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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

GRĄSINA REAGAN’UI IR 
KITIEMS

Pasklidus žinioms, kad 
Lybijos lyderio Khadafy įsa
kymu suformuota smogikų 
grupė nužudyti prez.Rcagan' 
ą, viceprez. Bush, kabine
to narius ir JAV atstovus 
užsienyje, Khadafy tai pa
neigė. Jis taip pat pavadino 
pre z p Reagan'ą melagiu bei 
neišmanėliu.

Žurnalistų užklaustas , 
prez. Reagan’as labai trum
pai ir tiesiai atsakė, kad yra 
tikrų įrodymų, jog Khada
fy įsakė nužudyti pagrindi
nius JAV-bės vyriausybės 
darbuotojus.

Dabar šių asmenų saugu
mo priemonės yra labai su
stiprintas ir svarstoma,,ko - 
kios formos išvystyti eko - 
nominį spaudimą Lybijai . 
Vienas būdas būtų , nepirkti 
kurį laiką jos alyvos. Dabar 
3-iame 1981 m. ketvirty
je JAV nuperka iš Lybijos 
alyvos už 14 mil. dolerių į 
dieną'.

WALESA APKALTINTAS 
ATVIRU VYRIAUSYBĖS 
GRIOVIMU

Solidarnosc vadas L. Wa
lesa tapo viešai apkaltintas 
raginimu nuversti Lenk1 jos 
komunistų partijos režimą. 
Radom'o mieste vykusio už
daro Unijos susirinkimo pa
sikalbėjimai bu/o slapta už
rašyti juostelėn. War ša iros 
radijas transliavo, jo pasta
bas ir jų tekstas buvo pas
kelbtas spaudoje.

Walesa sakosi, kad jo žo
džiai išimti iš konteksto, 
nors prisipažino, kad tame 
susirinkime apie tai kalbė - 
jęs. Jis sakęs,kad:".. .kon
frontacija neišvengiama ir ji 
įvyks.Turime žmonėms tai 
priminti. Aš norėjau natū
raliai prieiti prie konfronta
cijos, kai beveik visos soci
alinės grupės yra kartu su 
mumis. Bet-padariau klaidą 
...maniau, kad mes ilgiau 
išlaikysime spaudimą ir nu
versime tą Lenkijos parla
mentą, tarybas ir kt.".

Kietų metodų šalininkas , 
Waršawos Sk. Solidarnosc 
vadas Bujak buvo girdimas 
juostelėje sakant:"Vyriausy
bė galų gale turi būti nu
versta, parodytas tikrasis 
jos veidas ir suktumas..." 
Fš juostelių paaiškėjo, kad 
aršieji Unijos nariai pra 
randa kantrybę ir daro dide
lį spaudimą Walesai:" Jei - 
gu tu pasitrauksi bent vieną 
žingsnį atgal, aš tau galvą 
nuimsiu", -grąsino S. Ja
worski, atstovas Waršawos 
Solidarnosc skyriaus. " Jei 

ne aš, tai kas kitas",-pridė
jo.

Visa tai parodo, kaip yra 
įkyrėjęs visas komunistų 
partijos nežmoniškumas, 
Maskvos diktatūra,biurokra
tija ir nenoras prisipažinti, 
kad atėjo laikas keisti sis
temą. Lenkija badauja, šer- 
dama militarinę Sov.Sąjun
gos ekspansiją/ kaip ir ki - 
ti panašūs kraštai/ ir ar - 
tėjant žiemai- nebus geriau.

SOVIETU JŪRININKO
VARGAI

Iš Londono pranešama, 
kaip sovietų jūrininkas, apie 
40 m. amžiaus, vienas iš 12- 
kos išleistų ant kranto apsi
pirkti, nuėjęs į karčiamą, 
turėjo progos kalbėtis su 
vietiniais jūrininkais. Jis 
bandė su žodyno pagalba pa
pasakoti apie liūdną gyveni
mą Sovietų žuvies apdirbimo 
laive. Anot jo, žiurkės knibž
dėjo miegojimo kajutėse , 
daugumai jūreivių nebuvo 
leista išlipti ant kranto 3 
metus, o vyresnieji karinin
kai. nuspręsdavo, kas galėjo 
draugauti su laive dirbusio
mis moterimis. Jūreiviams 
nepranešama iš anksto, kada 
gaus atostogų grįžti namo. 
Jis pravirko, užsi minus apie 
Kalėdas.Tučtuojau prisista
tė 2 saugumiečiai ir nusive
dė jį į laivą. Neaišku, ar dėl 
to, kad jūreivis pasirodė 
jiems nepatikimas, ar kad 
buvo gėda jo ašarų, - sako 
Londono korespondentas.

SOVIETAI IŠVYSTĖ AKIU 
GYDYMO PROCEDŪRĄ

Nepagydoma, progresyvia 
ir reta akių liga sirgo 12 m. 
berniukas JA V-se, Georgijus 
vai st i j oje. P a s kut i n ė i še it i s - 
bandyti rasti pagalbą ekspe
rimentinėje Maskvos akių 
klinikoje. Georgijus gyven
tojai surinko 12.GGG dol.ke
lionei ir gydymui. Po 2 sav. 
injekcijų, vaiko akys sustip
rėjo ir liga, atrodo, tapo su - 
stabdyta, injekcijoms naudo - 
jamas tam tikras sumaltas ir 
paruoštas pelėsis.

KANADOS KONSTITUCIJA
Kanados Konstitucijos pa

tobulinimo siūlymuose įves
tas čarteris ir pertvarkymo 
sistema. Kanados Parlamen
tas priėmė paskutiniąją 
Konstitucijos versiją ir 114 
metų senumo British Nort 
America Act- busimoji Ka
nados Konstitucija laukia 
patvirtinimo Londone, Bri - 
tani joje.

Pertvarkymo Formulė : 
54 metus federalinė ir pror- 
vincinės vyriausybės vedė 
debatus dėl Konstitucijos r 

pertvarkymo taisyklių, ją at- 
siėmus iš Britanijos globos. 
Tai vadinama Vancouver’io 
formulė skelbia, kad Kons
titucija gali būti keičiama 
tik pritariant Parlamentui ir 
7-ioms provincijoms, jeigu 
jos atstovauja 5G% krašto 
gyventojų.

Kitos 3 provincijos gali 
nepritarti pakeitimams,Jos 
gautųfinansinę kompensaci
ją tik tada, jeigu pertvarky
mai reikalaus perleisti švie
timo ir kultūrinės veiklos 
reikalus fed. vyriausybei .
Reiškia, provincija turėtų 
pinigų vykdyti programą 
šiose srityse, jeigu nuspręs
tų prisiimti už jas atsako
mybę, o ne perleisti ją Gtta- 
wai.
- Guebec’as-vienintėlė pro -
vincija prieštaraujanti da
bartiniam Konstitucijos api
pavidalinimui, nori kompen
sacijos už išstojimą iš bet 
kurios srities programų.Jei- 
gu tai bus nepriimta, nori 
veto teisės Konstitucijos pa
keitimams.

Teisių čarteris: skelbia ; ; 
kad: >
a./ apsaugos pagrindines
laisves: sąžinės, religijos , 
minties, įsitikinimo, pasisa
kymo, susirinkimo ir spau
dos;
b/ apsaugos demokratines 
teises balsuoti, įstatymines 
teises kaip teismą ir judėji
mo laisvę, kuri leidžia kana
diečiams laisvai judėti po 
visą kraštą ir pasirinkti dar
bą , kur nori;
c/ neleis diskriminuoti as
menų dėl rasės, tautybės, 
valstybingumo, spalvos, ly
ties, amžiaus, protinių ar 
fizinių nesugebėjimų: 
d/ suteikia garantiją ma
žumų kalbos švietimui-an
gį of onams Quebec'o provin - 
cijoje ir frankofonams 9 - 
iose angliškai kalbančiose 
provincijose.

Tačiau iškyla čia keletą 
rimtų rūpesčių:

pagrindinės laisvės ir an- 
ti-diskriminacijos teisės ga
li būti Parlamento ar kiek
vienos provincinės įstatym- 
davystės peržengiamos.Rei
kalinga kas 5 metai per žen
gimo/jei taip įvyktų/ nutari
mus atnaujinti.

Mažumų kalbos garantijos 
švietime yra skaudus taškas. 
Rūpinamasi, kad anglofonai 
Qiebec'e turės mažiau tei
sių, kaip kad frankofonai ki
tose provincijose.

Naujoji Konstitucija leis 
Kanados frankofonams iš 
Kanados ir kitų kraštų mo
kytis 9-iose angliškai kal
bančiose provincijose, jeigu 
jų skaičius pakankamas ati
daryti mokykloms. Tuo tarpu 
Quebec'e tiktai anglai-kana- 
diečiai galės gauti švietimo 
anglų kalba, kur atatinkamas 
mokinių skaičius. Imigran
tai, jeigu jų motinos kalba ir 
anglų, turės siųsti savo vai
kus į prancūzų mokyklas.

Čiabuvių teisės:

Mme SauvO įteikia raštą dėl Konstitucijos nuvežti Karalienei Elzbietai U ,

Konstitucija pripažįsta ir 
patvirtina esamas čiabuvių 
įr sutarčių teises indėnams, 
unitams ir metisams.
Dalis jų nesutinka su žo

džiu "esamas", nes jis galėti) 
Cti interpretuojamas, kad 

■■R. s teisės liečia tik medžio-, 
jimą, spąstų naudojimą me
džioklei ir žvejojimo privi - 
legijas; trukdys reikalavi - 
mus žemių, turtingų resur
sais.

Čiabuviai dėl savo teisių 
garantijų Konstitucijoje įra
šymo buvo suorganizavę ir 
specialias gausias demons
tracijas /kas paveikė kai ku
rių provincijų premjeras/ .

Išlyginimai:
Provincinės žemės turtų 

nuosavybės principas ir 
principas turtingųjų provin
cijų pagalbos suteikimas 
skurdesnėms, įrašytas į 
Konstituciją.

Kohstitucinės konferenci
jos:

federalinė-provincijų kon
ferencija turi būti sušaukta 
po 1 metų nuo Konstitucijos 
grąžinimo Kanadon, kad iš
dirbtų ir geriau apibrėžtų 
čiabuvių teises. Jų vadai 
privalo būti pakviesti į kon
ferenciją.

Kiti klausimai, kaip papil
dymai Quebec’© provincijos 
specifiniams reikalams-ga
li būti įtraukti į dienotvarkę.

Šiuo metu Kanados Konsti
tucijos projektas su atatinka
momis, Ge. Gubernatoriaus 
Schreyer buvo įteiktas sek - 
retoriuai E. Butler, kuris su 
Teisingumo Ministeriu Jean 
Chretien lėktuvu nuskrido į 
Britaniją dokumentą perduo
ti karalienei Elžbietai II.

Liko tik viena Qiebec'o 
provincinė vyriausybė pa
sipiktinusi šio istorinio mo
mento pasisekimu Kanadai.

SACHAROVAI LAIMĖJO
17 dienų badavę Sacharo

vai laimėjo:Kremlius sutiko 
išleisti jų marčią į JAV- 
bes, pas savo vyrą. Ar yra 
dar kita tokia vyriausybė, 
kur paprastas žmoniškumo 
aktas reikalautų tokių j pas
tangų? ? ?

VLIKO SEIMAS
1981 m.lapkričio 6-8 d.d. Cleveland'e, Lietuvių Na - 

muose įvyko VLIKo Seimas, Jame dalyvavo /iš 45/ 42 
VL’Ką siida’rtinčių grupių atstovai ir daug'svečių.' Jų tar- 

pe š.m.lapkričio-gruodžio mėnesio VLIKo Tarybos p-kas 
G. Lazauskas, 1979-81 m. VLIKo Valdybos p-kas dr. K.Bo- 
belis, Valdybos vicep-kai dr.K.Jurgėla ir inž. L.Gri - 
nius, V-bos sekr.dr. J. A.Stikliorius, VLIKo/ELTGS raš
tinės vedėja M.Samatienė, Tautos Fondo Valdybos p-kas 
J. I .Giedraitis ir sekr. M.Noreikienė, Amerikos Lietuvių 
Tarybos p-kas dr.K.Šidlauskas, Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo direktorė G.Jokūbaitienė, VLIKo gar
bės p-kas ir buvęs Valdybos p-kas dr.Kęstutis Valiūnas, 
Tautos Fondo garbės p-kas prel. J. Balkūnas, Ateitininkų 
Federacijos vadas Juozas B.Laučka, Pasaulio Lietusių 
Gydytojų Sąjungos p-kas dr. J. Valaitis, Cleveland’© Lie - 
tuvių Namų p-kas Z.Dučmanas,pogrindžio VLIKo Lietu
voje narys B.Gaidžiūnas ir sekretorius-ryšininkas Bro
nius Bieliukas, ir kiti.

Seimui pirmininkavo Algirdas J.Kasulaitis, jo pava
duotojais buvo dr. Jonas A.Stikliorius ir Marijus Blynas. 
Seimui sekretoriavo Vaclovas Mažeika ir Mykolas Pra - 
nevičius.

Seimo dalyviai buvo išrinkę 3 komisijas: mandatų , 
Statuto ir Rezoliucijų.

Gyva buvo Seimo d ena sekmadienio popietėje,kurios 
metu buvo svarstomos Seimui rekomenduojamos priimti 
rezoliucijos ir kai kurių Statuto skirsnelių pakeitimai.

Rezoliucijų klausimai vertė beveik kiekvieną Seimo 
narį bei svečią prisidėti sayo patarimu, o Seimo prezidi
umą - kiekvienam leisti pasisakyti ir rasti visiems pri - 
imtiną sprendimą.

Pagrindinę paskaitą Seime skaitė dr.Domas Krivic
kas, tema "VLIKo veiklos gairės besikeičiančioje tarp - 
tautinėje politikos konjunktūroje".

Su Seimo dalyviais savo įspūdžiais taip pat pasidali
no prieš porą mėnesių į laisvę pasitraukęs okupuotos Lie
tuvos mokslininkas dr.Kazys Eringis.

Seimo proga Cleveland'o lietuviai paruošė meninį va
karą.

Cleveland’o miesto burmistras G. V. Voinovich lap
kričio 6-8 d.d.paskelbė "Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Seimo Dienomis" ir įteikė VLIKui specialų 
pažymėjimą. Taip pat VLIKo Seimui atžymėti proklama
ciją paskelbė Cleveland’o miesto taryba.

Seimo metu prisimintas neseniai miręs Juozas Sko- 
rubskis, ilgametis VLIKo veikėjas ir buvęs VLIKo Tary
bos pirmininkas.

PAMINKLAS MUZ. VYTAUTUI BACEVIČIUI

New Yokro lietuviai Cypress Hill kapinėse dedikavo 
gražų paminklą žymiajam lietuviui pianistui ir kompozi

toriui Vytautui BACEVIČIUI.
Paminklą pašventino ir jautriu žodį pasakė poetas 

Tėv.Leonardas Andriekus. Apie velionį šiltai prisiminė 
J.Kerbelis, ilgametis Amerikos Lietuvių Vargonininkų ir 
Muzikų Sąjųigos narys, "Vienybės" redaktorius Jonas Va
laitis
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PRIEŠŠVENTINĖMIS NUOTAIKOMIS
Artėjant metų pabaigai ir Kalėdų r Nauju Metų šven

tėms, kiekviena bendrovė ar įmonė peržvelgia ką jai .šie 
metai davė, - pelną ar nuostolį, - o ypač laikraščių lei
dyklos svarsto laikraščių prenumeratos kainas : pakelti ar 
palikti tas pačias.

"NL" Spaudos Bendrovė irgi yra šioje būsenoje. Val
dyba rūpinasi, matydama, kad Šie metai baigsis su dideliu 
biudžetiniu nuostoliu.Priimta sąmata metų pradžioje nesu - 
sibalansuos.Rie 1981 metai, bendrovei buvo labai nuostolin
gi žmonėmis ;r pinigais, pirmiausia, kad netikėtai mirė 
V-bos p’rmininkas Jonas Petrulis, antra, po jo mirties 
rasta užvilkinti korporacijos pelno mokesčiai už 1978 , 
1979 <r 198C metus. Velionio neimtas atlyginimas už dar
bą administracijoje, automatiškai pakliuvo į metų pelną , 
kurį Federalinė ir Provincinė valdžia apmokestino.

Šių mokesčių dalis jau buvo pradėta mokėti, o delsia
mus prisiėjo tvaTkyti ir apmokėti galutiniam terminui be
sibaigiant. Jų pasidarė, su mosi naciais ir baudom s, a- 
pie $7,OOO.CO . Iš tos sumos dalis /16OO dol./ Fede - 
valinės valdžios prižadėta sumažinti. Taipgi dar bus ne
mažas nuostolis šių metų einamosiose pajamose - išlai - 
dose.

