... . ........ . ............ $ 37.00 I
Angliška medžiaga eilutei  ............         569,00

’’ ” ” .................................................................. S80.0U
” ....... .......................................................... 5110.00

Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio.................... ........... $ 92.00
Kalkuliatorius 5T1 — 33, Texas, ................  i................... . 5 65.00

Tl—51— 111 11, profesionalini s ................   5115.00
Stetoskopas, Liftmen ....................... .................... .......................... . .5 71.00

die maisto produktai galima siųsti su rūbais: '/z sv, arbatos — 54.50; 
h sv. "Nescafee’s - $7.00; 1 sv. pupelių kavos —$8.00; 1 sv. šoko — 
lodo — $.8.00 ; 40 cigarečių.— $5.50 .

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $ 48.00 
PasiunČiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.

1981X11.2

C FMB
KADI O 14 10 MUM IKK Al.

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ n«® n-3* M».«akUe.
PKOGKAMOS vedėjas 1.. stankevici us 

1053 Albane! <*r . Du v ern ay , P. Q- Tol; 669-4834

Sudarome testcmentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujame 
išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame 

palikimus j Lietuva prekėmis arba valiuta

BALTIC STORES & C O.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB ENGLAND 
Tel. 0 1 460 2592

5 psi.

5

5



tononto
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE -------------- —

DRAUDA

14 %
13 ta % 
13 %
15 % 
U % 
14^%
11 %

6 %

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

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

Uz asm. paskolas nuo 19%
UŽ mortgičius nuo 18%

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
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 JO vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI
KASOS VALANDOS: 5

— virš 19 milijonų
MOKA UŽ;
90 dienų termin. indėlius 15’/2% 
180-185 d. term. ind. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tq 
spec. taup. s-tq 
taupomąją s-tą 
depozitų-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo * 
mortgičius nuo

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. -

Pirmadieniais 
Antradieniais 

Trečiadieniais
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadieniais 
Sekmadieniais

10 - 3
10 - 3 

uždaryta
10 - 8 
10-8 
9-1 

9.30-1

15 % 
14’/2% 
13 %
16 % 
15’A % 
11
6

19’/2% 
18’/2%

1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
NE

1G METŲ "BALTIJGS" 
JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPAI

"Prieš dešimt metų To
ronte įsikūrė ir veikia "Bal
tijos " Jūrų Šaulių Kuopa . 
Šiuo metu jai vadovauja Jūrų 
Šaulyš J. Zavys. Kuopa na
rių skaičiumi nėra skaitlinga, 
bet veikia ir gyvuoja, ir a - 
teinančių metų sausio mėn , 
23 d. Toronto Lietuvių Na
muose ruošia iškilmingą 
Klaipėdos Krašte atvadavimo 
minėjimą su minėjimui pri
taikinta paskaita ir menine 
programos dalimi.Kuopa tu
ri savo vėliavą ir oficialiai 
dalyvauja iškilmėse bažny
čiose ir salėse. Kuopa turi 
ir šaulių priziniuose šaudy
muose pasižymėjusių: šau
lius Andrių MACKEVIČIŲ ir 
Marių ŠILINGAlTį.

Apgailestaujama,kad Kuo
pos garbingas narys ir jos 
kapelionas kun.Ignas Miką - 
lauskas iš Prisikėlimo Pa
rapijos Toronte išsikėlė į 
Londoną klebono pareigoms 
ir nebegalės taip aktyviai 
veikti šioje Kuopoje. K.D.

P r. P aukštaitis
Į TORONTO IR ATGAL

SPAUDGS VAKARAS

sako man: "Jei nori gauti 
5G dol.- tai atvažiuok pas 
mane j namus." Nuvažiavau 
į jo gražią gyvenvietę Is- 
lingtone. Gavau 50 dol. ir 
dar vaišes, kurias jo maloni 
žmona puikiai moka vaišinti.

Laikraščio paramai yra 
įteikę ir šie asmenys - po 2G 
Vytas Keturakis, K. Bubėti s, 
Lydi.ja Novog’, A.Kuolas; 11 
dol. - M.Račys; po IGdol.-V. 
Kazlauskas, J. Zavys, Step . 
Varanka, Julius Gytas, Alg <> 
Vaičiūnas, Vyt.Bubelis; po 
6 do!. :H.Šiaurys,Donatas R. 
Alg.Ptašinsįkas, J. Baltaduo
nis, A.Statulevičius, A. Min- 
gėla, A.Šmigelskispo 5 dol. 
ir mažiau, mokėdami prenu
meratas J.Stanaitis ir kt.

Spaudos Stalą tvarkė V. 
Kulnys, V.Girinienė- Nor
vaišienė ir M.Daubarienė.

Kalbant apie paramą laik- 
ra’čiui, su minėtinas J. R. 
Simanavičius,'kuris per sa
vo vedamą radijo 'Prisimi
nimų Valandėlę"sKelbė vėl - 
tui Vakaro laiką ir progra
mą. Nuoširdus ačiū jam ir 
visiems aukotojams. Bendra 
padėka bus vėliau, gavus vi - 
są Vakaro finansinę atskai - 
tomybę.

A. L u K 0 S I U S

APIE ŽMONŲ CHARAKTERĮ

gastroliavo "Dėdės Šamo "ša
lyje. tenai surengtose "Kle — 
velando Lietuvių Dienose". 
Jie tenai buvo pagrindiniai 
programos atlikėjai. Vadi - 
naši jie buvo išvykę į užsie
nį. Kai iš tenai (trečios die
nos vidurnakty) sugrįžo ma
noji, tai tris dienas be.susto
jimo, liaupsino, gyrė, tie
siog man šaukė, kaip gražiai 
tie mūsų broliai lietuviai ta
me Cleveland e susitvarkę, 
koiūe jie nuoširdūs, draugiš
ki, vaišingi .’ Jų šventovės, 
salės, lietuviškieji namai , 
nepalyginamai geriau, gra - 
žiau, tvarkingi au atrodo, nei 
mūsų čia be reikalo tiek iš
garbinti torontiški. "Mes tik 
pavydėti jiems galime. Nie
kur neteko matyti šitaip par- 
vyzdingai susitvarkiusios lie
tuviškos kolonijos" , — sako 
man ji.

