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Pagal Camp David susita
rimus, balandžio 24 d. izra
elitai privalo pasitraukti >š wT . ,. , , . DEŠINEJE-Parlamentosavo okupuotų, paskuti mųiu T. , , . ,
Sinajaus sr,tie, plotų. Ne - ^Ira‘r A-kstė Ctta.oje 
žiūrint vis tebevykstančių onsti ucijos o pasi

. .. rašymo metu, lankantissusikirtimų tarp egyptiecių J . ’, . TT.... ... Karalienei Elzbietai II .ir izraelitų fanatikų grupių, 
JAV-bių Valst.Sekretoriaus 
deputatas, atvykęs į Cairo 
miestą, dalyvavo pasitari - 
muose su keletu Egypt o vy
riausybės narių. Jis pareiš
kė, jog pasitikįs, kad Tzrae- 
lio vyriausybė laikysis su - 
sitari muose nustatyto Sinar- 
jaus apleidimo termino.

PATVIRTINTA IR ATIDUOTA 
KANADOS KONSTITUCIJA

Karalienė Elzbieta JI-ji 
praleido 68 valandas Kana
dos sostinėje Gttawoje, ofi
cialiai įteikdama Kanadai 
Konstituciją ir tuo paženk- 
Ii ndama Kanados valstybės 
aeprT klausomybę nuo Brita
ni jbs.

Minios žmonių buvo susi - 
rinkusios ant Parlamento 
Kalvos paliudyti svarbaus 
Kanadai istorinio įvykio. Ka
ralienė pasirašė, pat vi itin - 
dama naująją Konstituciją 
įsakymu, taigi pavertė ją le - 
galiu dokumentu po 115 metų , 
kada kanadiečių buvo 4 mili
jonai ir kraštas sudarė Didž. 
Britanijos dominiją 1867 m.

Dokumento pasirašymas 
iškilmingoje i r puošni oje ce
remonijoje truko33 minutes. 
Karalienė su savo vyru Prin
cu Pilypu atvyko į Parla
mento Kalvą šimtmečio se - 
fiumo atvira karieta, traukia
ma dvejų porų arklių. Karie
tą lydėjo 47 uniformuoti rai
teliai. Mylios paradiniu ke - 
liu Kanados ir visų provin
cijų vėliavos plevėsavo stip
riame vėjuje nuo šviesos 
stuplų. JAV Ambasada, ku
ri randasi kitoje gatvės pu - 
sėje nuo Kanados Parlamen
to Kūmų pagerbimo ženklą n 
iškėlė Kanados vėliavą.Tai 
iš viso buvo pirmas kartas , 
kad Ambasadoje be savo vė
liavos plevėsuotų dar ku
ri kita.

Ilgas ginčas dėl Konsti
tucijos galų gale Kanados 
Min.P-koTrudeau ypatingo
mis pastangomis buvo nu
trauktas. Ceremonijos pui
kiai suorganizuotos : r pa
žymėtinos tuo, kad nesi jau - 
tė sustiprintos apsaugos, ku
ri tikrai veikė. Britanijos 
vyriausybė Karalienės as
menyje įgyvendino, jeigu tai p 
galima pasakyti, džentelme
niškumo simbolį: kaip par- 
garbiai pasitraukti, kada is
torinis momentas to reika
lauja. Tai pasitvirtino ir 
Kanados atveju. Visos bu
vusios britų kolonijos ar do
mi iniįĮos palaiko gerus san
tykius su Britanija ir Brita
nija su jomis.

G kad kiti iš to pasimo
kytų. ..

PQ PROTESTO 
DEMONSTRACIJA

Quebec’o provincijos min. 
p-kas Rene Levesųues pas
kelbė boikotą Kanados Kons
titucijos Aktui ir ceremoni
joms, kuriomis Konstitucija 
buvo graži nta Kanadai. Jis 
išėjo su vieša 2-jų mylių 
demonstracijos eisena Mon
realyje. Jai pasibaigus, jis 
pareiškė: " Tai pradžia pa
baigos, jeigu mes neturime 
tokio krašto, kokio norime , 
mes pasidarysime tokį, ko
kio mums reikia",-pareiškė 
jis. Jis nenorėjo pripažinti , 
kad paskutinio kolonialinio 
ryšio su "motina Anglija" 
nutraukimas yra reikšmin
gas visiems Kanados gyven
tojams ir jokia konstitucinė 
reforma nepatenkintų nei jo, 
nei jo vadovaujamos PQpar
tijos. Neprisiminė nė refe
rendumo, kuriame kvebekie- 
čiai pasisakė, jog atsiskir
ti nuo Kanados nenori. Ve -

21 patrankų šūvis pasvei
kino Karalienę, fanfaros ir 
garsusis prancūziškai kai - 
bančiųjų 22 Karališkasis 
Pulkas su pagarsėjusiu sa - 
vo "lai mės nešėju"auksara - 
giu ožiu taip pat saliutavo 
Karalienės hi mnui.

Kanados kariniai džetai ir 
balandžių pulkas savo skry
džiu pagerbė Karalienę, iš - 
kilmes ir visus svečius.

damoji šovinistinė politika 
žlugdo ir taip jau sunkų eko
nominį gyvenimą ir vien vė
liavų mojavimas jo neatsta- 
tys.