Prieššventinės nuotaikos verčia Valdybą kiek įma - 
noma, atkreipti dėmesį į laikrašč o bendradarbius. Jie 
už raš’nius negaudami honorarų dar ir pašto išlaidoms 
prideda. Nesinorėtų tik dėkui jiems pasakyti. C be to . 
kiek dar visokių kitokių talkininkų, kurie Valdybos nėra 
už miršti.

infliacijai siaučiant, visoms kainoms kylant, Valdy
ba šiuo metu ne pianu įąj^yaščįp prenumeratos pakelti „ 
A^tįauj.ina rėmėju p-rip«ip^?;k,urci|ųrdąvigŲ.ifta iki; šiolei aukų 
pavidale mokėdavo,. Tikirųąsi, kad rėmėjų prenumerato
rių skaičius padidės, o aukos įvairiais atvejais - nesuma
žės, o ypač iš organizacijų, kurioms laikraštis nema - 
žai ir toliau pasitarnaus.

Tad į mielus skaitytojus ne tik kreipianiės, bet ir 
nuoširdžiai prašome pagal galimybę, tapti prenumerato
riais - rėmėjais ir užsidelsusias prenumeratas dar Šiais 
metais apsimokėti; taipgi ir už 1982 metus nevilkinti, kaip 
galint greičiau apsimokėti.

Vildamiesi laukiame geresnių metų, taipgi jų linkė - 
darni visiems Skaitytojams ir Bendradarbiams

"NL"SPAUDOS BENDROVĖS VALDYBA

STASYS DIRMANTAS-LAISVES KOVOS 
UGDYTOJAS

Klemensas
Taip tų minčių apimtas 

akademikas inž. St. D1RMA.N- 
TAS skubėjo iš tolimiausio 
pasaulio norėdamas prikelti 
savo Tėvynę iš vargo, skurdą
Tą nepaprastai iškilų, degan
tį idėjomis taurų Žemaitį su 
di džia dvasine jėga atsidavusi 
pareigos supratimui, visą sa
vo gyvenimą paaukavusį tau - 
tos šviesai, laisvei ir garbei 
stiprinti ir savigarbą įdiegti. 
Šį. patriotą, turėjusį nepapras
tą Įtaką į jaunuosius, pirmą 
karta išvydau ’921 m. spalio 
14 d. Karo Mokyklos rūmuo
se. Čia tuomet koncentravosi 
dvasinė tautos jėga ir pasiti
kėjimas -- Gedimino — Duo - 
nelaičio gatvių sankryžoje. 
Tai art. kapitonas, inž. Sta- 
s ys Di r mantas, buvo Karo Mo
kyklos inspektorius. Tai buvo 
nuostabus mano gyvenime įvy
kis. To susitikimo su juo vaiz
dai įėję atmintin visam gyve
nimui, įpareigoja išlikti to di
džio vyro įtakoje, kur beei - 
nant ai’ bekeliaujant.

Štai įeina Komisijos pirmi-

C e p u t i s 
nusipurtyti priespaudos lie
kanas. Susirinkome virš du 
šimtai kandi datų į vairaus kon- 
tignnto, dauguma mobilizuoti 
ir šiek tiek savanorių. Pir
ėjo ir mano eilė; tuoj atkrei - 
piau Pirmininko dėmesį, gal 
būt jauniausias, bet ir mizer- 
niausias buvau, tiesiog vaiko 
išvaizdos. Tuoj paklausė: 
"Tamsia mobilizuotas ar sa
vanoris"? Atsakiau — sava
noris... Susimąstė, ir klau
sia: "Ar panėši Tamsta šau
tuvą"? Atsakiau— pasisteng
siu p. Kapitone. . . Vėl susi - 
mąstė, pažvelgė į tą užside
gusį, iš toli atkeliavusį vaiką 
ir toji minutėlė begalo ilga. 
Mano didis noras būti kariū
nu .. išsisprendė. Nuotolem-
tingo momento, turbūc aš vie
nintelis iš čia buvusių, visą
gyvenimą turėjau su D. susi
tikti tai privačiai, tai tarny
bos, tai mokslo— kelionėje . 
Visur jį mačiau malonų, su 
šypsena, draugišką tėvišką.

Prisimenu, po metų, gra
žią vasaros dieną darome mū

ninkas — kapt. inž. St. Dirman- sų kurse topografijos nuotrau- mendantas paskyrė geriausią mosferos kūrėjas.
tas, aukštas lieknas, energia- kas Kleboniškių rajone. Per arklį ordinanso pareigas at- Jausmingai sugiedojus Vivat 
gas, judrus. Dabar sunku ap - visą žiemą buvo dėstomas likti. Dirmantas, matyt, kad Akademia, Vivat Professorcs, 
tarti, kolų įspūdį į mus ža- kpt. S. Di r m aito kursas kl a- buvo šaunus, kad gavo tą”aukš-gusikaupiam, tai didis momen-
lijus kaimiečius padarė lyg iš sėje svarbi kariui moksiodi- 
dangaus nusileidęs tuomet 1 a- sciplina. Priėjęs prie manęs 
bai retas akademikas, atėjęs patikrinti brėžinį,tarė:"Ma- 
čia kraštui padėti atąįgauti , tau, Tamsta jau Į grandinį pa-
2 psl.
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keltas", —toliau nusišypsojęs 
sako; "Tai dabar esame abu;- 
du viršininkai". . . Tėvynės 
labui" — atsaniau...

Toliau kalbėjo:" štai tą vie
nišą medį būtų naudinga nu— 
vizuoti ir iš įeitos pusės sto
ties taško užkirsti, nes šalia 
yra bakūžė, kurią svarbu pa
žymėti nuotraukoje". Svarbi 
D. dėstoma disciplina— topo
grafija -- ne visiems kariū
nams sekėsi sugromuiiuoti. 
Jis parodė nuoširdaus paslau
gumo, tėviško noro jiems pa

inūs ą Krašto Apsaugos Minis- 
terio mašiną vairuoti (esant 
gen. St. Dir mantų! tose parei
gose).

"Kitas įdomus nuotykis", — 
pasakoja maj. J. Tapulionis. 
Laikant Dirmantu; egzaminus 
karininko laipsniui Įgyti, vi
sus dalykus išlaikė geriau
siais pažymiais, bet iš f.oįx>- 
grafijos vos patentu namai. Ži
nome, kad mūsą kariuomenei 
jau Karo Mokyklos inspeKto - 
rium būdamas, laisvu laiku 
parašė platų Topografijos va- 
dorelį, aukodamas tą veikalą 
žuvusioms Klaipėdos kovose 
kpt. Noreikai ir kariūnui Sta
seliui. Tai rodo, kokia jautri 
siela jo asmenyje gyveno,kiek 
daug skyrė dėmesio, aukoms , 
sudegusioms ant Tėvynės au
kuro-

Per visą tarnybą Karo Mo
kykloj Di r mantas nė vieno ka
riūno nenubaudė, bet jo žodis 
skaudžiau veikė už fizinę bau
dą. Aiškėja, kad tas didis že
maitis buvo apdovanotas di
džiomis dvasinėmis vertybė - 
mis,kurias gali tik prigimtis 
suteikti. Maskvoj studijuoda
mas, buvo veikiamas daugelio 
sambūrių įtakos: nihilistų, 
kosmopolitų, revoliucionierių 
ir kt., bet ir čia Dirmantas, 
tvirtas Žemaitijos ąžuolėlis, 
nelingavo, svetimos audros jo 
nenulenkė, nesąs vyravo Tvir
tai žinojo, kad turi siekti ir 
žiūrėti pirmynį tautos prisi
kėlimą, išdidi protėvių dvasi a 
jį vedė. Ilgą savo amželį tam 
Idealui ir skyrė. Sėjodr. Ku
dirkoj gi'ūdą,: nepailsdamas, 
be guovargįp, jau sy^jj^na, ir f 
džiaugėsi daigais, kurie augo 
ir puošė, jo pąęiąngoįųis iš
purentą dirvą. Tai prigimtos 
pareigos ir atsakomybės vai
sius. Ir taip Dirmanto gyve - 
nimo medis augo, bujojo, plė
tė gausių šakų pavėsį, puošė 
mūsų kraštą, ir toji užuovėja 
atnešė mūsų tautai lais vės po-

dėti, taipgi ir dėlto buvo D. 
labai gerbiamas visų kariūnų. 
Ar kas tuomet tame poligone, 
su jauuatviška užsidegi mu da
rant topografijos nuotraukas, 
galėjo numatyti, išpranašau
ti, kad po 50 motų mes su tuo 
mielu dvasios milžinu D. su
sitiksime Čikagoj prie Brigh
ton Park lietuvių bažnytėlės 
durų?...

Baigus Karo Mokyklą pasi
jutome tikrai laimingi, jau
natvišką laisvę patyrę iš po 
kietos inspektoriaus rankos, 
nors ji buvo labai tėviška. Šir
dingų norų vedamas, mus ra
gino pamilti darbo esmę ir jo 
nuolatinė globa sukūrė rimtį 
ir puikias sąlygas mokslui. 
"Nesustokite, alsi liksi te, žen
kite pirmyn", — tai nuolati
nis D. ragi ni mas.

Did, laimė . Vos už po e is 
metų vykstu į Aukšt. Karinin
kų Kursus ir va vėl mus su
tinka pulkininkas S-Dirmantaš, 
kursų viršininkas. Ir vėl du 
metukus teks pajusti kietą, 
discipliną ir dideli iš kursah-j 
ųų-reikalavimą daug dirbti i|k 
atsiduoti rųp^slui, nes čia įgil
tos žinios, anot jo, suteikę 
jums privilegijos padėti atsta
tyti savo krašto gerovę.

Mus žavi neužmirštami cha-* i 
rakteriai, kurie, praeidami 
įspaudžia gilins prisiminimų 
pėdsakus. Pasėkoje to, atel - 
tyje nestokojo gairių, ryžto ir

ilsio ramybę. 1
"Vivat akademia" giedojau jams. Su didžia dvasine nuo- "Dabar žmonės meldžiasi baž- 

ir aš. Gavęs Krašto Aps. Mi-taika sumušam bokalus su pro- nyčios e, tad ir mes turime- 
nisterijos stipendiją studijuo-fesoriais ir tarp savęs. Bet duoti žvėreliams progos past

kaip aiški rodyklė buvo einant 
tarnybos pareigas. Pats D. 
griežtųjų mokslų se’kėj as, vi
sose savo kalbose bei veiks -
muose reikalavo kursantų iš - ti technikos fakultete, teko vėl 
sireiškimuose didelės logikos paimti stiprų geodezijos kur- 
— "mažai kalbėti, bet daug są, kuri dėsto--tos Katedros 
pasakyti". -■ vedėjas, prof. St. Dirmantas .

Vykstant vasaros atostogų, Man jau ne "baubas", kaip lū- 
ragino: paimkite planšėtus, tiems studentams, bet malo - 
ir reikalingas priemones, kad nūs: gerai pažįstu profeso- 
veltui laikas neprabėgtų, pa- naus reikalavimus irnuošir- 
darykite tos apylinkės nuo- durną, jeigu"mažai kalbi- bet 
traukas. Grįžus jasįteikėm . daug pasakai ".Vasaros darbų 
Kitą dieną—jų nagrinėjimas, poligone kartoti nuotraukų , 
kritika, pataisos. Klausia kur- daryti kartu su "faksais" ne- 
santo, rodydamas jo auotrau- beteko, davė užskaitą.
ką: "Kas čia? Atsako, malu- Ir taip studentų dienos bė- 
nas. "O kas čia? — Upelis... ga nesulaikomai. Tėvynėje 
"Viešpatie, o kur tiltas, argi atostogos suteikdavo naujų 
žemaitis savo "kumelp" ant Įspūdžių, toji mieloji vasara, 
pečių per upelį perneš" ? suteikdavo šviesių vaizdą. Sau-

Kitas kursantas legendoj — lės spinduliai ir švelnus pu - kas galėtų čia suprasti tolį ugdytojas, aukštos moralės pa- 
aprašė upes forsavimą ir ra-.šynų kvapas, ūžiančios jūros nuotaikingą, linksmą, pilną veldėtojas. Valstybės kūrimo, 
šė ; "Upė negili, dugnas smė- bangos ramina ir stiprina, ir jumoro akademinį gyvenimą, proga reiškėsi grynai valsty- 
lėtas, forsuoti įmanoma". Dir-|tas mielas vasaros veidas — Taip nejučiomis bėga semes- bininko idėjoms pasišveiitęs. 
mantas sako, - "Nesuprantą, gaivina jėgas ateities darbams, irai, nešą studijoms užbaigą Skaudžiai išgyvendavo pašau -? 
ką reiškia negilus... Tamsiai Grįžtam. Ruduo. Tas jau-jp sudiev mano miela Alma lėžlūrinėmis kovoms braunan- 
bus iki bambos, o kitam virš ni mėli s renkdsi džiaugiasi nau-Maier. lis, nes tautos dvasios stipry-
gaivos. Visi kursantai nusi- .jam semestrui atėjus. Taiatei- Sykį suruošė Medžiotojų bė ardoma, niekinami tautos
juokeme. tis ir viltis mūsų tautos. Grei- Draugija išvyką į Kaišedorių sąmones stiprybės postai.Tuo

Gyvenimas pilnas netikėtu—tai įvyko "Plieno" korporaci- miškus, medžiokės vadas pulk jis sugebėjo pakilti aukščiau ii
rai} ir paslapčių, suko maj. J. jos alutis, kviečiame mūsų 
Tapulionis. Kai'Caro dėdė at-mielus profesorius, kurie 
vyko inspeKtuoti artilerijos da-mums daugiau artimi. Štai 
Linį į Pabradės poligoną prieš prof. St. Dirmantas pasirodo 
I-mą pas. karą, tuomet kaip korporacijos spalvomis, kaip 
tik atliko stažą aspirantas St. visuomet, studentų laukiamas, 
Dirmantas ir jam poligono ko-gerbiamas, nuoširdžios at- 

tą"paskyrimą. Bet likimas bit-tas. Visi nusiimam spalvotas 
tų didžią laimę tam "dėdei"su- kepuraites atsilankiusių moks- 
teikęs, jei. jis būtų Lietuvoj lo vyrų garbei, mūsų mieliems 
ir tarnautų šoferiopareigose bendro darbo ir žinių tiekė-

MIELOS SESĖS IR BROLIAI SAULIAI,- 1
Kalėdų šventės ir kūčių vaKaras, tenukelia mus visus’ 

į gimtuosius namus prie bendro stalo, tesujungia mus su 
tėvynėje likusiais sesėmis ir broliais. “

Teprimena mums visiems Laisvos, Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo dienas, jų skaudų netekimą, besitęt 
siančias kančias ir neužgesus}, laisvės troškimą — pa 
vergtoje tėvynėje ir visame pasaulyje išblaškytų sesių ir 
brolių širdyse. , ' ‘'

Sveikiname Jus, ir linkime Jums, sesės ir broliai šau
liai, visokeriopos laimės. Sveikatos ir pasisekimų Jūsų 
šauliškoje veikloje ir asmeniškuose reikaluose.

Naujieji 1982 metai teuždega mumyse dar didesnį, ne
gęstančią tėvynės meilės ugnį, brolišką tarpusavio dar*- 
mimą, tvirtą ryžtą nepalūžti mūsų Tėvynės Lietuvos lais
vės kovos kelyje iki Jai išauš — lauktasis laivės rytas. "

Pagal Rinktinės Valdybos ir dalinių pirmininkų įvykti* 
šio posėdžio š.m. birželio mėn. 27 d., primtą nutari 
mą, jau yra atspausti, visi-ems Rinktinės nariams Nario’ 
Liudijimai.

Dalinių Valdybos pirmininkus prašome — nedelsi an t\ 
juos atsiimti, pagal pristatytą narių sąrašą juos užpildy-' 
ti, ir išdalinti savo dalinių nariams. *'

Taip pat yra atspausti gražūs, spalvoti Padėkos La-7 
pai, šauliams ir nešauliams. Įteikti už parodytą šaullš-- 
ką ir visuomeninį aktyvumą-

-II -
Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių Kuopa Mo.itrea —’ 

lyje spalio men 17 - 18 dienomis iškilmingai atšventė 
savo 25 -kių metų nuo įsisteigimo minėjimą. Rinktinės 
Valdyba linki, ilgų ir darbščių metų.

-III-
"Neringos" Jūrų šaulių Kuopa lapkričio 8 d. Aušros, 

Vartų parapijos salėje surengė — Nekalto PrasidėjimcT 
Seselėms paremti pietus. Rinktinės Valdyba sveikina ūž’ 
iniciatyvą ir linki nepavargti. •’

- IV-
1982-jų metų kovo mėn. 27 ir 28 dienomis Chicagojė* 

įvyks L. Š.S.T. visuotinas dalinių atstovų susirinkimas," 
naujų valdomųjų organų rinkimai ir 1.1. Rinktinės dali-' 
nių nariai prašomi atkreipti į tai ypatingą dėmesį, pasi-l 
ruošti ir jame gausiai ir aktyviai dalyvauti. Pagrindas? 
Centro Valdybos Aplinkraštis Nr.4-81.