Matytum, kaip gražiai jie 
visi savo pareigas atlieka. 
Toks švarus, ramus jų gyve
namasis rajonas. Sako,nėra 
tenai jokių didesnių nusikal
timų, kaip tai maištų, kivirčų 
bei visų kitų šių laikų žmoni - 
ją apsėdusių nelaimių. Visa 
jų grupė (geras pusšimtisjpa- 
tyrusi nepaprastą ir niekur 
kitur nematytą vaišingumą . 
Tiek, daug k'.Vtūnos ten pas 
juos. Net savuose baruose 
besi vaišindami, nepiavinėja, 
kitų netrukdo, gražiai paty
lomis gurkšnoja ir šnekučiuo
jasi". Priedo ji man dar pa- 
roiškė, kad nieko prieš, ir 
tikrai norėtų told oje aplinko
je visuomet gyventi.

Tai štai ir visa šios isto - 
rijos paslaptis. Tikėti tuo ar 
ne? Juk tai ji, tikroji žmona 
man tai sako. Ji gi matė ir 
patyrė. Kodėl ji turėtų man 
meluoti ?.

Tiek žmonos apšviestas , 
nejuokais ir aš susidomėjau 
tuo Cleveiandu Iš tikrųjų, 
nieKados ir aš apie ten gyve
nančius mūsų tautiečius jokio 
iYogo negirdėjau. Atsiminiau 
dar tiktai girdėtą kadaise gan
dą, kad į tenai jau pirmai - 
siais mūsų lolrimosi metais, 
daugumoje susispietė nema
žas būrys lietuviškosios inte- 
legentijos elito, ką dabar, 
nors ir po daugelio metų pa
tvirtino tenai atsilankiusi 
manoji.

.(? kada jau man parvežtose 
dovanose, lietuviškos muzi - 
kos plokštelėse net abiejų mu
zikųMikui skių autografus pa
mačiau, ir dargi su linkėji
mais, jokių abejonių dėl žmo
nos teigimų nebelieka.

Pasakysiu, kad truputį 
keistoka ta mano žmona. Ji 
kartais taip pasielgia kad ir 
net nėra Kaip pykti.

Sakykime; iš čia, iš tų mū
sų pamiltojo Toronto, jei tik 
ko id a nors grupė ar choras 
pakviestas lekia kur nors į 
kitą kartais ir tolimą vietovę 
programai atlikti—sakyčiau 
lyg kokia taisyklė, su jais le
kia ir manoji. Matai, sako ji 
man "Mes dar tenai nebuvo
me, nematėme, o pažinti tik
rai. verta, įdomu, skaitosi 
pri e ku> tūri ngo gyveni m o . 
Ypač, kad proga atsiranda. 
Tik vis nieKaip nesuprantu , 
kodėl pats toks surambėjęs, 
niekur iš namų nepajudi,ne
važiuoji. Dar tenai nebuvai, 
nematei, nežinai, o geresnės 
progos nebesu' auksi .Pačiam, 
kuris j laikraščius peckioji, 
sakaisi kad gyvenimu ir jo 
paslaptimis domiesi, tikrai 
tas būtų pravartu, naudinga . 
Iš namų nepajudi, tai ir ži
nokis. Tai tau ir rašytojas, 
žurnalistas. Tikrai keista ir 
nesuprantama. . . "

Maždaug su tokiais ar pa
našiais jos "linkėjimais", dau
giausiai mes ir aisisveikinrt- 
me. Ji, ,čemodanėlį tempda
ma.. nuskuba Kur nors netolie
se už kampo, į kelionei pasi
ruošusį autobusą, o aš tary
tum, lyg ką laimėjęs, nenu- 
silenL antis valdovas, pasilie
ku užsidaręs "savojoj pily", 
imu popiergalį ir bandau ką 
nors nebūto suraizgyti se
kančiai, kad ir šios skilties 
laidai.

Man regisi, kad bene dau
giausiai ji (manoji)yra įsimy
lėjusi ar tik įsižiūrėjusi į da
bartinį Toronto Vyrų "Aro" 
chorą. Taigi,su juo plačiau
siai ji visur įr .paskraidė. ' 
Turi ji vieną kitą j save pa,- . 
našią draugę, kurios bent kė
lioms laisvoms vietoms at
siradus, mielai tuomi pasi
naudoja.

Sakoma, kad pirmenybė 
choristų žmonoms, bet mano
ji nepriklauso tai kategori - 
jai. Tikriausiai priima tik 
per geras pažintis šio choro 
vadovybė. Ir taip šių drą
sesniųjų moterėlių būrelis , 
belydė damos šiuos "jaunikai
čius", dažnai nusidangina kur 
nors svečioa.dar nematyton 
šalin. . .

Jeigu viskas būtų buvę kaip 
ir iki šiolei, tikriausiai kad 
nė šios istorijos neskaitytu- 
mėm. Šį karią atsitiko kaž
kodėl kitaip. Tik pasiklausy
kite .

Vėlinių Vakare, kada pats 
dvasių siautėjimo įkarštis , 
ir mes sėslieji čia pasilikę 
ūliavojome šiuose Namuose, 
ankščiau minėtasis choras

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277 0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite A03 

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Bresher-Barauta INSURANCE AGENCY LTS.