- V-
L. Š. S. T. Statuto pakeitimai: Ryšium su artėjančiu ]98!Ž 

'-Jų metų Ui Š. S. T. dalinių atstovų'Suv^žiąVi'ibii, Statuto 
.Ko'mišija išsiuntinėjo visiems daliniams sVatuto^hkeitf-* 
i mo projektą,su kuriuo dalinių vadovybės prašomos susi-1 
pažinti ir pasisakyti. Pasiūlyti savo sugestijas. 3

Rinktinės Vaidyba priima ir prašo visų dalinių valdy
bas ir narius aktyviai įsijungti, atydžiai apsvarstyti siū?' 
lomus pakeitimus, išreikšti savo nuomonę pasiūlytais, ir' 
kitais Statuto pakeitimo klausimais.

v • 4Vilniaus Saulių Rinktinė
, ■ 'J

"faksai"turėjo išmauti boka- melsti prieš mirtį. Jie esą1 
lą iškarto, neatsikvėpus, ki-palikuonys, tų miškų papuo- 
taip už baudą dar tris reikėjo šąląs, jie jautė mūsųGedimi- 
išgerti. Su nuotaika didėjaįsi- no laikų didybę. Taiptasšvel- 
siūbayimas, dainos, ir kai jau nios sielos profesorius D. vi- 
alutis nebetelpa, štai prof. S. sur matė didžia, garbingą mū^ 
Dirmantas paskelbė, kad per- ęų tautos praeitį, visūr rado1 
aukštas hidraulinis spaudimas, senovės dvasios atgaivą.
mieli kolegos, maža perteau- Tautos atgimimas ir vals- 
kėlė. . . Toks bičiuliškumas tybės kūrimo darbas1 prof. S.
palieka neužmirštamu gražiu Dirmantul buvo aukščiau vis- 
vaizdu. Rodosi, kad lik vakar ko, visur pasireiškė jo aamė 
dainavom, mušėm bokalus, gė- nybėje, didžiose pastangose, 
rem už lygybę, broliškumą ir dienos veiklos programoje , 
draugiškumą, ir vėl trenkiam kaip aukščiausias gyvenimo 
stiklus ir geria jaunimas iki idealas. Jis buvo giliai tikin- 
dugno, o tie bokalai-.-Viešpa- tis, pasireikšdavo, kaip reli- 
tie... tai ne amerikoniški. Ar gijos—krikščioniškos dvasios

S. Dirmantas. Gražus rudenė-priartėti prie savo br Alų ba-* 
lis. Saulutei gaivinant pagol-Kūžėse. Tai buvo stiprus sar- 
tusius medžių lapus. Varovai gybinis, ideologinius nesuta— 
užėmė savo liniją, o mes me-rimus paliko lietuvio sąžinės 
džiotojai žygiuojam pirmyn. balsui...
Bet vadovas mums "baklaš - Skaudžiai išgyveno, atsir 
koms"per greitas, lyg raitas radus mūsų tarpe, laisv^g. ko- 
joja per pelkes ir kelmus, o vos stulpų kirtėjams, oku- 
mes bėgam bėgte iš paskos , panto padlaižoms, kolabocan - 
vienas kolega ir taria: Argi tams. Sykį tarė: "Tai sava- 
jis neužklius už kelmelio ir naudži ų"politiki erių" grupelė 
nepargrius"... Pavargom... ištroškusiųvaldžios, tai dozer- 
Bet štai 12 vai. trimitas su- tyravimas iš bendro kovos 
trimitavo, kad pietų pertrau- lauko, nesupranta kokį liūdėsi 
ka... Pulk. S. Dirmantas tarė: ( ■ "Tęsinys 3 puslopyje )

2

2



( ■ ■ ■ Tęsinys is 2 psi.) su ’džiaugsmu pureno ir sėjo
atnešė laisvės kovotojams T ė- grūdą Tėvynės labui. 1 
vynėje kenčiantiems represi- Štai tremtis: lietuvis persė
jas, jie laukia ir šaukiasi iš kiojamas.niekinamas.pravar- 
laisvojo pasaulio impu’so ko- rikiuojamas,, kaip pašautas 
vos dvasią^ sustiprinti, entu- paukštis kyla, krenta, bėga, 
ziazmą pakelti i rezistencijos apleidžia šventą savo tėvų ne
dvasią sužadinti, naujoms kar- melę. 
toms tėvynėj perduoti". Pa
taikavimas aparačikams — 
davystė.

Padangė niaukiasi — ginklų nežinomybė, 
skarrienimas į sigalėjusių pa- landųpatyrę, atsiradom su šei- 
saulinių pabaisų, svetinių že — ma Čikagon. Vieną sekmadie- 
mių prekiautojai ir tautų "iš - Ainu i Brighton Park lietu- 
laisvintojo! "kelia baimę. Mū- v’h bažnytėlę ir koks nustebi- 
sų tėviškėlės netikrumas kelia mas • Žiūriu, ištolo ateina iš- 
rūpestį, visoms kaimo trobe- ^elęs ranką malonia šypsena 
lems ir valdžios vyrams. Siun- prof. S. Dirmantas. "Matai , 
čiamas Ginklavimo Valdybos 
užsienin tarnybos reikalais ir 
kiekvienas išvylzstąs karinin
kas turi gauti Krašto Apsaugos 
Ministerio leidimą. Tad, su
laukęs gen. S. Dirmanto suti
kimą, vykstu. Atvykus prie 
ČekoslovaKijos sienos —vaiz
das grėsmingas skariuomenės 
judėjimas , naeiųjaunimas,uni- 
formuo*as, žygiuoja s su dai
noms į laukus. Taigi, tapau 
liudininku čefcoslovakų tautos 
laidotuvių išvakarėse. Toliau 
vykstu Šveicarijon, Belgijon, 
ten įtampų nesijaučia, lyg ta
rytam jos ne Europoj randasi...

Baisios Birželio dienos 
mūsų tautos sūnus 
žudomi kalėjimuose, miškuo - 
se, tremiami. Sekmadienio ry- lės simbolis, kuris skyrė Vi
tą Lampėdžiuose, su šeima 
slapstantis, dar tamsoj išgirs
tame bombų sprogimą Kauno 
kryptimi: tai birželio 22 d. Ru 
sai savo katiušas alkanas, nu
drikusias atgabeno atąigauti. 
Pilnos vilos jų prikimšta. Ir 
koks džiaugsmas mano širdį 
apėmė, pamačius ateinant prof. 
S. Dirmantą, tą mielą brangų 
bendrakeleivį. Šviesus jo vei
das rodė, kad jau karo pradžia, 
tas baisus košmaras išsineš
dins. Mums besikalbant, žiū- 
rime meta, stumia tas katiu- 
šas kareiviai į sunkvežimius, 
ir išveda tą mūsų tautos nelai-nuovoką, kad nuveikti darbai 
mę Abu šypsomės, irProfe- yra eleksyras tautos stipry- 
sorius tarė: "Ko jos verkia, bei, kad nustoja kūrybinio su
staugia ne savo balsais, juk tuziazmo. Nustoja gerbti tau- 
vyksta savoj tėvynėn". Bet. . . tos pirmųnus, pranašas, did- 
susimąstęs, lyg nuliūdęs, sku-vyrius, kurie aukojosi tam- 
biai pakeitė džiaugsmo išraiš- siausiais laikais, kentėjo per
ką ir rūpestingai tarė:"Ar ii- sekiojimus, kad prikeltų nu

skriaustą, nužemintą brolį . 
jam suteikti tautinės bočių 

nesuge - 
y~

Vieni meldžiasi prie 
. slenkščio, savo krašto, kiti at- 

iš- siklaupę žegnojasi ir semia
si saują relikvijos. Trmtis...

Taip baisių va—

mes ir vėl susitikom". O aš 
pridėjau: "Lygiai po 50 metų, 
kai mane mokėte Kleboniškių 
rajone daryti tapografijos nuo
trauką. Kur dingo tie laikai" ? 
— Susimąstė. Bet šiandieną 
vistihk mudu abudu esame vir
šininkai, bet tik savo dvasi- 
niam suverenumui išsaugoti.

Žinau vieną didingą momen
tą, kuris tikrai įvyks, bet jau 
išlaisvintame Vilniuje, sosli - 
nėję. Iš tolybių, kitų kraštų 
atkeliavęs lietuvis aplankys 
savo tėvų žemę ir eidamas per 
gražiausią mūsų sostinės Vil
niaus aikštę, pastebės didingą 
paminklą ir .ir priėjės arčiau 

gaudomi skaitys: Prof. Stasys Dirman- 
, pareigos Tėvynės mej -

są savo gyvenimą lietuviųtau- 
tos laisvei, šviesai ir garbei.

Biidamas Čikagoje, kapinė
se bevaikščiodamas, beieško
damas draugų ir pažįstamų 
antkapių, netikėtai užtikau di
dį paminklą su užrašu "Dir - 
mantas”. Viešpatie, koks kuk
lumas . Jis troško, kad jo va
lia užsidegtų nauji pareigos tę
sėjai per amžius dirbti tautos 
didybei—jos laisvei. Nusi
lenkiau. . . susimasciau, per
žvelgiau jo didžią praeitį, pa
simeldžiau.

tinome, jei tauta prarandam

vyrų asmenybės vertę ir įam
žinti juos naujoms generaci
joms, tokia tauta turi mirti. 
Tai Įvyksta, kai tauta užsi-

gam”, — aš lyg nesupratau . 
Profesorius, būdamas gilus 
mokslo žmogus, gerai suprato stiprybės. Tauta, 
ir pažino Vakarų politiką, jog banti švęsti bočių atliktų
tai preKybos galimybės mažės- gių, nesugebianti iškelti didžių 
nių tautų sąskaiton plečiasi, 
mūsų tėvynės nelaimei. Są
mokslai ir išdavystės .'susiti
ko geru laiku.

Mielas profesorius politikas, krečia svetimųjų atneštųjų pa
plautų dvasinių vertybių, gyve- saulėžiūrų bacilomis ir tuo 
no savo namelyje—ūkyje prie praranda savąjį veidą —savą- 
pat Nevėžio ir liuoslaikiu dir-jį tikėjimą ištikti laisva, ne- 
bo,arė lietuvišką tėvų žemelę, palūžti.

KĄ RASĖ ANATOLIJUS
MARČENKO APIE LIETUVIUS

Vertė A.Ž.
/ tęsinys / 

Pati žemiausia šaka buvo per šešias pėdas nuo že
mės. Ričardas matė, kaip vienas jo draugų užlipo ant
jos, susirietė, persisvėrė, po to nuleido kojas, ruošdama
sis šokt . Tuo metu pasigirdo papliūpa iš automatų , ir 
jaunuolis nudribo kaip maišas. Bet jis dar buvo gyvas.. 
Jis raitėsi skausmuose, visas susisukęs. Karininkas pa - 
leido į jį šūvį ir įsakė paleist šunis. Pargriuvusiam žmo
gui nebuvo ka p gintis. Kada juos sutramdė,kalinys liko 
paslikas. Karininkas liepė jį pakelti ir panešėt truputį to
liau. Kareiviai mėgino jį pakelti spardydami, bet jis nepa
judėjo. Tada karininkas sukrizeno:

" -Ko jūs gadinat sau batus? G kokiam velniui davė 
jums ginklus?’.

Kareiviai metės jį kiusnot durtuvais, tyčiodamiesi:'rNu 
gi, nugi kelkis’. Nevaid'nk komedijos’."

Sužeistasis vargingai atsistojo ant kojų. Jo suvarstytos 
nuo kulkų rankos karojo lyg tuščios rankovės. Pro su - 
draskytus iki pusiaujo rūbus varvėjo kraujas. Baksnoda - 
mi durtuvais kareiviai pristūmė jį prie gretimo medžio . 
Karininkas sukomandavo:"Stok ir stovėk’.". Bėglys susmu
ko prie medžio, saugojamas dviejų sargybinių ir šuns.Ki
ti tuo tarpu atkreipė savo dėmesį į kitą jaunuolį. Jam lie
pė lipt iš ąžuolo. Bet tas, gudraudamas, nesileido iki že- 
mutinių šakų, bet dribtelėjo prie pat kareivių kojų, ne
leisdamas jiems iššaut. Prišokęs karininkas suvarė jam 
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kelias kulkas J kojas.
Po to kartojosi tas pat, kaip ankščiau; jį apspardė tol, 

kol jis apalpo,užpjudė šunimis, suvarstė durtuvais. Pa - 
galiau karininkės pertraukė kankynętpriėjo prie jaunuo - 
lio ir tarė:

-Gerai tu, "laisva ir nepriklausoma Lietuva", sakyk 
kur trečias’.

Vaikinas tylėjo. Karininkas spyrė jam batu ir pakar
tojo klausimą. Ričardas išgirdo draugą sušvokščiant:"Aš 
sakyčiau, kad tu fašistas, bet jūs bjauresni už fašistus’."

Karininkas užsiuto:""Kaip’... .Aš kovojau prieš fašis
tus’. Fronto linijose’. Ir su tokiais fašistais kaip pats'.... 
Nemažai jūs pr.iklojot mūsiškių tenai,savo Lietuvoj'."

Jie vėl metėsi ant sužeistojo ir ėmė jį talžyti. Tada 
karininkas liepė jam eit rankom ir keliais prie medžio , 
kur tysojo pirmas vyras.

- Jei negali eiti, tai ropok’.
fr sužeistas vaikinas, palaužtom kojom, ėmė rėp - 

Įloti, badomas durtuvų. Karininkas slinko šalia, vaipyda- 
masis:"Na, na "laisvoji Lietuva", šliaužk'. Gauęi dabar sa
vo Nepriklausomybę’."

Ričardas pasakojo man, kad tas jaunuolis buvo Vii - 
niaus universiteto studentas, nuteistas septyneriems me
tams už slaptos spaudės platinimą. Kai abudu bėgliai su
sirado šalia vienas kito, kareiviai vėl šoko juos daužyt ir 
badyt durtuvais, šiuokart užbadydami mirtinai. Šauksmai 
ir dejonės nutilo... Karininkas pasitikrino, ar jie negy
vi, ir pasiuntė du kareivius į gretimą vietovę ieškot ve
žėčių.

Matomai jis buvo apsisprendęs susitvarkyti su tre - 
čiuoju prieš atvažiuojant vežimui. Bet jiems prireikė 
laiko susirasti Ričardą . Ar todėl, kad šunys buvo pailsę, 
ay kad pūvantys lapai klaidino jų uoslę, jiems nepavyko jo 
surasti.

Kareiviai trankėsi po mišką, karją vos ant jo neužli
po, o karininkas stovėjo per du metrus nuo jo krūmo. Ri
čardas sakė, kad daug kartų jį buvo apėmęs noras stryk - 
telt iš krūmo ir pasileisi bėgth. ir tik tada, kai jis išgir
do vežimo ratus girgždant keliuku, karininkas priėjo prie 
lapų krūvos ir riktelėjo: "Štai' kur tas svoločius’."

Tuo metu ori važiavo vežimas.
- Kur bėgliai, drauge majore?
Ričardas atsistojo. Į jį buvo nutaikintas majoro re - 

volveris. Tnstinktyviai Ričardas krustelėjo tuo met u, kai 
pasigirdo šūvis; jis pajuto, kaip plūstelėjo šiluma į jo pe
tį ir krūtinę, ir susmuko. Jis neprarado sąmonės, bet Ii - 
ko gulėti lyg negyvas, bandydamas nekrustelt ir neaikte
lėti. Kiti vyrai jį apspito ir kažkas paklausė: "Anus, jis 
dar gyvas, drauge majore? ", "Eik jau, eik.’", -tarė ma - 
joras. "Aš pyliau jam iš panosės tiesiai į krūtinę".

Jis aiškiai nebuvo pastebėjęs, kad tą minutę Ričar - 
das linkterėjo į šalį.

Ričardą įvertė į drobyndi apačią, bet ir tada jis su - 
silaikė nesudejavęs. Ant jo užkrovė abu lavonus.

Vežimas pajudėjo stovyklos link.
Ričardas išgirdo kdžką ^priartėjant prie vežimo, 

to majoro balsą: "Mes juos nušovėm bebėgančius".
Biitfo ‘ikl'Viizdu iš balsų tono, kad abu - tiek klausan

tysis, tiek majoras - puikiai vienas kitą suprato. Veži - 
mas stabtelėjo. Tikriausiai privažiuota prie sargybinių 
būstinės. Kažkas įsakė išverst lavonus prie būstinės ir 
juos ten palikt. Bet kai jie ėmė vilkt Ričardą, jis savai - 
tojo.

- Žiūrėkit, jis gyvas l - sušuko jie. Jis atvėrė akis . 
Dar buvo diena. Bokštų žibintai dar nebuvo uždegti. Tas 
pats majoras atsiskyrė iš karininkų grupės ir žengė jo 
link, atstatęs revolverį. Ričardas pamanė: "Dabar baigta’. 
Vietoj nudės". Bet vyriausias karininkas pasišokėjo ir 
sulaikė majorą: "Per vėlai’. Neįmanoma*. Visi mato!,.."

rš tiesų, aplink sargybinių būstinę buvo 
civdių ir kareivių minia, sulėkus pažiūrėt 
bėglių.

Ričardą išvertė iš ratų. Kažkas iš administracijos 
kažką sukomandavo. Priėjo kareiviai ir paklausė Ričar

do, ar jis galįs paeiti pats vienas. Jis atsakė "taip". JĮ 
nusivedė Į būstinę, o iš ten,bematant, nutrenkė karcerin.

Pirmom dienom jis buvo vienui vienas.Niekas neatė
jo jo apžiūrėt, nors jis prašėsi tvarsčių. Tik ketvirtą ar 
oenktą dieną vienas kalinys sanitaras užėjo ir perrišo 
žaizdą. Kitą dieną atėjo gydytojas patikrinti sveikatos ir 
pareiškė, kad jį būtina siųsti ligoninėn. Jis karščiavo,jam 
baisiai skaudėjo ranką. Ranką amputavo iki peties; per - 
vėlu buvo ją pagydyti.

Tada įvyko teismas; jam pakėlė bausmę ir jį pasiun
tė Į Vladimiro kalėjimą.

Visa tai Įvyko trim metais prieš man atvykstant, bet 
daugelis kalinių visa tai gyvai atsiminė. /bus daugiau/

Po

susimetusi 
grąžinamų

NORIME VIEN TO, KA KITI
JAU TURI SAKO LENKIJOS LIETUVIAI

Stepas Va r a nka '
Lenkijos ir Suvalkų Tri

kampio lietuviai, tai mūsų 
pavergtos tautos atkirsti pil
kieji didvyriai. Jie nuo dau
gelio metų taikingu būdu ko
voja dėl žmogaus,tautinių ir
religinių te.isių, kurias tu - 
ri kitos, gyvenančios dabar
tinėje Lenkijoje, tautinės 
mažumos,o lietuviai neturi. 
Jie taip pat kovoja ir už lie
tuvišką žodį.

Lenkijoje gyvenančių Lie - 
tuvių Visuomeninės kultūros

už lietuvišką žodį
Spauda jau keli šimtme

čiai atlieka svarbų vaidme
nį visuomenėje,telkdama ak
tualią visapusišką informa
ciją, formuodama žmonių 
tautinį, kultūrinį, idėjinį są
moningumą. Todėl ir susi - 
kūrusioje Lenkijoje po II - 
ojo Pas,Karo, 1957 m. Lie
tuvių Draugijai buvo ir yra 
svarbiausias reikalas-lietu
viškos spaudos leidimas .Vi
sos kitos mažumos daug 
ankščiau turėjo savo spaudą^ 
Kažkodėl lietuviams buvo ji 
leista tik 1957 metais. Kodėl 
tai Įvyko? Priežasčių yra Į- 
vairių. Pažymėti reikia,kad 
ne iš lietuvių gyventojų pu
sės. Tačiau autorius čia ci
tuoja poeto Eduardu Mieže
laičio žodžius:"Gyveni mas 
išmokė atsargos. Čia visko 
būta... Čia ne kartą žūta... 
Krauju čia lyta... verkta čia 
varguos..."

iš Draugijos veiklos mato
si, kad jos svarbiausias rū
pestis buvo ir yra išsaugoti 
gimtąją kalbąjpuoselėti tau
tinę kultūrą, globoti lietuviš
kas mokyklas ir atstovauti 
lietuvišką mažumą.

Nors valdžia oficialiai lei
džia siekti tų tikslų, tačiau 
lenkų pareigūnai, kurių ži - 
nioje yra t’e reikalai, sąmo
ningai ar ne, siekia kitų tiks
lų- integracijos ir asimilia
cijos. Gierik’o laikais jau 
buvo eita prie tautinių ma
žumų kultūros panaikinimo. 
Reikėjo rūpintis, kad nepra
rastų, kas buvo likę.Tiesa, 
valstybinė finansinė parama 
prisidėjo prie Draugijos kul
tūrinė vystymosi. Taip pat 
getu žodžių, rašo autorius, 
reikia prisiminti tuos žmo
nes, kurie ryžosi Punske pa
statyti modern šką mokyklą 
ir bendrabutį. Lema jos lie
tuviai jiems yra dėkingi...

Kitos L ė d k i j o s m a - 
žumos turi daugiau 
privilegijų, negu lie-' 
tuviai.

Atkurta1 po karo Lenkijos 
valstybė gavo sienas, kurio
se dabar yra mažiau tauti
nių mažumų, negu jų buvo 
prieš karą. Toje naujoje 
Lenkijoje visgi pasiliko ke
li šimtai tūkstančių akrai - 
niečių, baltarusų, vokiečių, 
lietuvių, slovakų, rusų, žydų 
ir vėliau atbėgusių kairiųjų 
graikų. Pasirodo, kad yra 
neįmanoma taip nustatyti 
valstybines sienas, kad ne
liktų jose jokių tautinių ma
žumų.

1947 m.ukrainiečiai Len
kijos pietrj’-čiuuse su - 
kilo prieš Lenkijos vyriau
sybę. Įsiliepsnojo pilietinis 
karas. Prieš valdžią stojo Į 
kovą ukrainiečių UGN po
grindinė organizacija.Suki - 
limas buvo žiauriai numal
šintas. Ukrainiečiai buvo 
perkelti į Šiaurę ir Į Vaka
ras. ..

Nuo 1947 iki’ 1956'metų 
Lenkijoje oficialiai Įsivieš
patavo tyla apie joje gyve
nančias mažumas., Pasuose
nustota žymėti tautybė.To
dėl 1956 m., besikuriant tau
tinių mažumų kultūrinėms 
organizacijoms, lenkams te
ko gerokai nustebti.

Į Lietuvių Draugijos eg
zistavimą Įvairiai žiūrėta .

Sovietų Sąjungos, yra ideali 
ir puikiai skambanti tik raš
te. Kasdieniniame gyvenime Vieni su palankumu ir tūle-
ji yra visiškai kitokia. Rea- 
lybėje-baisi, sunki ir vargi
nanti. Tai amžinos baimės
"rojus"...

Kad savo padėtį pagerintų 
leidžiamame Draugijos žur
nale "Aušra" 1981 m. 3 nu
meryje, Eugenijus Petruš
kevičius parašė diskusinį 
straipsnį aukščiau minėtu

Draugijos valdžios patvįrtin- pavadinimu.
ti Įstatai leidžia siekti to ■ Čia pateikiu to straipsnio 
tikslo. Deja, ir Lenkijos da - kai kurias mintis ir auto- 
bartinė konstitucija, kaip ir riaus pasiūlymus.

rancija, dauguma su nepasi
tikėjimu ir piktumu. Buvo ir 
tokių, kurie svajojo apie uni-
ją.Geresniam lietuvių-lenkų 
sugyvenimui atsiliepė Sei- 
nų apskrities Įkūrimas.Geri 
vyriausybės "popieriniai" Į- 
statymai, kol ateina iki že
mesnių pareigūnų būna iš
kraipomi ir vykdomi pa - 
gal savo nuožiūra.

Valstybinis Įstatymas ne - 
draudžia tėvams kūdikiui su
teikti bet kokį vardą. Prakti
koje pasitaiko visiškai ki -

taip. Kai vienas lietuvis no
rėjo savo dukrytei suteikti 
Vaivos vardą, jam buvo už
drausta, nes lenkų raidyne 
nėra raidės V. Pagal len
kišką pasiūlymą, Vaivos var
das galėjo būti užrašytas 
"Wajwa".. .1963 m.buvo iš
leistas potvarkis dėl nelen
kiškos kilmės pavardžių ra
šybos lenkinimo. Taip pat 
buvo pradėti lenkinti ir vie
tovardžių istoriniai vardai . 
Laimei, atsirado sąmoningų 
lenkų, kurie pareikalavo nu
traukti tą žeminantį darbą’.

Kaip sunkiai lietuviai per 
ištisus dešimtmečius kovo
ju dėl lietuviškų mokyk - 
lų*. Kiek vargo ir didelių 
pastangų reikėjo, kad lietu
vių tautos istorijos pagrin
dus įvestų Į mokyklų progra
mą. Reikia manyti,kad len
kams tas garbės neatnešė...

Po ilgų, be lietuviškos 
spaudos metų, 196G m.bu
vo išleistas pirmas"Aušros" 
numeris. Leidinį leidžia Lie
tuvių Visuomenės Kultūros 
Draugijos Centro Valdyba. 
Dabartinis tiražas 3GGG eg
zempliorių. Redakcijos ad - 
resas: 16-5GC Sejny,ul.Ar- 
mli Czerwonwj 7, Polska- 
Poland.

Pradžioje tai nebuvo pas
tovas leidinys. Iki 1972 me
tų pabaigos išėjo tik 17 nu
merių. Laike 12 metų-vos 17 
numerių. Nuo 1973 m.gauta 
leidimas leisti reguliariai 
ketvirtinį leidinį. Žinoma,jis 
nepatenkina visų Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių poreikių, 
svajonių ir siekių. 

«
Yra lenkų tautoje kilnių 

žmonių,kurio supranta mū
sų troškimus 'r remia mū - 
sų veiklą, kaip pav. Lietuvos 
istorijos prof. J.Gchmapski« 
Tačiau sunku suprasti ir pa
teisinti priežastis dėl kurių 
visi lietuvių prašymai dėl 
"Aušros" leidinio padažni- 

‘Wimd lieką ik'r šiol be teigia
mu atsakymo. Reikia pa
brėžti, kad to buvo prašy
ta visuose LVKD suvažiavi
muose.

Paskutiniu laiku, 198U m. 
rugsėjo 1G d,"Aušros" rei - 
kalu buvo išsiųstas laiškas- 
prašymas Lenkijos Jungti - 
nės Darbininkų Partijos 
centro komitetui, spaudos, 
radijo ir televizijos sky
riaus direktoriui, deja, iki 
šiol jokio atsakymo negauta. 
Ia81 m. kovo 27 d. vėl kreip
tasi Į valdžios organus,kad 
leistų "Aušrą" leisti bent 
kas du mėnesiai kaip dvimė- 
nestnį žurnalą, be papildo
mos iš valdžios pašalpos . 
Skaudu, kad ir šis prašymas 
nesuminkštino lenkiškų šir
džių.

Kaip žinome, Lenkijos 
dvasiškių vadovybė neleidžia 
lietuviams melstis savo gim
tąja kalba Seinų bazilikoje. 
Vyriausybės organai neduo
da lietuviams leidimo daž - 
niauišleisiti spausdintą žodį. 
Atrodo, kad kartojasi arki
vyskupo Jalbrzykowski’o ir 
vaivados Bocianski’o lietu-
viams nepalankūs laikai. , 

Lenkijos lietuviai nerei
kalauja daugiau, negu turi ki
tos tautinės mažu mos. Kodėl 
lietuviai negauna to, ką kiti 
gauna? Lietuvių kasdieniniai 
poreikiai yra tie patys, kaip 
ir kitų mažumų. Juk lenkai 
dabartinėje okupuotoje Lie
tuvoje turi savo dienraštį 
"Czerwony Šztandar" ir ke
letą rajoninių laikraščių.Ar 
lietuviai Lenkijoje yra blo
gesni negu lenkai LTSR-Lie- 
tuvo je ?

Pabaigoje noriu priminti 
tiems, kurie be faktų dažnai 
kartoja ir prikaišioja, kad 
bereikalingai lenkams pri
mename jų daromas lietu
viams skriaudas. Tie, kurie 
sako, kad lenkai pasikeitė, - i 
tikriausiai patys tuo netiki.

3 psl.
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KDLTORIMS PUSLAPIS® ® ®
STRATFORDO FESTIVALYJE 

KAS BUVO, KAS BUS ?

Alfonsas

Prieš metus /198G-81 są
vartoj / Stratfordo festival}" 
vyko baisios peštynės. Di
rektorių tarybai su aktorių 
unija susikirtus, niekaip ne
buvo galima rasti Festivalio 
meno vadovo. Ką viena pusė 
siūlė ir tvirtino, kita atmeti
nėjo. Regėjosi, kad 28-rius 
metus klestėjęs, kiekybe ir 
kokybe augęs, pasauly gar
sėjęs Shakespeare’o Festi
valis bus pačių kanadiečių 
staigiai pasmaugtas. Ir vis 
dėlto, Festivalis nežuvo . 
Meno vadovu pagaliau abi 
pusės patvirtino natūrali- 
zuotą Kanados pilietj, Veng
rijoje gimusį žydų tautybės 
vyrą John Hirsch ir, laikro
džiams rodant gal jau pen - 
kias minutes po dvyliktos, 
visi kibo į darbą.

Festivalio 29-tasis sezo
nas praėjo sėkmingai. Pa
teiksiu svarbiausius 29-toir 
palyginimui kai kuriuos la
bai sėkmingo 28-to sezonų 
duomenis. Sezonas užtruko 
21 savaitę/ 28-tasis - 27 sa
vaites; toliau skliausteliuose 
neberašysiu užpereito sezo
no numerio, o tik reikiamus 
skaičius/. Pastatyti 8 vei
kalai /15,/. įvyko 34G spek
taklių /431/. Dalyvavo 435. 
GGG žiūrovų /518,861/ ir iš 
jų už bilietus surinktas, 525, 
GGG dol. / 6,111,187 dol./. 
Dėl žiūrovų ir piniginių Į- 
plaukų verta dar šį tą paaiš
kinti. Žiūrovų skaičius, pra
dedant 1976 m. sezonu, vlr - 
šydavo pusę milijono, o 1975 
m. sezonas dabartinį pralen
kė šiemetinio sezono paja
mas, o ankstesni sezonai 
vis nepasiekdavo penkių 
milijonų dolerių. Bet šiemet

Nakas

surinkta suma džiaugtis nė
ra ko. Infliacijai šėlstant, 
Festivalio išlaidos nuolat 
auga, o Kanados valdžios tei
kiama parama nedidėja. Vie
name biuletenyje _ spaudai 
Festivalio vadovybė visa tai 
įrodė skaičiais, tik aš tų 
skaičių čia nebekartosiu. 
Galima spėti, kad sekanti 
Festivalio krizė bus grynai 
ekonominio pobūdžio.

Dar keletas 29-tojo sezo
no statistinių duomenų.Anks
čiau minėtas žiūrovų skaičių 5 
išnaudojo 75.2% galimų vie
tų. Didžiausią pasiseki - 
mą turėjo Gilbert'© ir Sulli- 
van'o veikalas H. M. S.PINA- 
FGRE Avon teatre, žiūro
vams užėmus 92.4% vietų. 
Antruoju Avon teatre likoR . 
B.Sheridano komedija THE 
RIVALS su 79. 5%, trečiuoju 
F. Duerrenmatto THE VISTI; 
su 75.7 %.

Pirmuoju Festivalio teat
re buvo Shakespeare’o THE 
TAMING GF THE SHREW- 
77%, antruoju-Moliėre'oTHE 
MISANTHROPE - 73.6 % . 
Anksčiau minėta už bilietus 
surinkta pinigų suma sudarė 
78% sezono biudžeto. Liku - 
šieji 22%- tai dramos ger - 
bėjų aukos bei valdžios pa
rama.

Ko galime laukti Festiva 
lio 3G-tajam,tad jau sukak
tuviniam, sezone, 1982 m. 
vasarą? Visų pirma, sezo
nas prasidės birželio 7 d. ir 
tęsis iki spalio 23 d. Vėl 
veiks visi trys teatrai: Fes
tivalio, Avon ir The Third 
Stage/per na i pastarasis liko 
uždarytas/. Bus pastatyta 1O 
veikalų, iš jų penki William 
Shakespeare'o. Festivalio

teatre vyks šių veikalų 
spektakliai: Shakespeare’o 
JULIUS CEASARjTHE TEM
PEST ir THE ’ MERRY 
WIVES GF WINDSOR; 
George Bernard Shaw-ARMS 
AND THE MAN.Avon teatre 
vaidins:Gilbert'o ir SullTvarf 
o muzikinį THE MIKADO, 
Brian Friel TRANS LA TlGNS> 
Schiller'io MARY STUART 
ir Noel Coward’o BLITHE 
SPIRIT. Mažajam The Third 
Stage teatrui paliktos dvi 
Shakespeare’o komedijos- A 
MIDSUMMER NIGHT’ S 
DREAM IR ALL’S WELL 
THAT ENDS WELL. Nors 
š'uo atveju visų veikalų pa
vadinimai į lietuvių kalbą 
lengvai išverčiami, palikau 
juos angliškus, kaip Festiva
lio vadovybė skelbia. Tokiu 
būdu susidomėjusiems bus 
lengviau užsakyti bilietus, 
kai bene kovo mėnesį Festi
valio kasa atsidarys.