Vit* • VALTERIS DREŠERIS
233-3334 - 231-2001 - 231-0220
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

IHSUHAHCC :Ss"~ 
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

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

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU

GIMINĖM!!!

Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4 
Grupę lydi savininkai

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Nupertame Lietuvęje giminėms automobilius, televizijas, 

šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel.
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX v 

2385 Dundas St.
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

(416)537-3060 arba 532-8772
tel. (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238

, 06-986766 TOR ...t .
W ; Toronto, Ont.', Canada M6P 1X2

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

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Te/; 533 - 353 1

da "Aro" 25 m. veiklos su
kakties koncertas. Visiems 
išgirdus apytikrį renginio li
kutį ir pasigardžiavus iš 
Montrealio atvežtomis lauk
tuvėmis, su entuziazmu vi - 
liantis.kad kitais metais bus 
dar daugiau patirties šio po
būdžio Vakarui surengti , 
pers'kėlėme į koncerto salę.

Norėjau .dar užeiti į taip 
išgarsintas Popietes. Įėjęs 
radau jau besiskirstančius ir

Be jau suminėtų,Spaudos 
Vakaro proga laikraščio pa
ramai Jurgis Strazdas įtei
kė 1GG dol., ir kons.dr.J . 
Zmuidzinas-25 dol. Jie to
kiomis sumomis kiekvieną 
metą nepamiršta laikraščio. 
Pranas Jankauskas visuo
met mėgsta juokdamasis,bet

Kiti įspūdžiai
LIETUVIU NAMAI - To

ronto lietuvių tvirtovė’.Jie 
daugiau laiko yra atidavę 
užeiviui lietuviui, negu ki - 
tos vietovės. Visose trijose 
parapijose lietuvių gana daug 
prisirenka pamaldų ar pa
rengimų metu bažnyčiose ir 
salėse, bet jos tuojau užsi -šposauti. Ir šįkart

TAVO REIKALAS
MŪSŲ .

rimtai 
oksog;-;
P JEIGU GERI IR GALI GERTI
K JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK I LIETUVIU KA (ALKOHOLIU ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ.. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI, 1 19 MIM1CO AVENUE 'Royal York Rd. 

i r Mi mi c o Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi v.
SKAMBINKIT -.487-5591

daro ir tik būtinam reikalui 
esant, galima apsilankyti jų 
raštinėse.Lietuvių Namuose 
visuomet rasi atviras duris 
ir jei kada ne kitur- tai !’Lo- 
kio"bare. Štai ir pirmadie - 
nį, dar likęs Toronte, užeinu 
į "Lokį" pietų metu. Nuste
bau radęs net kelioliką be- 
šnekučiuojančių lietuvių. Čia 
jų tarpe "softdrinksą" bege
riąs montrealietis Jonas 
Vaitkutis, kuris tik tą dieną 
atvykęs reikalais pas dukte
rį, -užėjęs ir į Lietuvių Na
mus. Sunkiau gal tai supras
ti vietiniam lietuviui, bet ii 
kitur atvykusiam- f juos už- 
ėjimas turi daugiau reikš1 
mės.

Sekmadienio rytą skubėjai 
nuvažiuoti į Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčią, bet gero
kai pavėlavau - pamaldom 
besibaigiant. Iš bažnyčios 
visi grūste grūdasi į sal<

Simanavičių, GFM. Jis, kaip 
ir visada, buvo linksmai nu
siteikęs, bet tučtuojau apspi
to jį parapijiečiai su įvai - 
riais reikalais. Neteko dau
giau pasikalbėti. Visur pa - 
sisukus - pažįstami veidai . 
Vieni teisinasi negalėję į 
praėjusį Vakarą atsilankyti , 
su kitais sutariame po pietų 
Vyrų Choro "Aras"koncer - 
te susitikti, dar kiti prašo į 
namus atsilankyti ir 1.1. Bet
jau po 12 valandos, reikia tik A. Skilandžiunienė tvar- 
būti Lietuvių Namuose, po 
vakarykščio Vakaro-Baliaus 
rengėjų susirinkime. Atvy
kus, jau radau benagrinėjan- 
čius Spaudos Vakaro rengi
nį. Kambarys- pilnas buvu - 
šių talkininkų. Pi r mi ninkau- 
ja V.Šimkus,kuris labai tak
tiškai ir darbingai sugeba 
pravesti pasikalbėjimą. Vis 
žiūri į laikrodį, kad neužsi- 
tęstų, nes 3 vai. 3G praside -

"NI" Rėmėjų Būrelio dalis susirinkime. Iš kairės , sėdi:H. Adomonis, J.Šimkus, P.Paukš
tasis, J.Daubaras, L. Girinis. Stovi: V.Kazlauskas, V.Petraitis, M.Račys,A.Lukošius, A. 
Šimkienė, J. Akelaitis, A.Kairys,D. Renkauskas, G,.Adomaitienė, V.Keturakis,P. Jankaus -

Galima tik pasakyti: bravo 
čiuriioniečiai, bravo Cleve
land o lietuviai! Sekantį kar
tą būsiu ir aš. . .

kavos išgerti ar užkąsti ir 
pasišnekučiuoti. ” Labas, 
’’Nepriklausoma Lietuva”, - 
išgirstu ir matau ranką tie - 
siantį sveikintis,-kleb. Aug.

kėši kasoje. Pirmiausia, ji 
džiaugėsi, kad visą maistą 
suvalgė, kuris buvo paruoš
tas pietums, -tai man ir ne - 
buvo ko sakyti, kad noriu 
valgyti. Ji irgi skubanti ir ei
nanti į koncertą. Visi,ku
riuos tik sutikau, kalbėjo tik 
apie koncertą ir juo labiau 
apie solistus :Gi ną Capkaus- 
kienę iš Montrealio ir Algį 
Grigą iš Chicagos. /b.d./

kas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 
santaupas

. term, depox. 1 m. 
term, depoz. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienų depozitus

IMAME UŽ: 
nckiln. turto pask. 
asmenines paskolas

6% 
15%

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU 
KREDITO 

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6
Tel: 544-7125

21%
23%

13%16% Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
19% Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

morrtreal

DARBO VALANDOS: pUmadienieniais-ketvUtadlenials nuo 10 iki 5 vai. 

penktadieniais nuo 10 iki 7 vai.- šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Liepos —rugpiučio men* šeštadieniais uždaryta.

o KLB HAMILTONO A- 
PYLINKĖS VBLDYBA pri-

pa.siskirstė pareigomis; se
niūnas- B.Grajauskas, sekr.

LEMONTO, IL apylinkės, šokių grupė SPINDULYS, kurią 
suorganizavo j r jai vadovauja bei tautiniams šokiams gro 
ja Rasa ŠGL UNAITĖ. Dabar joje šoka 12 merginų ir 12 
jaunuolių. 9 jų yra šokę jau 5 metus. Repertuare grupė 
turi 35 šokius ir sėkmingai pasirodė įvairiuose parengi 
muose .

tė foto aparatų, nes tuo laiku/ 
buvo griežtai uždrausta juos 
turėti. Vėlesnieji tremtiniai, 
matomai, kaip nors juos in
filtravo ir beto, dar vėliau, 
atrodo, buvo leista vadovy
bės, propogandos tikslams, 
ką nors geresnio fotografuo
ti. Yra geriau prižiūrėtųka- 
pų nuotraukų giminėms at - 
siųstų. Į klausimą, kaip ka
liniai galėjo išsilaikyti Sibi - 
ro šalčiuose prie 60 laipsnių
Celsijaus, kartais priversti 
būti be jokios pastogės. At
sakyta, kad tai įmanoma tik 
vasaros metu, nes būna daug 
šilčiau ir be to, tremtinius 
išmetę pamiškėse, duodavo 
ir įrankius miškui kirsti ir 
statybą pradėti., Tokios e są
lygose visas jėgas ir smege
nis jie naudojo, savo gyvybei 
gelbėti — pasistatydavo ko
kią užuovėją. Bet didelis nuo
šimtis mirdavo Tokias są
lygas pergyvena tik patys ga
jausi, užsigrūdinę. Be to, 
autorius pripažino, kadlietu-

JAUKUS MERGVAKARIAI
Aldonai RUDZEVIČIŪTĘI 

buvo surengti du mergvaka
riai. Vienas- jos seserų:Bi- 
rut ės, O nut ės -A nn, Da nut ės 
ir Jūratės iniciatyva, kitas- 
Birutės Nagienės.

Abu mergvakariai praėjo 
linksmai ir jaukiai. Aldo
na buvo apdovanota gražio
mis dovanomis.

• R.MILLETTE, žinomas 
Operų mecenatas, didelis lie
tuvių bičiulis ir rėmėjas, da
lyvavęs visoje eilėje paren - 
girnų AVparapijos salėje, po 
sunkios ligos, mirė.

Jis ateidavo su dideliu en
tuziazmu klausytis mūsų kon
certų- chorų ir solistų, yra 
dovanojęs mums ne vieną iš
kilų operos solistų koncertą.

Gailimės netekę gero bi - 
čiulio.

mena, kad Naujų Metų suti
kimas bus Jaunimo Centro 
salėje, gruodžio 31d. Bilie
tus užsisakyti reikia iš 
anksto Jaunimo Centre, po 
pamaldų.

NAUJA CHORO VALDYBA 
Parapijos Choro Valdyba

-S. Kanopienė, ižd. - Stella 
Ganius, seniūno padėjėjas- 
J„Krištolaitis,ūkvedys// ir 
gaidų tvarkytojas- p. Zubas .

Naujoji Valdyba išreiškė 
padėką buvusiai Valdybai, 
ypatingai seniūnui A. Tu ma i- 
čiui, kuris rūpestingai dirbo 
dvi kadencijas.

toronto
TRISDEŠIMT KETURIŲ METŲ PERGYVENIMAI 

VIENOJE KNYGOJE
Raudona saulute i vakarus leidos, 
Lakštingala bandė taisyti stygas 
Tik liūdnas lietuvis, vis galva nuleidęs
Sibiran

Taip raudojo devyniolikto 
šimtmečio pabaigoje Sibiran 
ištremtas lietuvis — poetas 
Pranas Vaičaitis, cariškos 
Rusijos nubaustas — už mie
las knygas.

Jį okupantas išplėšė iš tė
vynės, iš jo gimtųjų Sintautų 
— SantaKų. kaimo jaunuolį, 
prieš 82 metus, pačioje jau 
nystėje, tik už tai, kad rašė 
savo tautiečiams patriotiškas 
eilėraščius. Ne tik Vaičaitis , 
bet ir daugybė kitų patriotų, 
anuomet kentėjo Sibiro kator
gą, dėl to, kad jie buvo gimę 
lietuviais ir norėjo tokiais 
pasilikti. Istorija kartojasi — 
40 metų vėliau, vėl tas pats 
tautų pavergėjas rusas, lie
tuvius kankina Sibiro kator
ga. Vėl tūkstančiai lietuvių 
iškeliavo Sibiran, tais pačiais 
ištrėmimo keliais, kaip ir 
pirmieji, pasmerkti badui , 
šalčiui ir ilgai, kankinančiai 
mirčiai. Šis pastarasis ištrė
mimas buvo net žiauresnis 
už cariškąjį, nes lietuvis bu
vo (ir dar tebėra^baudžiamas 
netik už lietuvišką raštą, bet 
ir už savo lietuvišką galvo
jimą.