Salia Festivalio meno va
dovo ir vyriausio režisie
riaus John Hirsch, veikalus 
režisuoti sutelkti šie vyrai: 
Brian Bedford, Derek Gold- 
by, Michael Langham, Brian 
Macdonald ir Guy Sprung. 
Man gerai pažįstami tik 
Hirsch, Bedford ir Lang
ham. Tai seni ir patyrę Fes
tivalio režisieriai. Goldby 
29- tam sezone režisavo 
WILD GATS, bet tai buvo 
vienintelis iš aštuonių vei
kalų , kurio nemačiau.

Šiuo metu renkami naujam 
sezonui aktoriai.Skelbiama, 
kad balso patikrinimą jau 
atlikę apie 5GG žmonių ir 
netrukus, veikiausiai dar 
prieš, Kalėdas, patys geriau
sieji bus angažuojami.

Kaip matome, kanadiškts 
Stratfordo festivalis didžią
ją krizę laimingai pergyve ■- 
no ir sukaktuviniam 3G-tac- 
jam sezonui ruošiasi nė tru
pučio nevėluodamas.Tai ge
ra žinia visiems dramos

mėgėjams.
o o o o o

/Šia proga norisi pridė
ti pastabą: keista, kad tokia
me turtingame krašte, kaip 
Kanada, be finansinės bai
mės ne tik mažesni teatrai 
bet ir garsieji Stratfordo 
Festivaliai naujo sezono ne
pradeda... Prisiminkime 
tik mūsų Lietuvėlę nepri - 
klausomybės laikais:jau ta - 
da valstybė sugebėjo išlai
kyti ir teatrus, ir operą, ba
letą ir simfoninį orkestrą ’. 
Kanadiečiai tai sužinoję- 
siebisi, traukydami pečius , 
bet nepasinaudoja tokiu"' re -

LIETUVIU TEATRAS CHICAGGJE-
MARGUČIG RADIJO PRGGRAMGS 50 m.SUKAKTĮ MININT: 
"Mėnulio Užtemimas", A.Gustaičio. Stovi-J. KELEČIUS

Juozas Šilėnus

VEIDU I ŠIAURE
%

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

[Į-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS 
/tęsinys/

20 -
Tvarto garde užkimusiai bliauna maži ėriukai, taip 

greitai pasilgę žmogaus rankos. Pašiūres skliaute sau
lės atokaitoje burkuoja balandžiai, jiems karo siaubas 
nesuprantamas ir nebaisus.

Plentu mauroja genamos karvės, jos ienda pro pravi
rus vartus į kiemus. Įpykę kareiviai Šūkauja jaučių bal
sais, jų įkandin rieda mūsų vežimai . Pagrioviu bėga ma
žas šunytis, ieškodamas buvusio šeimininko. Saulės kait
ra Kepina paKelės žolę.

Gudų Kaimelyje, ties Tauragės — Tilžės geležinkelio 
pervaža vėl sustojame. Turime praleisti ilgo sąsta - 
to traukinį, skubantį į Tilžę. Kryžkelėje spūstis vokie
čių lauko žandarmerija su blizgančiais ženklais ant krū
tinių, tvarko judėjimą ir kiekvieną vežimą ragina grei
čiau važiuoti, bet vežimai slenka vėžio žingsniu.

Mūsų dėmesį patraukia prie vienos kryžkelės bestovin
ti moteris. Ji gal trisdešimties metų šviesiaplaukė, dul- 
kių apneštu veidu,apsiašarojusi, godžiomis akimis seka 
.kieKvieną praslenkantį vežimą, kiekvieną praeinantį žmo
gų. Išgirdusi mus kalbant gimtojo krašto kalba, pripuo
la prie mūsų ir klausia, ar mes ne iš Tauragės,, ar kar- 
nematėme žmogaus — jos vyro, kurio ji jau trečia diena 
tais nematėme žmogaus — jos vyro, kurio ji jau trečia 
diena kaip laukianti ir nesulaukianti.

— Sakykite, gal kas matėte, gal girdėjote, kur jis da
bar yra?. Klausinėja ji vienus ir kitus, nežinanti ką da
bar darysianti. Verkia ir aimanuoja, skaudžios ašaros 
plauna jos veidą. Per praėjusį rusų lėktuvųbombovdavi- 
mą ji pasimetė ir jo daugiau nebematė. ■— Sakykite žmo
nės ar jis gyvas ar miręs? — Sakykite žmonės, ko jūs 
tylite ir nieKo nesakote? —■ Verkia ir vis akimis seka 
pravažiuojančius ar praeinančius.

Skaudaus likimo žodžiai pjausto širdį. Gal ji lauks jo 
čia dar dieną kitą, gal ir savaitę išstovės, išverks akis, 
išai manuos aimanas, o jo kažin ar besulaules... Ir tik, 
kai prieš jos akis sušvytės kruvini durtuvai, kai gąšiios
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mongolų akys ims varstyti, gal tik tada ji pajus skaudžią 
realybę ir pajudės į savo mirties kapą.

Važiuojam kariu, — kažkuris sušunka, --vežimevie
tos užteKs. Matai, kad vyras katuišą laukti pasiliko,— 
juokiasi kiti.

Karius pašaipos žodžiai, surakina jos išdžiūvusias lū
pas, skausmo šešėlis perbėga jos veidu ir ji pasilieka 
budėti ir laukti prie kryžkelės kampo. Gal dieną, gal dvi, 
o gal ir ilgiau

Stiprokas vėjas bėga laukų žalumom, paplentės medžai 
skaito pravažiuojančius vežimus, arklių pasagų dundesys 
kartojasi paKelės miškelių tankmėje. Nakties poilsiui ap
sistojame miško jaunuolyne, kuriame randame ankščiau 
atvykusiiĮ civilių ukrainiečių didelę grupę.

Guolius pasitaisome po ratais, eg]ėšakiais apsistatom 
nuo vėjo, paparčiais pasiklojam. Arklius pririšam ša
lia vežimo j pievą pasiganyti, laisvai paleisti nedrįstam, 
gali kur nors nubėgti, ar kas pasisavinti. Priraujam žo
lės, jie godžiai ėda.

Papartynuose daugybė uodų. Jie įkyriai lenda prie mū
sų ir arklių, ir skaudžiai kandžioja. Arkliai muistosi ir 
ginasi uodegomis. Žmonės miško aikštelėse ir prie veži
mų susikuria lauželius, ginasi nuo uodų, šildosi ir verda
si valgyti.

Tarp ukrainiečių kyla triukšmas, vos nepasibaigia muš
tynėmis dėl moters. Vyrai susikimba nejuokais, vieno 
rankoj sublizgėjo peilis, kito rankoj -nutvertas pagalys. 
Jie šokinėja kaip gaidžiai ir keikiasi vienas ant kito — 
riebiais, rušiš.kai s žodžiais. Jų bendrakeleiviai supuolair 
juos išskiria. Vežimo būdoje girdėti moters raudojimas , 
atrodo jie visi yra truputį nugėrę.

Iš kažkur atlekia Keli vokiečių kareiviai, jie šaulei a, re
idą ir liepia tuojaus užgesinti degančius laužus. Esą ru
sų lėktuvai pastebės ir visus į juodą žemę sumaišys. Pa
tys puola ir ardo spardydami kojom, išmėto nuodėgulius , 
keikiasi. Keikiasi ir ukrainiečiai,keikiasi ir mūsiškiai, 
kas jiems rusų lėktuvai, jie jau pripratę prie jų, uodų gė
limas baisesnis už lėktuvų puolimą. ..

Bet vis tiktai ugnys užgęsta ir tik žarijos tepalieka žai
žaruoti vilko aKimis. Bet ir jos pranyksta nakties tam
soj. Šaltokas vėjas ošia pro medžių šakas. Purto dre
bulys.

Už poros šimtų metrų plentu per visą naktį rieda besi
traukiančiųjų vežimai, kaukši pasagos, girdėti pavargu
sių arklių prunkštimas ir beraginančių žmonių balsai. 
NaKties tamsoje, Tauragės pusėje, švyti daugybė lėktų- 
tuvų išmestų raketų, pl as dona sukeltų gaisrų atošvais
tės, girdėti fronto pabūklų dundėjimas ir virš mūsų pra
skrendančių lėktuvų ūžesys.

Užmigti negaliu, drebulys purto visą kūną, menki va
saros rūbai ueužlaiko šalto vakarų vėjo, atsikeliu ir 

pratupinėju iki aušros.
Dar saulei netekėjus, mes visi lietuvi ai--per trys šim

tai žmonių --'paKylam ir išvažiuojam. Ukrainiečius pa
liekam dar bemiegančius. ,

Įvažiuojami į plentą ir pasukam Pagėgių link. Pro tirš
tus rytmečio rūkus kyla pirmieji teKančios saulės spin^ 
dūliai, darosi truputėlį šilčiau. Paplentės sodybose ne
matyti jokios gyvybės ženklų, jos tuščios, atviri vartai, 
nieko nevilioja į jas užsukti, niekas jų.nesaugo, jos pa
liktos Dievo valiai. Pievų pakraščiais brenda stirnos. Jos 
nustebusiai žiūri į plentu slepiančią pabėgėlių virtinę. 
Klykia išbudintos pempės, paukščių čiulbesys liejasi su 
plieno pasagų skambėjimu.

Ankstyvo rytmečio saulė glosto rūkais apsidengusią že
mę. Pravažiuojam Pagėgių miestą. Jis dar miega, tik 
vokiečių kareiviai patruliuoja gatvėmis,. saugodami iš - 
evakuotų žmonių turtą. Niekam neleidžiama jame sustoti, 
didesnių gatvių sankryžose paruoštos barikados. Didin
gai švyti buvusios lietuviškos gimnazijos rūmai. Ant nu
blukusių krautuvių iškabų pro vokiškus užrašus, aiškiai 
mah’ti lietuviški žodžiai.

Gatvių ir vietovių vardai suvokietinti,nors, kaikurdar 
tikrai lietuviški. Mūsų jausmus šildo lietuviškos žemės 
alsavimas, mes dar tebesijaučiame savo bočių žemėje. 
Ankščiau buvęs judrus apskrities miestas, dabar alsuoja 
mirties alsavimu.

Iki Panemunės plentas eina mišku, dešinėje tytuliuoja 
Pagėgių ežeras. Jį kerta Gegės upė. Artėjant prie Nemu
no, matosi daugybė vokiečių kareivių. Jie išsidėstę gerai 
įtvirtintuose apkasuose. Pakilesnėse vietose stūkso stip- , 
rūs į žemę įleisti bunkeriai. Kelių kryžkelėse stovi ge
rai užmaskuoti tankai. Laukų lopuose daugybė priešlėk
tuvinės artilerijos pabūklų. Jie apdengti dideliais žole 
Apipintais tinklais, seka debesimis išmėtytą padangę. 
Rimtas pasiruošimas gintis. Įvažiuojame į Panemunę, 
kur matyti daugybė sugriautų namų. Kaikurie iš jų atro
do dar visai neseniai, nes iš griuvėsių dar teberūksta bu
vusių gaisrų dūmai.

Panemunė — paskutinis Lietuvos žemės miestelis šia
pus Nemuno. Antroje pusėje — Tilžės miestas. Prieš 
mūsų akis sumėlynuoja lengvais rūkais alsuojanti Nemu
no vandens vaga. Žali pakrančių medžiai mojuoja mums 
paskutinį sudie.

Antroje pusėje ant Nemuno kranto, senoj Prūsų žemė 
je dunkso raudoni Tilžės miesto mūrai, aukšti bažnyčių 
bokštai vilingai moja mums, naujai atvykstantiems. Mus 
pasitinka istorinis garsus Luizos tiltas. Jo grindinys 
skamba nuo'mūsų arklių pasagų, jis virpa kartu su mūsų 
neramiom širdim.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
*/iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

; DAUGYBĖ Š VIE ŽIOS
' ŽUVIES

Rašoma, kad Šalčininkų 
žuvininkystės ūkio darbuoto- 

„ jai Vilniaus ’’Okeano” par
duotuvei pardavė virš 40 
tono karpių. O iš viso okup. 
Lietuvos krautuvėms ūkis 
parduos daugiau kaip 90 tonų 
šviežios žuvies.

Po tokių dažnai skelbiamų 
žuvų ir medžiojamų gyvulių 
derliaus, atrodo, tikrai nie
kam nederėtų stovėti eilutė
se laukiant mėsos ar žuvies 
gabalėlio.

GABUS GEOLOGAS
Geologijos moksle pasižy

mėjo Kazimieras Bieliukas . 
Jam sulaukus 80 m., Lietu
vos Mokslų Akademijos na
rys, visą gyvenimą išdirbęs 
šioje srityje K.Bieliukas bu
vo apdovanotas ironiškai 
skambančiu Tautų Draugys
tės ordinu.

PLANUOJA PERTVARKYT 
ŠIAULIŲ MIESTĄ

Statistika skelbia, kad 
Šiaulių miestas sparčiai au
ga ir reikėsią jį pertvarky
ti. Kodėl taip rūpinasi per - 
varkymais, kai reikia pap - 
rastai daugiau ir patogesnių 
butų ne tik miestuose, bet ir 
kaimuose? Jeigu leistų tvar
kytis patiems lietuviams, 
tai užtektų tvarkos, užtektų 
ir visa ko saviems žmonėms. 
Būtų ir santykiai su kaimy
nais normalestv ir naudin - 
gesni...

. Pagrindinė gatvė Šiauliuose 
nepriklausomybės laikais

DAR APIE ŠIAULIUS
Pirmam Pas.Karui pasi

baigus, ankstyvą pavasarį į 
Šiaulius grįžo išbadėję ir jų 
išsiilgę žmonės ešalonais iš 
Rusijos. Rado degėsius ir 
griuvėsius. Kai kur kalėsi 
žolė, kai kur iš sudegusio iki 
pamatų mūro rūsio kyšojo 
skardinis dūmtraukėlis, iš jo 
veržėsi negausūs dūmai, liu
dydami, kad čia rado sau 
prieglobstį be pastogės likę. 
Jo gyventojai slėpėsi po že
me, kol miestas nepakilo iš 
griuvėsių. Tarp jų, keliui 
sutrumpinti, žmonės buvo 
pramynę šimtus vingiuotų ,

duobėtų kelelių. Čia pat ga
nėsi ožkutės -vargo karvu
tės.

Aukščiausioje miesto vie
toje stovėjo ir tebestovi se
na, 1625 m. statyta, smailiu , 
aukštu bokštu. Po ja tęsiasi 
ilgi, aptrūniję požemiai.

Kur dabar išaugo prairto - 
n ės ra j o na i, bu vo ga nykios, 
žvyrduobės ir - Sukilėlių 
Kalnelis.. 1863- 64 m.suki - 
limo metu čia žuvo 11 vyrų. 
Dalis buvo sušaudyta, kiti 
pakarti.Net Šiaulių gimnazi
jos gimnazistus vedė žiūrė
ti egzekucijų...

Sušaudytus ir pakartuosius 
ten pat pakasdavo, arklių ka
nopomis sutrypdavo, kad nė 
ženklo neliktų kur jie palai - 
dot i.

Bet, kad ir kiek betryptų , 
atminimas sukilusių prieš 
carą už tėvynės laisvę išliko 
gyvas žmonėse.

1935 m.Sukilėlių Kalnelis 
buvo gražiai sutvarkytas , 
pastatytas paminklas žuvu- 
siems sukilėliams, kurį su
kūrė skulpt. Zikaras. Ant 
bronzinių lentų buvo įrašai : 
"Tiems, kurie žuvo už Lie - 
tuvos laisvę 1863 metais" ir 
"Lietuva, būki laiminga am
žinai".
8CG MOTERŲ, ATSTOVIŲ 
SUVAŽIAVIME

Vilniuje įvyko dabartinės; 
Lietuvos moterų suvažiavi
mas, sutraukęs 800 atstovių.

Pagal duodamas statistikas 
š. m. sausio 1 d. Lietuvoje bu
vo 1 mil., 819.000 moterų .