Vienas iš šių, vėlesnių 
tremtinių, yra taip pat Suval
kijos sūnus, kaip ir Pr. Vai
čaitis, bemaž kaimynas, tai 
Jonas Kreivėnas. Jis, išvež
tas Sibiran 1941 m. ir neįtikė
tinai vargingu keliu sugrįžo

keliavo uz mielas knygas... 
iš to šaltojo pragaro nasz^ų, 
po 34 metų. Jonas išliko gy
vas iš milijonų tremtinių, gal 
bent tam, kad galėtų paliudy
ti bent daiį jo iškentėtų per
gyvenimų, sadistiškų ir pri
mityvių, burliokų sukurtame! 
pragare — ne tik Sibire, bet 
ir okupuotoje Lietuvoje.

Vargais, negaiais pasie
kęs laisvąjį pasaulį 1974 m. 
pasirįžo savo odisėjiškąke- 
lionęįamžintipopieryje, pa
rašė Įmygą "M i r ties lageriuo
se ir tremtyje".

Ši knyga buvo pristatyta 
Toronto lietuviųvisuomenei , 
š. m. lapkr. 15 d. Lietuvių Na
muose, dalyvaujant pačiam 
autoriui.

Šitos iniciatyvos ėmėsi L. 
Namų nariai, suorganizavę 
kultūrinės veiklos būrelį — 
komisiją. Vienas iš tos ko
misijos, Jonas Varanavičius, 
atidarė pobūvį, ir pristatė Jo
ną Kreivėną, pabrėždamas , 
kodėl LN nariams kilo min
tis, atsigabenti šį Sibiro kan
kinį iš JAV į Toronto. Ta 
proga buvo suminėta keletas 
kitų knygų, kurios taip pat pa
rašytos buvusių Sibiro kanld- 
nių. Jų labai nedaug Jono 
Kreivėno knygą "Mirties la
geriuose ir tremtyje" aptarė 
Jonas Karka, Lietuvių Žur- 
nalistų Sąjungos Toronto sky
riaus pirmininkas.

Pabrėžta, kad autorius stip-

rios valios žmogus, kadangi 
jam pavyko nugalėti visas 
kliūtis, per 3 4 metų atkaklią 
kovą ir galiausiai jo vaikų 
bei žmonos pastangomis,Jo
nas pasiekė laisvą Ameriką, 
19 74 metais. Todėl mes čia 
ir turime jo parašytą knygą. 
J. Karka priminė mums, kad 
statistika rodo, 60 milijonų 
žmonių yra išžudyta Rusijos 
koncentracijos stovyklose, o 
kad Jonas Kreivėnas nepa
kliuvo į jų tarpą, tai tik liki
mo dėka. Tarp kitko, buvo 
užsimi nta autoriaus gi mi nys- 
tė su vysk. V. Brizgiu (pus - 
broliai),kas gal būt,taip pat 
turėjo reikšmės jo areštavi
me ir ištremi ne.

J. Karka pabrėžė,kad mi
nima Knygą parašyta aiški ai, 
visiems suprantama Kalba, 
lengvai skaitoma- 1 Išspaus
dinta gerame popieryje, su
si deda iš keturių dalių; oku- į 
pači jos laikai tėvynėje, areš- j 
tavimas ir kalinimas įvai
riuose lageriuose Sibire 
tremtinio dalia (Sibire ir .Lie
tuvoje) ir pirmas kel ias, sten
giantis pasprukti į lais vės ša
lį — Ameriką. Autorius rašė 
knygą, lyg istoriją, chrono
logine tvaria, prisimindamas 
savo ir likimo draugų kovą už 
gyvybę, budeliškų sargybinių, 
bei kacetų lagerių išgalvotus 
žiaurumus ir nuolatinę baimę 
dėl nežinomo rytojaus. To
kia nuotaika dvelkia bemaž iš 
kiekvieno jo knygos puslapio. 
Tačiau protarpiais yraįpinta 
iš juokingų, pakelėje pasitai
kiusių įvykių, kas padaro kny
gą gy -rą.

Pabaigoje, J. Karna primi
nė, kad angliškai skaitan
tiems, knygos gale, yra trum
pa jos santrauka, anglų kal
ba.

Po šio trumpo aptarimo, 
prabilo pats autorius. Jis pri
minė, kaipiaimingi, kuriems 
pavyko pasitraukti į Vakarus, 
palyginus su jo ir kitų Sibiro 
kalinių pergyvenimais. Jam 
pavyko gyvybę išgelbėti ne
daug lengviau, kaip tam kup
ranugariui išlysti per adatos

skylutę. Trumpai suėmus , 
sakė autorius, komunistinė 
sistema siekia tik vieno tiks
lo -- kalinius sunaikinti kuo 
greičiausiai, kad jie savo pa
triotiškais darbais ir galvo
jimu.. netrukdytų valdomųjų 
organų neteisėtam savivalia
vimui. Bet, prieš kalinius su
naikinant, jie nori pasinau
doti, kiek tik galima, jų fizi - 
nėm jėgom ir todėl juos nau
doja įvairiom statybomsįša- 
lusoje taigoje, kad Sibirą pa
verstų gyvenamais plotais ’ 
Todėl kaliniai yra stumdomi, 
mušami laidomis ar naga
nais, kai jie išbadėję ir ligų 
kankinami, nepajėgi a vikriai 
judėti. Kada sargai įsitikina, 
kad Kalinys jau tikrai negali 
paeiti, yra priešmirtinėje 
agonijoje — nušauna arba už
muša vietoje ir palieka neuž
kasę. Šiurpu buvo klausytis 
tų kančios kelių, iš tautiečio 
lūpų, visą tai pergyvenusio ir 
juo labiau, kad nevieno iš 
klausytojų, giminės ar drau
gai tais golgotos keliais ke
liavo į savo mirtį. Jų įšalę 
kūnai Sibiro taigose, arba 
vandenyje, paliko žvėrių 
maistui (įskaitant ir čia ra
šančios tėvą).

Autorius patvirtino dar vie
ną žiaurų į vylų: Sibiro buvo 
kasamas 70 km. kanalas, ku
rio statybai bavo naudojama 
kaliniai, jų ten mirė apie 
pusantro milijono • 
Žmogaus gyvybė ten buvo ly
gi nuliui, bet sargybinius , 
šunis (juos naudoja kaliniams 
kontroliuoti) labai žiūri ir ge
rai maitina,pabrėžė autorius .

Nors visų Sibiro kalinių ir 
kartu lietuvių kančios yra ap programa apsiriboja grynai 
rašytos keliose knygose, bet 
išgirsti tai pakartotinai iš gy
vo liudininko lūpų — gaunasi 
naujas įspūdis. Gal dėlto ir 
buvo parduota daug šios kny
gos egzempliorių, —per po
ra valandų — virš pušlmčio.

Autorius atsakinėjo į klau
simus, kurių apsčiai atsira
do. Vienas charaktenngesnių 
— apie fotografijas iš kalinių 
gyvenimo. J. Kreivėnas nema-

viai visur pasižymėjo darbš
tumu — jie greičiausiai susi
kombinuodavo sau pastogę ir 
šiokį tokį maistą, nėgu kitų 
tautų kaliniai.

Paklaustas, kiek koncent - 
racijos stovyklų yra Rusijos 
imperijoje, jis patvirtino, kad 
labai daug, bet niekas jųnega- 
li suregistruoti, nes valdžia 
griežtai draudžia jas patikrin
ti ir paneigia jų buvimą.

Autoriui, parvykus tėvynėn 
— nebuvo draugiškai sutik
tas. Užėjęs, Marijampolėje 
pas jaunystės draugus, labai 
šaitai sutiktas: moteris dar 
kalbėjusi, o jos vyras, tie
siog pasislėpęs. Visi bijo su 
buvusiais kojiniais bendrauti, 
ir bendrai vienas su įeitu, ką 
nors iš praeities prisiminti. 
Jis sugrįžęs Lietuvon sukali - dota po vieną posmą įvairių 
nio pasu (pažymėtu su dviem 
kryžiukais), buto nė darbo ne
galėjęs gauti. Tada išvykęs į 
Tilžę -‘ ten laikinai apsisto
jęs, nes čia jau Rusijos teri
torija. Į visus klausimus au
torius negalėjo atsakyti.

Knygos pristatymo cere
monijos tęsėsi tik pusantros 
valandos, bet daug naujo iš
girdome, o autorius pardavė 
rekordinį skaičių knygų, net 
62. Jis ir pasirašė kiekvie
noje. Paaiškėjo, kad pirmo 
ji laida jau visai eina prie ga
lo, o pareikalavimui esant, 
bus išleista antroji. Šio pri
statymo popietėje, dalyvavo 
per 150 žmonių.

Už supažindinimą ši a nau
ja knyga, torontiečiai turi būt 
dėkingi Li etuvių Namų rėmuo
se naujai susikūrusiai kultū
rinės veiklos komisijai. Jų

ORIGINALUS CHORŲ 
VAKARAS

Kaip jau buvo rašyta, A V 
Choro tradicinį, metinį kon
certą Choro vadovybė nuta
rė padaryti kitokį, negu vi
sada, sujungiant 3 chorus.

Ši mintis buvo konkrečiai 
Įvykdyta koncerte š. m. lap
kričio 28 d. ,7 vai. v., A V 
parapijos salėje.

Pradžioje Montrealio 
Mergaičių Choras "Pavasa
ris", Ottawos "Ramunėlės" 
ir AV Chorai atliko po vie
ną J. Gruodžio, A . Račiūno, 
J. Bendoriaus dainą. *

Po to jungtinis moterų 
choras atliko dvi dainas- St. 
Šimkaus, G. Gudauskienės 
pynę.Pastaroji ypač smagiai 
nuskambėjo. Joje buvo panau-

u $1,50 kelnes
Hour pristatant 
^^ervico tr atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

365-7146
7M1A CtNTBALE

365-1143
4»5-Wc rw». Litui*

766-2667
2*55 ALLARD

1981.XI.25

kultūrinio pobūdžio rengi - 
niais. Artimiausiu laiku yra 
numatytas simpoziumas šio
se pačiose patalpose. Šios 
komisijos įkūrėjas yra V-tas 
Ku’ ny s.

dainų. /
Stipriai scenoje pasirodė 

tiek balsais, tiek išpildymu 
AV Vyrų Choras, sudainavęs^ 
dvi pirmąsias dainas be pia
nino palydos/ J.Dambraus - 
ko ir J. Bendroiaus/, trečią, 
B. Jonušo, palydint pianinui .

Po pertraukos, "Pavasa
ris" ir AV Chorai sudainavo 
4 originalias, įdomiais rit - 
mais ir užbaigimais dainas : 
tris liaudies dainas, harmo
nizuotas St. Šimkaus, J. Ta?. - 
lat -Kelpšos, J. Juzeliūno ir 
T. Makačino"Svajonių paukš
tė", žodž. V. Barausko.

Pabaigai- jungtinis miš - 
rus choras pripildė vos ne 
pilną sceną/apie 6G žmonių/. 
Su pakilimu -padainavoK. V . 
Ba.iaičio ir A. Vanagaičio 
dainas.