83% moterų dirba sveika - 
tos apsaugos, kūno kultūros, 
socialinio aprūpinimo įstai
gose, 78% prekybos, mity - 
bos, materialinio-techninio 
tiekimo įstaigose, švietimo 
ir kultūros įstaigose, 68% 
valstybės ir valdymo apara
te. ' H •

Statistika nemini, koks % 
moterų stovi eilėse, norint 
gauti ne tik maisto, bet ir 
paprasčiausių reikmenų.. „ 

GIRIAMASI SVEČIAIS
Iš JAV, kaip rašoma, pak

viesti lankėsi Lietuvos KP 
Centro’ Komitete JAV-bių 
komunistų partijos delegaci
ja. V. Astrauskas, CK sek - 
rotorius,pasakojo delegaci - 
jos nariams apie didžiuosius 
atsieki mus komunistinės
valdžios metais. Delegatai 
buvo supažindinti su Vilniu
mi, Kaunu, buvoję ūkiuose ir 
įmonės<3, kalbėję su daugeliu 
žmonių.

Na, ko ne ko, bet amerikie
čių jokiais ūkiniais "patobu - 
lininiais",ar įmonių pažan - 
gomis nenustebinsi'. Atvirkš
čiai - laisvoji Amerika gali 
bet ką nustebinti... Delegatai 
ypač esą pabrėžę taikos pa - 
šaulyje temas, ypač protes - 
tuojant prieš Reaga.i'o poli
tiką. Taigi, parūpo net nu - 
keliauti į tokią mažą Lietu
vėlę ir ten gąsdinti žmones 
Reagan’u... Patetiška, bet 
kartu įrodo Reagan’o laiky
senos teisingumą.

Piešė Edmundas Žiauberys

VE/ORoOŽ/M

Baisi audra viršum Atlanto virė, 
Rūsti tą naktį siautėjo kova - 
Ka’ laukė jų Tėvynės melsvos girios, 

,'Kai laukė jų Jaunoji Lietuva...

Bet jie negrįžo - akmen'n sustingo... 
Miškan nukrito paukštė pašauta.
... Ir pamatyt jų veido nemirtingo 
Į tą šilelį renkasi tauta.

... ir vėl pakyla Lietuva Jaunoji - 
Tvirta išlikus po sunkios kovos. 
Ir neužmirš narsių tautos herojų
Išėję laisvėn žnionės Lietuvos.

/Vilnius - Lukiškių kalėjimas, 1957 m.liepos men./

KAIP GERAI IŠRŪKYTI ŽUVIS

Ir«nn Ross duoda patari - 
mus. kaip greitai išrūkyti 
žuvis. Ir tai nėra taip sunku, 
kaip atrodo.

Rūkymui tinka įvairios 
žuvys.Geriausios tačiau,yra 
tos, kurios turi savyje alie
jaus: upėtakiai/forelės/, la
šišos /salmon/, baltžuvės , 
karpiai ir jauni unguriai.

Yra du iš rūkymo metodai: 
šaltasis procesas, kuris už-

tyje išpjauti 2-3" diametro 
skylę ir pritaisyti jos už
dengimui kamštį

Po to išgręžti keturias 1/4 
skylutes maždaug 5" žemiau 
indo viršaus,kad būtų gali - 
ma įdėti metalines lazdeles . 
| Išpjauti metalinį tinklą , 
kuždėjus jį ant lazdelių, kad 

■ jis tilptų į indą.
Išpjauti 1/2" skylę netoli 

indo apačios ir įvesti clekt -
trunka 5-kias dienas ir rinę vielą plytelei.
karštasis-trunka 2-3 valan - Užderi keptuvę ant plytelės, 
daSe ' ' pridėti į ją medžio skiedrų

Naudojant šaltąjį metodą , 
žuvis išsilaiko beveik neri
botą laiką. Naudojant karš - 
tąjį - 2 savaites.

Pradedantiems išrūkyto- 
jams maloniau naudoti karš
tąjį metodą, nes pareikalau - 
ja mažiausiai laiko ir suge
bėjimų.

Rūkyklą galima nusipirkti 
arba nesunku ir pačiam pa - 
Siga minti.

Rūkyklai reikia: a/ naujo,

gabaliukų ir galima pradėti 
rūkymo'darbą.

Medį pasirinkti pagal sko
nį. Kiekvieno vaismedžio 
gabaliukai - ypač obelių ir 
vyšnių, suteikia malonų, stip
rų skonį. Tinka ir kitų me - 
džių-gluosnio, beržo, klevo, 
ąžuolo, ar ir cikorijos bei 
kukurūzų varpų šerdys. N e- 
tinka spygliuočių me - 
džių gabalėliai, nes priduoda 
kartumo.
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didelio, metalinio indo su 
dangčiu /labai tinka šiukš - 
lėm naudojamą "garbage - 
can"/, b/ gabalo 1/2" meta
linio tinkloj tokio platumo, ’ 
kad uždengtų indo viršų, c/ 
dviejų l/4vt metalinių lazde - 
liųs kurios truputį ilgesnės 
už indo diametrą, d/ pėdos 
ilgio 1/2" elektrinio prijun - 
gimo, e/ paprastos
elektrinės plytelės ir f/ ge
ležinės keptuvės‘'"cast iron"/.

RŪKYKLOS KONSTRUKCIJA 
Pirmiausia, reikia dang -

RENKU

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

P. Adamonis 
Tel: 722-3545

Geriau naudoti nesudžiū- 
vusį medį, nes reikalinga tik 
rusenanti ugnis, o žuvį rei-

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

TONY LAURINAITIS

M. Goge 1 i s
Aš juos matau ant senojo Puntuko, 
Aš juos girdžiu š;lėlio šlamesy - 
Nakties tamsoj viršum jie ratą suka 
Ir ašukia skirsti, kur dalia šviesi.

kia išrūkyti, ne iškepti. Smaguriaujant, prie kok -
Išvalius žuvį,perpjauti iš-toilio, galima pasiūlyti rū- 

ilgai. Jeigu žuvis labai sto- kytos žuvies mažų gabalėlių, 
ra, galima supjaustyti dido - /parinko Ž. /
lėmis. išilgomis riekėmis . Mūsų mėgėjai žuvautojai 
Taip paruoštą -pamirkyti ją gal turi įdomesnių ir "miš - 
2-3 valandas mišinyje iš 1 kingesnių’’metodų-bc elekt - 
kvortos vandens ir 2 sriubt- ros plytelitį“ Kviečiame pa
ntų šaukštų druskos.Norint , sidalinti savo patyrimu, kaip 
į mišinį galima įdėti ir ke- jūs išrūkote 
lėtą šaukštukų cukraus ar pasisekus i 6s 
šiaip prieskonių: porą gvaz
dikėlių,lauro lapelį, česnako 
skiltelę arba žiupsnelį tara- 
gono. Tai priduoda subtilų , 
skirtingą skonį, nors daugu - 
ma mėgsta paprastai dūmų 
prieskonį.

Žuvį sudėti ant tinklo taip, 
kad gabalai vienas kito ne
liestų. Užvožti dangtį ant in
do, įjungti plytelę ir leis
ti dūmams 2-3 .valandas,;|sįi- 
gerti.t ,\j, j - r t j

Po miniuro,laiko ųąbąnęlyti 
žuvį su peiliu ar šakute. Ji 
turi būti standi, turėti dūmų 
skonį. Ncporrūkyti, nes žu - 
vis tada pasidaro nepapras
tai kieta - neįkandama.

Po iš rūkymo, gali ma tuo - 
jau valgyti arba dėti į šaldy
tuvą 1-2 savaitėms. Tokią 

‘žuvį galima valgyti šaltą ar 
pašildžius.

••

žuvis po gerai 
žūklėsl/Red./

d ?)

PAPRASTA RŪKYKLA

oriox ae

Siuntiniai i Lietuvą -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 ’’All wool made in Englcnd 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis, "Wrangler” arba Levi j e an s, Men i m" arba rumbuoto velveto; me
džiaga dvejoms puikioms suknelėms arba 2 svarai vilnoniu su mohair" 
siūlų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ..........................  5 368,00
I si 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 kalnierius, sveria 5 svarus.... .... 5 253.00 
Geriausios rusies avikailiai, tikro kailio, J4, sveria 5 svarus ... . 5 690,00 
Dirbtinio minko kaili S paltui, 3 jardai, delux, sveria 6 sv.  ....... 5 I15.0U
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, ranch, sveria 6 sv..............5 98.U0
Jeans" Wrangler arba Levi , siuntinyje gali būti dvi : viena 
pora sveria? sv., kaina už vienas............... . ................ . ............... S 46.00
Jeanš, rmbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina uz vienas..>48.00 
Vyriškas arba moteriškas megstini s, sveria 1>> sv.................... . ......... 5 46.00
Vilnonė arba silkinė skarelė ...J......    ................. . ...5 14.00
’’Teleskopic" lietsargis, sveria svaro .................. . ........... 5 15.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1/2 sv..........  5 57.00
Puiki medžiaga suknelei .............. . ............ . ................ .................. . ... $ 37.00
Angliška medžiaga eilutei  ..........................     569.00

” ” " ........................ ................. ........... 580.00
M " ” ............................,/.................................. 5110.00

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

Tl—51— 111 11, profesionalinis .......................  ^H5.0Q
Stetoskopas, Littman ................................ ................................................,5 71.00

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

RADIO 1410 MUMKEAI.

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

KIEKVIENA' ANTRADIENI °“® n.at uv.a«ku«i 

I‘KO(iKAM()S VEDtJAS <-• STANKEVIČIUS
10 5 3 Al b a ii v I < T • Du v vrn ay , P* Q 1 » 669 *8 8 3 4

Šie maisto produktai galima siųsti su rubais:' '/2 sv. arbatos - 54.50; 
/j sv. "Nescafee’s — $7,00; 1 sv, pupeliųkavos -$8.00; 1 sv. šoko — 
lodo — 5*8.00 ; 40 cigarečių.- $5.50 .

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui 5 48.00 
Pasiunčiamo pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testanentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujone 
išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame 

palikimus j Lietuva prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES A C O.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB ENGLAND, 
TeL;P14«

5 psi.

5

5

pakarti.Net


toronto
A. LUKOŠIUS

STEBĖJOMĖS IR ŽAVĖJOMĖS
Metinis Lietuvių Namų pa

rengimas lapkričio 14 d. Jmip 
ir galima buvo tikėtis, neblo
gai čia visus išjudino.

Po ilgesnės pertraukos čia 
ir vėlei buvo maloni proga 
išgirsti šio Vakaro progra
mos atlikėjus, Montreal!© vy
rų oktetą, kuriam šį kartą 
vadovavo jaunas muzikas A. 
Stankevičius.

Šie, daugumoje jau "antros 
jaunystės"dasigyvenę jauni
kaičiai tikrai žinojo kur va
žiuoja, ir kaip jiems toron — 
tiečiams savo daina pakuten
ti paširdžius. Taip ir buvo. 
Jie dainavo, o mes kaip pri
kalti susižavėję klausėmės , 
plojome iki delnai įskaudo ir 
nepaleidome jų nuo scenos. 
Pasirodo, kad ir montrealie- 
čiai turi savo "Go vedą", jau-

f aktus iškreipia, meluoja, nu
slepia, savaip aiškina, ypač 
mu.ns visiems taip opų Sibi - 
ro tremtinių likimą.

Toliau su šiuo nepaprastai 
įdomiu asmeniu J. Kreivėnu,, 
susirinkusius supažindino To
ronto'Lietuvių Žurnalistų Sk. 
pirmininkas J. Karka, trum
pai apžvelgdamas knygoje ap
rašytus labai objektyvius Si
biro tremtinių žiaurius ken
tėjimus, o taipogi ir su pačiu 
šios knygos autoriumi.

Pasirodo, kad J. Kreivėnas 
yra artimas vysk. V. Brizgio 
giminaitis, pusbrolis. Jo žmo
na, trys dukros ir sūnus,taip 
kaip ir mes visi yra pasitrau
kę į VaKarus. Torontan atvy
ko kviečiamas neseniai įsi - 
steigusios Kultūrinės veiklos 
Komisijos, kuriai vadovauja

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

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

Toronto, Ontario M8V1C6
VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: >

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3 $

Trečiadieniais uždaryto x c
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 V
Šeštadieniais 9-1 £
Sekmadieniais 9.30 - 1

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 15 Vi %
180-185 d. term. ind. 15 %
term, indėlius 1 metų 141/2%
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tą 16 %
spec. taup. s-tq 151/2%
taupomąją s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo . 19’/2%
mortgičius nuo 18/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

ną, gabų.miklųir merginoms 
daug galvosūkio sukelianti 
jaunuolį A. Stankevičių.

Šio koncerto programą vy
kusiai pristatė Toronto ''Ait
varo'' dramos būrelio narė 
L. Nakrošjenė.

Įdomu buvo šią dainos gru
pę stebėti antroje jų progra
mos dalyje, kur jie parodė ir 
pademonstravo savąsias iš
daigas — gerdami alutį dai
navo, rūkė pypkes, vienas į 
kitą reagavo dainos žodžiams 
atatinkamomis veido išreiš- 
komis. Net ir mūsiškiai'Arai" 
su atsidėji mu jų klausėsi. Pa
kartotinai kelis kartus iššauk
ti scenou, žavingai kaip dar 
niekada, pabaigai padainavo, 
"Kaip Aras pašautas". Už tai 
jų krūtinės buvo padabintos 
gėlėmis ir dargi kieKvienas 
dovanų gavo tik ką išleistą ir 
dar šiltą mūsiškio''Aro"plokš
telę.

Šio koncerto klausėsi ir ne-
"NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS "SAVAITRAŠČIO RĖMĖ
JŲ BŪRELIO SUSIRINKAMAS

Š. m. lapkričio 22 d,, Lie - 
tuvių Namuose Įvykęs "NL" 
Rėmėjų Būrelio susirinki-

KŪČIOS LIETUVIŲ NA MUOSE 
Tradicinės Kūčios ruo

šiamos gruodžio 24 d. , 7 v. 
30 min. v. Karaliaus Min - 
daugo Menėje. Bus Kalėdų 
Senelis ir meninė programa.

paprastai visa kuo domėjosi 
iš Chicagos į čia atvykęs ypa
tingas svečias, knygos "Mir
ties Lageriuose ir Tremtyje" 
autorius, Sibiro kaniūnys J. 
Kreivėnas.

V. Ku’nys, S. Dargis, B. Jac
kus, B. Laučys, L. Novagorc - 
kienė, J. Varanavičius ir kiti. 
Kurtu atvyko ir jo žentas J. 
Dambrauskas.

Trumpame savo žodyje J. 
Kreivėnas pasakė? "Šie pri- 
simfnimai tai ne vieno, 1 bet 
šimtų tūkstančių ir net mili
jonų Sovietų Rusijos vergų 
kančių paliudymas iš tam ti k
ro laikotarpio, kuris labai bus 
naudingas istorijai. Visos tos 
buvusios vergų stovyklos ir 
kalėjimai ir dabar pilnai te
beveikia. Rusai kaip įmany
dami bando visa tai užmas
kuoti, nuslėpti, kad nieko apie 
tai neliktų ateičiai. Nusikal
tėlius vadina pamišėliais, ku
riuos talpina specialiose Ii - 
goninėse — kalėjimuose, būk 
tai jie nesveiki ir i. t.

Iš 700.000 lietuviųtrem- 
tinių. gyvų yra likę nedaugiau 
iO%. Ten jų niekas nelaidojo , 
jokiųkapųnesteigė, jokių nuo - 
traukų, joiūų žinių niekas iš 
ten negavo.

Prie didesniųjų darbų, kur 
žuvo šimtai tūkstančių vergų, 
visų griaučius suversdavo į 
giliai išraustas duobes, už-

Irether-Barmkn INSURANCE AGENCY LTD.

Yittf rufhf'dr»»da • Y ALT f RIS DRėSėRIS
233*3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

tJtįVgĄjtęc * Komercinei

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

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

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

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

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL tel. (514) 669-8834
CHICAGO . tel. (31.2) 673-5391 arba 654-4238
TELEX 06-986766 TOR

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

mas aptarė buvusį Spaudos 
Vakaro parengimą ir pasis
kirstė pareigomis ateities 
darbams. Pirmininkas-Au - 
guscinas Kuolas, darbų vyk
dymo pirm. - V.Šimkus, se- 
kretorė-Gunda Adomaitienė, 
kasininkas- Vikt.Petraitis , 
narys- L. Girinis.

Vietas reikia rezervuoti iš
anksto.

Dr.Rima Styraitė

GABI LIETUVAITĖ
Rima Styraitė, duktė Petro 

ir Albinos Vizgirdaitės Sty - 
rų, šiais metais Toronto U - 
niversitete sėkmingai baigė

SUOMIAI PAMINĖJO SAVO 
SAVAITRAŠČIO 5O-METĮ

Toronte gyvena apie 1O 
tūkstančių suomių. Jie lei
džia suomių kalba laikraštį, 
kuris išeina 2 kartus sa
vaitėje, antradienį ir ketvir
tadienį. Laikraštis pradė 
tas leisti nuo 1931 m. "Ka- 
p’aa Sana"Press Ltd. Lei - 
dimo B-vės p-kas yra Paul 
A none n, redaktoriai Lauri 
Toivainen, Veikko Rukkila , 
Dhro Veranko- vyr. tvarky
tojas- menažeris.