Malonu buvo matyti tiek 
daug jaunimo, mylinčio dai
ną, savo dainos posto neap - 
leidusius veteranus, entu
ziastingą ir gabų dirigentą 
Aleksandrą Stankevičių.

Atskira padėka ir pagarba
Šitas veiklus, bet priklauso chorų vadovėms : 

kuklus lietuvis, vis ieško nau- R.Šulytei ir Sės.Teresei,kū
jų keįių lietuviškai veiklai iš-ri šiame koncerte ir akom - 
plėsti, bet pats mėgsta pasi -ponavo programai, koordi na- 
likti užfrontėje. Jei šiosKul-toriui sol. Antanui Kelbiui , 
tūrinės Komisijos veiklą visuo-kuris šį nelengvą uždavinį 
menė įvertins ir toliau, kaip ne tik sugalvojo, bet dau

giausia rūpinosi, kad jis bū
tų sėkmingai įvykdytas.

Programą pranešinėjo soL 
A.Keblys,jai pasibaigus,pa- 

RĖDAM! IŠVENGTI SAU IR JUMS dėkos žodį tarėTėv. J.Kubi- 
SKIRU RAGINIMU,'MALONIAI 
AŠOME PASKUBĖTI APSIMOKĖ- 
PRENUMERATAS. METAI AR- 
JA Į PABAIGĄ / / /

GUY ®

RICHARD
ROOFER----- COUVMNHI

7725 Gėorfls LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD > 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atl ieko sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

kaip ne tik sugalvojo, bet 
šiandien, tai knygų autoriai 
bus patenkinti.

Gunda Adomaitienė

lius.
Choristės buvo apdovano

tos rožėmis, vadovės taip 
pat. kor .

iMt

FUNERAL WME

Couvertures de tous genres —
7725, Georges

All kinds of roofing
LaSalle

123 M apie Blvd. 
Chateaucuay 
Tel : 693—4763

5784 Verdun Av 
Ver dun.Cue. 
Tel : 767-09 50

*1 psi

7

7
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po 50 dol. - J. Martinaitis, LaSalle, G. Delkus , - 
Etobicoke, Ont., J. Ramanauskas - St. Laurent, Que

44 dol. - Pr. Jankauskas, Islington, Ont.;
40 dol. - H. Butkevičius, Oshaiva, Ont.;
38 dol. - P. Mažeika, Beaconsfield, Que ;
35 dol. - V. Pulkauninkas, Oakville, Ont.;
34 dol. - A. Urbonavičius, London, Ont. , Lilija Lan 

dry-Gedvilaitė , Montreal;
33 dol. - J. Šeidys, Matrose, N.Y.;
po 30 dol. - P. Jakubauskas, Toronto, Ont.? A. Bor 

kertas, Long Sault, Gnt., J. Paunksnis, LaSalle, J. Kra 
tavičius, Rainy River, Ont.;

28 dol. - dr. N.G. Nogės, Halifax , N.S.;
27 dol. - A. Balčiūnas, Sault Ste. Marie, Ont.;

po 25 dol. - A. Lukas, Hamilton, Ont., J. Vitkunas, 
Tronto, Ont. , Maironio Šaulių Kuopa, Sudbury, Ont.,E- 
lena Namikienė, Toronto, Ont., Z. Bakaitis, Montreal, 
J. Žukauskas, Montreal, A. Skrebūnas, Mississauga, Ont 
T. Subačius, Bramton-Bramalea, Ont. , J. Krikštolaitis, 
HamTton, Ont., J. Asipavičius, Montreal, V. Mažeika , 
Caracas, Venezuela, A. Meškas, Ft. Lauderdale, Fla,, 
V. Karasevičius (Kuras/, Toronto, Gnt.^V.M. Pužauskai, 
Los Angeles, Cal., Gustav von Cernin, Cte Portneuf,Que 
dr. E. Zubys, , Toronto, Cnt., P. Galdikas, Montreal:

po 24 solb - W. Gentemann, St. Agathe de Mont, A. 
Kreivys, Lachine, Que., St. Umbrasas, Bieoonsfield, Q, 
J. Dauderis, Montreal, Pierre Lecours, Montreal, A. 
Staugaitis, St. Catharines, Ont.; /bus daugiau /

PASlNAUDGKiME SVEIKINIMAIS PER LAIKRAŠTĮ
"NL" laikraštis Kalėdų ir Naujų Metų proga patarnau

ja ska:tytojams, patalpindamas šventinius sveikinimus. 
Tad :r šiais metais ar nevertėtų skaitytojams atkreipti 
Į tai didesnį dėmesį, ypač, kad infliacijai kylant, padidėjo 
kainos ir kortelių, ir pašto,.

Sveikinti draugus ir pažįstamus per laikraštį vis į - 
gauna didesnio populiarumo negu ta paprasta standartinė 
kortelė, Įmesta Į duris, kartais net ir šventėms praėjus . 
G ir laiku ją gavęs, neretas ir voko neatplėšia, nes šven - 
t ėrrs artėjant, trūksta laiko- Užtrunka, kad ir nebrangioms 
kortelėms pasirinkti,adresus surasti ir užrašyti.Tuo tar
pu dėl sveik nimo laikraštyje- reikia tik paskambinti į re- 
dake ją 366-622G.