Laikraščio jubiliejaus 
proga suruoštas etninių 
spaudos bendradarbių pri- 
ėmimas-vaišės. Iš lietuvių 
dalyvavo V. Matulaitis ir J . 
Karka.

Ta proga buvo aprodyta 
spaustuvė, modernios ma
šinos, patalpos.

Laikraštis turįs apie 5 
tūkstančius skaitytojų,tačiau 
ekonominė būklė yra sunki.

Segančią dieną, sekmadie
nį , ypač Lietuvių Namų Popie
tėje daug kas žvalgėsi, teira
vosi, kur tie montrea'iiečiai 
berniokai, -- o jie pasirodo , 
jau iš nakties buvo paslap - 
tingai dingę.

3-čią vai. po pietų "Gedi - 
mino pilies menėje" įvyko J. 
Kreivėno knygos pristatymas 
torontiečiams. 1 Prisirinko 
pilna menė, apie 15Oa3me.ru.

Šią Įdomią kultūrinę popie
tę atidarė L. Namų valdybos 
narys žurn. J. Varanavičius, 
paaiškindamas ir jos reikš
mę bei jos svarbą čia gyve- 

' aantiems. Trumpai paminėjo 
bendrai visą paskutiniųjų 1O 
-ties metų kultūrinę šių Na
mų veiklą. Supažindino su 
okupuotos Lietuvos įvairiais 
leidiniais, kurie, tarnauda
mi vien okupanto tikslams.,

pildavo cementu, ką nors ant 
viršaus užstavydavo, kad anei 
ženklo neliktų ir niekas neži
notų. Inžinieriai, taipogi ver
gai, yra apskaičiavę, kad tie- 
siant naujus geležinkelius per 
taigas, ant kiekvieno pabėgio 
yra žuvę, užmušta, nušauta 
ar nudurta po 7 tremtinius.

Viską teisingai aprašyti net 
neįmanoma dėl mi 1 žiniškų plo
tų ir žmogaus protai nesupran
tamų žiaurumų,. kurie daromi 
labai slapta, be visiško dau
gumos supratimo

Tai nepaprasta knyga, liu - 
dijimas ir palikimas ateinan
čioms kartoms, i tuo pačiu ir 
paprastas aiškus savo skau
džios patirties atpasakojimas, 
ko laisvojo pasaulio žmonės 
nei vaizduotėje, nei sapne nie
kados neregės. ..

Pr.Paukštaitis
TORONTO IR ATGAL

SPAUDOS VAKARAS
/pabaiga /

skambius chorui i balsus 
Stipriai prisidėjo akompo 
niatorius muz. J.Govėdas , 
kuris vis stipriau pasireiš
kia ir kaip kompozitorius

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

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reik'alais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel. 533 - 353 1

Šį kartą Chorą lyg ir stel
bė svečiai solistai .Publika 
buvo pasiilgusi sol. Ginos 
Čapkauskienės iš Montrealių 
kuri jau daugelį kartų toron- 
tiečius žavėjo koncertais , 
juo Jabaiu norėjo išgirsti sol. 
Algį Grigą iš Chicagos,Jo 
galingas operinis balsas 
buvo, daugelio girdimas pir
mą kartą.

Pasitaikė salėje atsisėsti, 
šalia sol. Nijolės Ambrazai
tytės iš Lietuvos. Paklau - 
siau jos; "Kur Gina dainuo
tų pas jus?" Kiek pagalvojus, 
atsakė:"J dainuotų Operoje 
pas mus". T ai jei ši žvaigž - 
dė sako taip, tai kas menkiau 
galėtų vertinti iš auditori
jos ?’.

Kelių valandų koncertas, 
įteikus gėles, kitas dovanas, 
tarus baigiamąjį žodį,užsi
baigė.

Niūrus pirmadienio rytas 
vertė tvarkytis savo pri
vačius reikalus pirmiausia 
"Paramoje". Užėjęs, radau 
visus dirbančius, o kadangi 
p,Ramanauskienė pažįstama, 
tai ir užkalbinau ją. Užė
jus pas Banko vedėją Stasį 
Grigą na vičių, išsiaiškinome, 
kokiais reikalais užėjau, ir 
juos atlikome.

Rūpindamiesi klausinėjo 
apie Ouebec’o provincijos 
reikalus ir man, kvebekie - 
čiui atrodė, -kiti klausė vi
sai mažos reikšmės klausi
mus ,

Aplankiau V.Dauginio įs
taigą "Drauda". Jis buvo už
imtas ne tik šiuo verslu, bet 
ir visuomeninės veiklos rei
kalais. Jis yrą Lietuvių Na
mų Valdybos vice-pirminin- 
kas, KIB-nės ir eilės kitų 
organizacijų veikėjas.Tele-

■■■■■■ (nukelta i 7 psl.)
medicinos studijas. McGill 
U-tcte ji baigė fiziologiją ir 
McMaster U-te- psichologi
ją.

Trūkstamas sumas išlai
doms padengti reikią sukelti 
iš aukų ir kitokių šaltinių . 
Išsikalbėjus su kitų tautų

Baigė Montrealių Lietuvių 
Šeštadieninę Mokyklą. Aktyvi 
ateitininkė.Gydytojos prak
tiką atlieka Šv. Mykolo ligo
ninėje, Toronte.

ATEIK Į LIETUVIŲ. A A ( ALKOHOLIS ANONYMOUS) 
(, KŪPĖS SUSIRINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA*
TREČIADIENI Z 79 MIMICO AVENUE f Royal York Rd. 
ir Mitnico Avenue kampas TORONTE) 7.30 V; y.

SKAMBINKIT : 487-5591

laikraštininkais konstatuota, 
kad visi etninės spaudos 
bendradarbiai rašo, neprašy
dami atlyginimo - "tėvynės 
labui". J.Ka

EIGŲ GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI — MUSŲ .

Kiti įspūdžiai
Sekmadienį, spalio 25 d., 

Lietuvių Namų didžioji salė 
su balkonais prisipildė pub
likos išklausyti "Aro" Vyrų 
Choro veiklos 25 m. sukak - l 
ties proga suruošto koncer
to. Šis vienetas jau ketvirtį 
šimtmečio savo daina domi
na ne tik torontiečius, bet ir 
plačią Kanados ir JAV lie - 
tuvių visuomenę. Jo populia- I 
rus vadovas sol. Vaclovas 
Verikaitis gana profesiona
liai "ištempė" nebejaunik-. 
liūs vyrus. Formaliai gra - I 
žus aprėdalai, nežiūrint am
žiaus, suvienodino visus, o 
tuo labiau, kai iš jų išgavo .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

: iš kairės- V.ŠIMKUS, ėjęs p- 
pareigas,taria atidarymo žodį; "Generacijos Medžio" pagrindiniai aktoriai-L. NAK - 
iSTENĖ, S.RAMANAUSKAS; "NL" Leidėjų B-bės atstovas L.GIRINIS; "NL" nuolatinis 

Nuotr: Stepo Va r a nk o s

"NL" TORONTO RĖMĖJU BŪRELIO SPAUDOS VAKARE:
____ 1 ’fio no ra n i i < iŠ Medžio" I

ROSTENĖ, S. ______
korespondentas Anicetas LUKOŠIUS.
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hamilton

; NAUJU METŲ, SUTIKIMAS
;; KLB Hamiltono A-kės Vai- 
jdyba ruošia Naujų Metų su- 
i tikimą š. m. gruodžio 31 d. , 
{ ketvirtadieni, Jaunimo Cent-

ma gauti tel: 527-1G28, arba 
549- 5372c

Bilietų kainos: $24 asme
niui su šilta vakariene 7 vai. 
v. ir $ 14 asmeniui šokiams

re. Valdyba planuoja kuo 
| gražiau ir įdomiau papuoš
ei salę,kad kiekvienas atvy- 
, kęs susidarytų jaukią Naujų 
į Metų sutikimo nuotaiką.Tad 
? visi stenkimės dalyvauti jų 
> sutikime. Bilietai gaunami 
sekmadieniais po pamaldų,
Jaunimo Centre.

Daugiau informacijų gali - 
i< .... — ----- ----

®RPPNe7I|
^LIETUVIŲ ŪKrNrNKŲ 
■^KLUBAS

KLB Rodney Apylinkės 
•Valdyba š. m.lapkričio mėn, 
į2i d. suruošė jau tradicija 
•tapusias, derliaus nuėmimo 
vaišes, su menine programa, 

|kurią atliko Hamiltono "Au- 
‘‘■kuro "dalis "Daina", nors ir 
gnepilname sąstate.Šia pro- 
|ga buvo trumpai paminėta ir 
^Lietuvos Kariuomenės įkū- 
jrimo sukaktis.

Apylinkės p-kui pristačius 
^viešnias iš Hamiltono, pra
dėta programa. Kazys Bun- 
j'garda padeklamavo keletą 
įjumoristinių eilėraščių, ku- 
|rie ne vieną prajuokino, o 
dainininkės-M. Kalvaitienė ,
A. Laugalienė ir E.Kudabie
nė padainavo kelioliką dainų 
Joms akomponavo D.Deks - 
nytė-Powell,kurios rankose 
senas pianinas tapo jaunes
niu.

Taip pat buvo suvaidinta
B. Pūkelevičiūtės parašy
to veikalo "Antroji Salomė
ja painiavose" veikalo iš
trauka. Ją atliko E.Kudabie
nė, M. Kalvaitienė ir K.Bun- 
garda. Už šį veikalą "Auku
ras" Chicagos varžybose

9 vai. v.

Visiems bus paruošti šal
ti užkandžiai 10.30 vai. v .ir 
Naujų Metų sutikimui šampa
nas. Valdyba kviečia visus 
hamiltoniečius ir apylinkių 
lietuvius įsigyti iš anksto
bilietus ir kartu sutikti 1982
metus. Aušra

laimėjo pirmą vietą, o M. 
Kalvaitienė pripažinta ge
riausia vaidintoja. |š trum
pos ištraukos galima paste
bėti, kad vaidintojai tikrai 
buvo verti premijos. Pobū- 
vyje atsilankę anglai, nuste
bo ypatingai gerai atliktu M. 
Kalvaitienės ir E.Kudabie
nės seserišku pasikalbėjimu. 
Ne vienas pasakė, kad jos 
atliko roles tikrai, kaip pro
fesionalės. Pabaigai E.Ku - 
dabienė pasakė keletą anek
dotų angliškai, kurie visus 
smagiai prajuokino.

Angliškai žodį tarė Klubo 
p-kas J. Ciparis, padėkoda
mas A. G. Thompson &SonCo 
už jų prekybą su Klubu,ku
rios dėka Klubas gali egzis
tuoti. Taip pat angliškai kal
bėjo W. Preikšaitis. Savo 
kalboje jis padėkojo šeimi
ninkėms už puikiai pagamin
tus valgius ir viešnioms iš 
Hamiltono už dainas ir gerą 
vaidybą. Šį kartą pobūvyje 
buvo nemažai jaunimo, kuris 
tikimasi perims tęsti vyres
niųjų darbus.

Abiejų valdybų vardu dė
koju hamiltonietėms už jų 
atsilankymą ir dainas, o vie
tos šeimininkėms už puikiai 
suruoštas vaišes.

J.Statkevičius

atkelta iš 6 psl.)
TORONTO

skambėjo ir 
jungė su juo

fonas iš vien 
sekretorė vis 
kalbėtis.

Čia pat ant Dundas St. W. 
Vinco Bačėno "All Seasons
Travel" Kelionių Biuras..

Hour 
Service

Kaip jo neaplankysi, netik 
kaip ilgametį reklamos lai
kytoją laikraštyje,bet ir jau
nystės bendraorganizacinį 
draugą-to pačio būrio šaulį . 
Jis ir dabar veikia Šaulių 
organizacijoje Toronte.

Antradienį aplankiau 
montrealietę dr. Rimą Sty-

$1,50 kelnes

ir atsiimant
SKAMBINKIT: 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
365-7146 
7M1-A CfNWMt

ii

1i i 365-1143
495-We nt*. LmiII*

766-2667
MHALLMO

1QR1 Yll O 

g KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA 
ruošia iškilmingą.

NAUJU. METI

GRUODŽIO 31 d., KETVIRTADIENĮ 
JAUNIMO CENTRE.

f ra

BILIETU KAINOS:
24 dol. asmeniui - šilta vakarienė 7 ve
14 dol. asmeniui — šokiai, 9 vai. v.
VISIEMS SALTI UŽKANDŽIAI - 10:30 vai

• Geras orkestras
• Puikiai išpuoštaV
• Sampanas

Bilietai gaunami sekmadieniais po p amai dą JAUNIMO CENTRE
INFORMACIJAI SKAMBINKITE: 527-1028 arba 549-5372

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI NAUJU MET U SUTIKIME- K)
VALDYBA ®

mano automobilį.Atsisveiki
nant, abu solistai vis keitėsi 
žodžiais apie koncertus, so
listus, fotografijas bei pas
kutinius "sudiev’."

Montrealį pasiekėme va - 
kare. Pakeleivė vis rūpinosi 
koncertu Montrealyje,kuris 
jai dar buvo reikalingas ae
rodrome važtai apmokėti, 
nes pirmadienį jau turinti

ra

raitę, kuri šiais metais bai - 
gusi mediciną,dirba interne 
Toronto ligoninėse. Šių j me
tu- Šv. Mykolo ligoninėje, 
nakties pamainoje. Gražia
me bute gyvena kartu su se
serim Dana, kuri dirba vie - 
noje įstaigoje.

Daktarė Rima buvo ką tik 
atsikėlusi. "Dar nepilnai at
silsėjusi, visą naktį išvar - 
gau, ypač su girtais,atvež-būti lėktuve, 
tais ligoniais",-kalbėjo ji. Ketvirtadienį solistei

Antradienio vakare, spalio paaiškėjo, kad dėl kitų pa - 
27 d., LNamų salėje taipgi 
sausakimšia’ prisirinko lie
tuvių į aukščiausiais žyme - 
nimis apdovanotos Vilniaus 
Operos sol.Nijolės Ambra
zaitytės koncertą. Ji buvo 
atvykusi aplankyti savo tėvą, girsti profesionalios 
seseris ir brolius, o susida
riusioms kelionėje išlai
doms padengti davė kelis 
koncertus ChicagOje, Toron
te ir Montrealyje.

Po koncertogretimoje sa
lėje prie užkandžių sol.N. 
A mbr a za ityt ė pa sį raš inėj o 
autografus eilėje stovi h- 
tiems, kurie vis norėjo ko 
nors paklausti, kam nors 
linkėjimus perduoti. Pama -

rengimų, jos koncertui be
liko sekmadienio laikas po 
pamaldų.

Montrealyje, be jokios 
reklamos, ekspromtu susi - 
rinko žmonės, norėdami iš- 

lietu-
vės solistės dainavimo. Be 
to, ją, iš pačių mažų amžiaus 
dienų augusią be tėvų Sibire 
ir pavergtoje Lietuvoje, -pa
matyti. Jos talentas ir darb
štumas leido jai iškopti i vi
sos Sov. Sąjungos solisčių Ty- 
gio pakopą, kuria, ji ropro - 
ze n t uo’j a* mu šų *■ėvy nę' i! i et u -' 
vą.

Bendrai imant, - Toronto
čiusi mane apsidžiaugė, sa-t- 
kydama: " Tai parveši mane 
į Montrealį". Prižadėjau, o 
ji, tęsdama toliau autografų
pasirašinėjimus- sako:”Pa-
skambink Verikaičiams ry - 
toj rytą, nes ten aš apsisto
jusi". Čia pat susitikau Zig
mą ir Onutę Girdauskus, su 
kuriais iš jaunystės dienų 
pažįstami.Toronte visuomet 
juos aplankau, tad ir šį kar
tą neužteko teisintis, kad 
mano mašina geroj vietoj 
ir nenoriu jos judinti. Zig
mas mane į savo mašiną- ir 
tuojau atsiradau jų didžiu
liuose namuose už stalo. Be
sikalbant, pasijutome, kad 
jau po vėlyvos pirmos va
landos nakties...

miestas didelis, gražus. At
sidūrus ypač lietuvių gau
siau apgyventoje dalyje, kur 
Lietuvių Namai,Prisikėlimo
Parapija - stebina dundėji
mas, triukšmas, kurį naktį 
kelia tramvajai. Pro juos 
sunku pravažiuoti mašina „ 
Gatvėse daug duobių, akme- 
nys/brukas, kaip Šakiuose ar 
Vilkaviškyje kadaise/, ir 
slidinėja mašinos ratai bė
giuose, trankosi kryžgatvių 
pervažose. Montrealyje jau 
seniai palaidojome tuos 
"liuksusus". Nežinau, ilgiau 
pabuvojus Toronte, gal būtų 
galima rasti kai ką ir ge
riau, kaip Montrealyje, bet 
tik ne susisiekimo mieste 
atveju.

Trečiadienio rytą, nuvy
kęs pas Verikaičius, radau KIK MGTERŲ DRAUGI JGS 
viešnią solistę dar prie vai- MGNTREALIG SKYRIAUS 
šių stalo, o moteris bepa - METiNIS SUSIRINKIMAS 
kuojančias supirktas dova- m<) gruodžio mėn. 6 d. 
nas vežtis į Vilnių. Sol. V. Aušros Vartų Parapijos sa- 
Verikaitis savo stipria fizi - leje Montrealyje, įvyko KLK 
ne jėga sukrovė lagaminus į Moterų D-jos Montrealio Sk.

u—kt—■.—rwiT-r—n--— ------ —   ■Tn-mnnn wiMT"TriiironBrinrniM

SichariT
ROOFER----- COVVRKVR

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

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges . LaSelle

ELENAI VAITKŪNIENEI LIETUVOJE MIRUS, 
NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME JOS DUKTERĮ 
BIRUTĘ VAITKUNAITĘ-NAGIENĘ IR 
ARTIMUOSIUS -

ANASTAZIJA IR ANTANAS 
TAMOŠAIČIAI

PADĖKA |
v Nuoširdžiai dėkojame visiems.prisidėjusiems prie g
g AV choro metinio koncerto ir at-kų metinės šventes $ 
§ pasisekimo. Ačiū dirbusiems prie baro: J. SKARDŽIUI, |
| R. MILAKNIUI, R. JURKUI, A. PIEČAIČIUI ir D, GU- S
| DUI; prie loterijos : N. GUDIENEI, A. GUDIENEI , 
g p. RIMEIKIENEI, J. ADAMONYTEI bei ’’PAVASARIO” g 

choro mergaitėms; prie durą: J. DALMOTUI, N. BAG— | 
| DŽIŪNIENEI, P. ADAMONIUI, E. KRASOWSKIENEI;

prie maisto;: J. ADAMONIENEI, C. LADYGIENEI, A. 
g MALISKIENEI; dovanojusiems loterijai: p. PTAŠlNS - S
S KIENEI ir AV choristams. |
S Bendrai dėkojame visiems choristams, choro va— . g
| dovui sol. A. KEBLIUI ir ateitininkams, prisidėjysiems g
g prie scenos paruošimo, bilietą platinimo ir A. ŠVE1 — Š
ž KAUSKUI užtaiko.
| Ypatingai dėkojame Montrealio Studentu Sąjungai g
g už 100 dol. auką paremti ateitininku metine šventa.
f - |
g , A.V. CHORO VALDYBA g
g MONTREALIO ATEITININKAI g

PADĖKA 
Mano taip daug iškentėjusiom vyrui

P. ČIPKUI mirus

Nuoširdžiai dėkoju klebonui Tėv F. JUCEVIČIUI 
už pamaldas koplyčioje, už šv, Mišios ir palydėjimą 
į kapines ,

Širdingas ačiū seselei TERESĖLEI uz giedojimą, 
šv. Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visiems mane uzjautusiems rastu, 
asmeniškai ir taip gausiai aukojusiems šv. Mišioms 
ir Lietuvių, Fondui

Iš visos širdies tariu ačiū savo draugėms, kurios 
suruošė pusryčius po laidotuvių ir suaukojo pyragus-

Taipogi esu nepaprastai dėkinga savo giminėms, 
kurie iš toli atkeliavo palydėti mano Petrelį į paskuti
nę kelionę.

Su didžiausia meile tariu ačiū VISIEMS !
TEODORA ČlPKIENE

metinis susirinkimas. Jį a - 
tidirė Danutė Staškevičienė, 
primindama, kad ši organi 
zacija sau pelno neieško, o 
rūpinasi padėti kitiems, nes 
juk ir Žmogus yra tiek tur - 
tingas, kiek jis duoda kitienif

Pakvietuskleb. Tėv. J.Ku
bilių invokacijai, jis kalbėjo
aoie žmogaus gyvenimą.Per

KALĖDINĖ. RADIJO 
PROGRAMA

Lietuvių Radijo valandėlė 
duos specialią programą Ka
lėdų T-ą d., pietų metu 12.45- 
Iv. 30 p. p,,

Gruodžio 20 d. ,4-5 v.p.p. 
prancūzų Radijo stotis prog- 
ramoje"Ils sont dės notres" 
perduos pasikalbėjimą su 3- 

metus jis išgyvena 17 mil . 
136 sekundes, kai tuo tarpu 
juodmusei leista tol gyventi, 
kol ji paragauja kito gyvio 
kraujo...

Dr. Rimšaitė iš Gttawos 
skaitė paskaitą apie kai ku
rias moteris, turėjusias 
reikšmės valstybių ir žy
miųjų vyrų gyveni me. Tarp 
škotų, ispanų, vengrų, vo
kiečių paminėjo lietuves 
Barborą Radvilaitę, Sofiją 
Kymantaitę - Čiurlionienę. 
Paskaita buvo iliustruota 
skaidrėmis.

jų tautybių asmenimis J’rog- 
gramoje dalyvauti yra pa
kviesta Birutė Nagienė.

• RUPŠYS Jonas-Dominin - 
kas buvo pakrikštytas Auš - 
ros Vartų Parapijoje Mont - 
realyje, 28 lapkričio. Lai - 
mingi tėvai- Phyllis ir Vik
toras Rupšiai.

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
SEMINARAS

Lituanistinių Kursų Se
minaras pradėtas pirmąja 
paskaita, kurią skaitė Romas

Sekė geri pietūs. Vyko lo
terija, kuri ypač atkreipė 
dėmesį gausiais pyragėliais- 
"grybukais". Jų šešias pin - 
tinėles prikepė p. Bendžie - 
nė; buvo rankdarbių ir kito
kių laimikių.

Atsilankė didelis būrys 
nariij ir svečių, kurie links
mai ir maloniai praleido po
pietę. G. M.
• • ••••»••••»•»•« 
NORĖDAMI IŠVENGTI SAU IR JUMS 
ATSKIRU RAGINIMIĮ;MALONIAI 
PRAŠOME PASKUBĖTI APSIMOKĖ

TI PRENUMERATAS. METAI AR
TĖJA [ PABAIGĄ I ! Į 
••••••••eeeeeeee

GTTG. Tema-pokalbis apie 
Lietuvos ir Lenkijos dabar
tinę padėtį visus labai sudo
mino ir jaunimas buvo dė - 
kingas ,ir labai patenkintas.
PATI KSLINIMAS:

Pirmąjį Mergvakarį Aldo
nai RUDZEVTČIŪTEI suruo- 
šė jos seserys Birutė, Onu- 

;tė , Danutė ir Gina Si - 
liauskaitė. Jos visos bus ir 
pamergės Aldonos vestuvė 
se su Gintaru Nagiu.

VIENGUNGIUI reikalingas 
kambarys. Skambinti NL 
redakcijai : 366-6220
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montreal /tęsinys/
NL RĖMĖJAI IR AUKOTOJAI

23 dal.-S. Klemkienė, Montreal, Cįie .
po 20 dol. - P. Gabrys, Montreal, P. Norkeliūnienė, 

Montreal, J. Keršys, Verdin, F. Skruibis, Point For - 
tune, Que, J. Leščinskas, West Germany, J. Naujokas, 
Montreal, T. Strombis, Longueuil, Que., A. Kiaura , 
Beaconsfield, Que., Ch. Ambrasas, Montreal, Que., 
K. Jakubauskienė, Lachine, K. Karevičius, LaSalle, A. 
Griškauskas, Australia, M. Šliogeris, Montreal, S. Le- 
ekman, Winchester, Gnt., St. Misiulis^ Edmonton, Alta, 
J. Vaitkumis, Duvernay, Que., A, Kazlauskas, La Salle, 
Que.. J. Pivoriūnas, Cleveland, Ohio, M. Snuolis, Ha
milton, Ont., Pr. Dikiitis, LaSalle, K. Toliušis, Ver - 
dun, Que., A. Bernotas, Waterbury, Conn., A. Statule- 
vičius, Toronto, Gnt., dr. E. Knystautas, Quebec, A. 
Saladžius, Montreal, Que., A. Čaplinskas, Toronto, Gnt 
D. Brazdžionis, Los Angeles, Cal., A. Rusinas, LaSal
le, Que., K. Juškaitis, Chicago, Ill., J. Jurėnas, Mont
real, Que., G. Petrulienė, Verdun, St. Dabkus, Toronto 
Gnt., J. Pileckienė, Montreal, J. Benderius, Bexley - 
heath-Kent, England, Fr. Krikščiokaitis, West Hartford, 
Conn., V. Ambrozaitis, Longueuil, Que., V. Baltrėnas, 
Boston Bor., B.C. , K. Stundža, St. Catharines,. Gnt. ,
P. Remeika, Toronto, Gnt., J. Kūrenas, Lachute, Que.. 
J. Šarūnas, Toronto, Gnt., J. Ladyga, Montreal, V. Gra 

' žalis, Toronto, Gnt., M. Paukštienė, West Hill, Gnt.,
A, Barkauskas, Azilda, Gnt., dr. Rev. Skilandžiunas , > 
Ottawa, Gnt., E. Lukošienė, St, Lambert. Que., J. PJei 
nys, Hamilton, Gnt., P. Januška, LaSalle, Que., V „Že
maitaitis, LaSalle, Que., P. Ražanas, LaSalle, Que. 
J. Kisiūaas, Red Lake , Gnt. St. Daukša, Montreal, Que. 
L. Simonėlis, Montreal., Pr. Gustas, Sudbury, Gnt., R. 
Striukas, Sault Ste Marie, L. Urbonas, Montreal, Que., 
Pr. Vitas, La Salle, P. Brikis, St. Laurent, L. Balsys, 
Toronto, Gnt. /bus daugiau / 

• JURĖNAS Julius, gėlių 
vietoje, a.a. Petrui CIPKUI 
mirus, aukojo "Nepriklauso
mai Lietuvai" $1G. Dėkoja - 
me.

NAUJAS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS KOMITETAS

Po 3-jų metų darbo, išŠv. 
Kazimiero Parapijos Komi
teto pasitraukė Juozas Asi- 
paviČius ir Richard Martel . 
Jų vieton darinkti Tony Yau- 
nish ir Mac Namara. Kiti 
Komiteto nariai - Edward 
Čičinskas, Leo Simonėlis, 
Povilas Kalpokas ir Petras

Gudys.
Komiteto posėdyje^ buvo 

svarstoma ir jdomi Sv.Ka
zimiero Parapijos sukaktis .

Pagal rastus dokumentus , 
parapija buvo įsteigta 1907 
m. vasario men. 1O d'. To
kiu būdu ji yra seniausia lie
tuvių parapija i Kanadoje. 
1982 m. sueina 75 metai nuo 
jos įkūrimo ir ruošiamasi 
atatinkamai paminėti.

Per šias Kalėdas sueina 
21 metai, kaip jos klebonu 
dirba kun .dr.Feliksas Ju -
cevičius.

14 4 o 
S uit e 
1 e I :

14 10 Guy St . 
Suite 11—12 Montreal P. Q. 
Te 1: 932-6662

Dr,A O- JAUGELIENE,
DANIU gydytojaOAMt! GYDYTOJAS 

St. C a t h ar in e W. 
600, Montreal, P, Q 
866-8235

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINE

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

76 26 Central St. Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366-9742 ir 36 5-0 50 5

B. C. L.

NOT ARE

RŪTA POCAUSKAS
Du Dottiaine, II e Perrot, Que, H7V5V6 

Kes. Tel:, 4 5 3-9 14 2

notaras

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

Dr. A. S. POPIERAITIS

ABVOK AT AS

J.P. MILLER B. A. B. C L.

4 Notre Dome 
Montreal, Que

E. 
be

Suite 504 
c, H2Y 1B7 878-9534

168 
Tel :

Notre
366-

D o n: e St. 
206 3 h

E. , 
866

Suite 
-206 4.

20 5

B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. 5. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 She: brook St.W. 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1-40 24

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. ,

VISUS MALONIAI KVIEČIAME

AUSROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

I MONTREALIO APYLINKES LIETUVIUS
K. L. Bendruomenės Montrealio Skyriaus Šalpa krei

& Naujiį Metų 
™ Sutikimų

GRUODŽIO 31 d. 
8 vai. vakaro

• Vakarienė
° Gaivinančiu gėrimu, baras
• Svaiginančius galima atsinešti
• J.ADOMAIČIO muzika iš Toronto, 
e Staliuku Loterija

ĮĖJIMAS: $ 10 00
‘ LK M/NDAUGO ŠAULIU KUOPA

p(asi į visas organizacijas ir pavienius asmenis, prašy - 
dama prisidėti prie šalpos sustiprinimo.

Retas kuris iš mūsų praeityje nebuvo sušelptas. 
Šiandien mūsų eilė padėti kitiems.

Daugeliui reikalinga parama, kaip Lietuvoje, taip ir 
kituose kraštuose gyvenantiems lietuviams. Šiuo metu gal 
blogiausia Lenkijoje, ypatingai Suvalkų Trikampyje esan-
t;ems lietuviams.

Dėka gerų talkiu1 nkų kaip J.K. Mickai, dosniai vi - 
suomenei padedant pinigais, rūbais, muilu ir kitais reik
menimis, įgalino pasiųsti 96 siuntinius.

Šalia to, pavieniai asmenys kreipiasi adresų ir savo 
lėšomis pasiuntė : p.p. Gustainiai - 3 siuntinius, A. Kun^ 
cevičienė - 2, Z.A. Urbonai - 2, P. Jakuta iš Los Ange • 
les - 2, J.P. Adamoniai ir t.:-. Jeigu atsirastų daugiau, 
mielai duosiu adresus.

198G ir 1981 metų Šalpos Apyskaita:

Perimta banke "Litas"/D-223/... .$853.02 
Procentai per 1980 or 1981 m....... 27.33 
A U kO S ....... o. .... o. . 0 0 . 0 0 0 o. . o 6 21 o CjL/ 

Tšlaidos! Viso . „ J4G 1.4G
Pasiųsti 96 siuntiniai ............ 1747. 93
Sąskaitoje D-223 : $44,68. -346.53
Biudžetas peržengtas dėl žadamų pakelti pašto išlaidų.
198G ir 1981 m. šalpai aukojo: 2( G dol. - ."Litas", 70 

dol. - Burčikienė, 40 dol. - D. J. Gražiai, J. Kibirkš - 
tis, 3G dol. - dr. I. Maziliauskienė, 20 dol. - J. M. Ku- 
džmienė, V. Daugelavičierii, 1G dol.- G. Montvilienė, 
E. Kerš>enė, V. Balčiūnaitė, čerkasaitė, Dikaič’ai, L . 
P. Palubinskai, 6 dol. - Žitkus, 5 dol.- Katilius, A. 
Gaurys, K. Marti nėnas.

Aukas galima įnešti į ’’LITĄ" sąsk. D-223, 1465 De 
Seve, Montreal, H4E 2A8, arba K. Toliušis, 829 Vali - 
ųuėtte, Verdun, P. Q. H4H 2E1.

KLB Montrealio Apylinkės 
Valdybos narys Šalpos reikalams.

PRIES VIENUS METUS TALPINOME

SI MUSU SKELBIMĄ : '
I c c c

I

YRA MADINGA
PASKELBTI ŽEMAS DRAUDOS KAINAS

DEJA ...
KAINOS BUVO TIK LAIKINAS REIŠKINYS

* DVOK AT AS

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

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

DABAR
PRAŠOME PALYGINTI KAINAS IR DRAUDAS

AD AMONIS
INSURANCE AGENCY INC

i J;?. ■

PIRMOJE VIETOJE MES SIŪLOME PATARNAVIMA 

PARŪPINANT DRAUDA IR NELAIMĖS ATVEJU 

UŽ STANDARTINĘ KAINĄ.

Tel. 722-3545

PO VIENERių METU: Dėl peržemį draudos kainu

3 bendrovės buvo parduotos, Į
2 bendrovės bankrutavo;

nukentėjusių tarpe yra ir lietuvių. b
-1- e - =;■» r 3U '=&

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:

14.5% 
% 
% 
%

Term. indėlius 1 m.
Certifikatus .....................15
Spec. Taupom, s—tas.. 14 
Taupymo s—tas .............11
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indėlius,.15 
už $20,000 ir daugiau 
Čekiu, s—tas.......................6

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

%

%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniai s

3907 A Rosemont

9-3
12-8
12-6 

10:15-12:30

6-8
12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis posirinkimos g«fo»ų p o I»«<
• Va s o r o 5 laiku s o u g o į imas (Storage)
• Taisau ir rcmodeliuoj u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 60OA

MONTREAL, QUEBEC
h3a jos TĖL 288-9646

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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8
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