Tacl- pasinaudokime laikraštiniu sveikinimo būdu ir 
kaip galima greičiau, nevėliau gruodžio 18 d. vie
nu ar kitu būdu kreipkitės Į redakciją susitarti dėl svei
kini mo'. "NL" ADMINISTRACIJA

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m-
Certifikatus.............. .....15
Spec. Taupom, s—tas.. 14. 
Taupymo s—tas .............. 11
su apdrauda iki $ 2.001) 
Trumpalaikius indėlius,.15 
už S 20,000 ir daugiau 
Čekių s—tas  .................... &

14.5% 
% 
% 
%

%

%

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

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

• A.M.KRINGEL S,a.a.P. 
a.a.Petrocipkaus prisimi
nimui aukojo $1G "NL"„ 

Dėltojame I

NAUJŲ METŲ sutikimą 
ruošia LK Mindaugo šaulių 
kuopa š. m. gruodžio 31 d. 
Aušros Vartų p-jos salėje’. 
Bus šilta-šalta vakarienė, 
gaivinančių gėrimų baras, 
svaiginančius gėrimus ga
lima atsinešti. Gros pirmą 
kartą Montrealyje J. Ado
maičio muzika iš Toronto. 
Turtinga staliukų loterija.

Bilietai jau platinami.Sta
liukus galite užsisakyti 
Tel: 365-03'53 Mylei arba : 
768-G585 Kasperavičiui.

A.M.

© JGKUBAUSKIENĖ Kazi
miera mirė ir lapkričio 2G 
d. palaidota per Aušros Var
tų bažnyčią Montrealio kapi
nėse.

Velionė buvo jau sulauku
si 80 m. amžiaus, bet dar 
judri ir sveikata nesiskųs
davo. Visuomet rūpinosi ne- 
uždelsti "NL” prenumeratos, 
dažnai užeidavo ją apsi
mokėti j redakciją. Džiaug
davosi savo anūkais medi
kais, tačiau netikėtai ir 
neilgai sirgusi, mirė ligoni
nėje. Paliko dukterį- Rut - 
kauskienę ir 2 sūrius su šei
momis bei artimą Vaupšų 
giminę.

Velionė buvo kilusi iš Ža
garės ir jauna atvyko į šį 
kraštą.

Dr.J. MALISKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

1440 St. Catharine 1 
Suite 6 00, Montreal, 1 
Tel: 866-8235

St. C at h ar In e W 
6 O O . Montreal. P 
8 66-8235

Namu: 488-8528
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DAN'Tų gydytoja 
14 10 Guy St . 

Suite 11-12 Montreal P. Q. 
Tel : 932-6662

Namu.: 737-9681

v

SYSTEM
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MONTREAL. QUEBEC
H3A 2G6 T£L 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
I.MMEllBLES - I LASH’ INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PATARNAVIMAS-PIRKIMAS- PARDAVIMAS

Didelis p osir Ink imos 
Yosoros loiku sou 9 
T o • s o u if r c mo d e I* u 
Siuvu ir perduodu

&arbai,verbos

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

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

Penktadieniais 12-6 12 - 6

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

S 

C/2*

co 
(D

ATIDARYMAS- penktadienio 
vakare, 8 vai.
PARGDA - šeštadienį nuo 3- 
8 val„ Vo, ir sekmadienį nuo 
1G v.r.-3 val.p.p.

AUSROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALE 
1465. DE SEVE

1449 RUE st-alexandre 
suite t>oOA

Mi; MH E K

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

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

7626 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366-974 2 ir 36 5-0 50 5

Dr. A. S. POPIERAITIS

ROMAN J. ISGANAITIS

RUTA POCAUSKAS

Ke s
He Perrot, Que, H7V5V6 

9 14 2

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sh e r b r o o k 
Suite 2 15, Montreal , P. Q. Tel. 9 3 1-40 24

E. , Suite 20 5 
866-2064.

168 Notre Dame 
Tel : 366-206 3 h

J. BERNOTAS
3 Place Ville Merle, Suite 6 27 Montreal, P. Q, 
Tel: (514)871-1430.

• Suite 504 
ec, H2Y 1B7, Tel: 878-9534

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

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2-nd Ave. ), Que. H4G1E6 
Tel. Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245

8 psi.

VAIVORYKŠTĖ, viena pirmų- VAIVORYKŠTĖ yra daly - 
jų grupių, organizuotai pu n - vavuai visoje eilėje parodų : 
solėjančių lietuvių tautodailę, Ottawos Archyvuose, Meno 
rengiančių parodas, pasirodo Centro Mont Royal galerijo- 
su 15- kos dalyvių darbais je, Kultūriniuose Centruose 
AV parapijos salėje, gruo -Toronte, Washingtone,Chi - 
džio 11-12-13 d. d. Kaip žino
me, VAIVORYKŠTĖ buvo į - 
steigta minint 25 m. sukaktį 
nuo lietuvių skaučių organi - 
zacijos įsisteigi,mo Montrea
lyje .VAIVORYKŠTĖ veikia 7 
metus; jos įsteigimui buvo 
gauta ir fed. vyriausybės pa
rama. Ypatingai daug rūpes
čio ir pastangų šios gru
pės veiklai padėjo Ir.Luko
ševičienė ir Montrealio vyr. 
skautės.Pastovią veiklą iš - 
laiko veteranės vaivorykšti- 
ninkės.

Su lietuvių tautodailės sei
liumi VAIVORYKŠTĖ yra 
supažindinusi eilę kitataučių 
grupių, besidominčių daile.

Pirmieji audimo ir gobė - 
Ienų technikos profesoriai 
buvo mūsų žinomieji dail.A. 
ir A.Tamošaičiai.

dagoje, New-Yorke, Hamilto
ne, St. Catharines, Parodų 
Saloje Montrealyje, Verduno 
Auditorijoje ir kt.

Lietuvių tauta ypač 
žymi savo tautodaile. Atves - 
kime į parodą savo vaikus , 
draugus ir ypač- nepamirš
kime kitataučių. b. n.

pasi-

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Portraits 
Weddings

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

TONY LAUR/NA/T/S

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D 
ALIUM1N1JAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALI ŪMINI JUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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