KAS NAUJO MONTREALYJE?

Montrealyje nieko gero . 
Grąsinarna gazolino kainų 
pakėlimu ir-autobusų strei
ku. ..

PRENUMERATŲ RINKIMO VAJUS

Pasaulio Lietuvių Bendri, menės Valdyba šiais me - 
tais skelbia lietuviškiems patriotiniams laikraščiams bei 
žurnalams naujų prenumeratų rinkimo konkursą - vajų 
Pietų Amerikoje. Praėjusiais metais toks konkursas bu
vo sėkmingai pravestas Australijoje.

Konkurse gali dalyvauti visi Pietų Amerikoje gyve
nantys lietuviai.

Koikurso premija - $ 1GGG. Konkurso terminas — 
1982 m. spalio mėn. 1 d. '

Daugiau informacijų kitame "NL" numeryje.

ELTA PRANEŠA:

38 REIKALAUJA ĮTRAUKTI PABALTIJĮ Į 
’’NEBRANDUOLINE ZONĄ”

Vakaruose gautas 38 -ių pabaltiečių pasirašytas Atvi
ras Laiškas Sovietų Sąjungos ir Šiaurės kraštų vyriausy
bėms dėl nebranduolin še zonos sukūrimo Siaurės Euro
poje, sekančio turinio:

"Sovietų Sąjungos, Islandijos, Norvegijos, Danijos, 
Suomi jos ir Švedijos vyriausybių galvoms, laisvos nuo 
branduolinių ginklų zonos Šiaurinėje Europoje klausimu.

"Šiaurės Europos tautos ir vyriausybės šiuo metu 
vispusiškai svarsto laisvos nuo branduolinių ginklų zonos 
Šiaurinėje Europoje įsteigimo klausimą, kaip buvo pa - 
s ūlyta Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininko. Šiuo raštu mes siūlome išplėsti minėtą klau
simą, įjungiant į minėtą zoną Baltijos jūrą ir tris Balti - 
jos kraštus - Estiją. Latviją ir Lietuvą.

"Laisvosios nuo branduolinių ginklų zonos išplėtimas 
į Baltijos jūrą ir Baltijos kraštus būtų logiškas, nes mi
nimas rajonas faktinai yra Šiaurės Europos dalis. Be to, 
busimoj' sutartis būtų žymiau svaresnė, nes ji būtų ly
gaus ir balansuoto nusiginklavimo pavyzdžiu. Laisvos 
nuo branduol'nių ginklų zonos išplėtimas į Baltijos jūrą 
ir Baltijos kraštus būtų ta*p pat naudinagas mažoms Skan
dinavijos ir Baltijos tautoms, ypač kad tas prisidėtų prie 
būs mo saugumo .

"Didžiųjų valstybių sukelti konfliktai padarė 
daug nuostoliij Balti jos tautoms.
kentėjo per antrąjį pasaulinį karą, kada'frontas 
per jų teritorijas du kartu. Čia turėtų būti pažymėta, kad 
nepriklausomų respublikų Esti jos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybės dėjo visas pastangas, kad išvengus įsivėli
mo į didžųjų vlastybių konfliktus. Baltijos tautos taip pat

labai
Jos ypatingai daug nu

perėjo

žino, kad didžiųjų valstybių vadovai tada visiškai ignora - 
vo Baltijos tautų norus, likimą ir siekimus, kai 'jos pa
sidalino tą rajoną į jų įtakų sferas. To padalinimo 
drastiškas pavyzdys yra 1939 m. rugpjūčio 23 d. paktas 
tarp nacių Vokietijos ir Sov. Sąjungos, ir to pakto slaptas 
priedas, kuris nėra paskelbtas Sov. Sąjungoje ligi šios 
dienos.

"Turint tai omenyje, mes manome, kad yra labai 
svarbu sudaryti garantiją, ,kuris užtikrintų mąžų tautų 
saugumą, didžiųjų valstybių konflikto atveju.

"Mes manome, jog turėtų .būti natūralu ir priimtina 
visoms tautoms, kad sutartis dėl la'svos.nuo branduolinių 

• Tardoma Viktoro Pet
kaus žmona. Iš jos buvo a- 
timtas pasas ir tikpo2- 
jų savaičių gražintas.

• JAV LB 30 metų veikla 
buvo iškilmingai paminėta 
Detroite suvažiavimu ir kon
certu balandžio 17 d. Kon . - 
certe dalyvavo poetas Ber
nardas Brazdžionis ir mont- 
realietė solistė Gina Čap- 
kauskienė. Jai akomponavo 
muz.Alvydas Vasaitis.Chi - 
cagos Lietuvių Operos diri
gentas.

e Santa Monica ir los An
geles LB skyriai kovo 6 d. 
surengė pagerbimo vakarie
nę buv. nepriklausomos Lie
tuvos solistei Vincei Jonuš- 
kaitei jos 8G m. sukakties 
proga.

o___ _______ __  ___ v _____ i ir dislokuoti branduolinius
ginklus, o taip pat laikyti ir pervežti betkokiomis trans - 
po^to priemonėmis /laivais, lėktuviais ar raketomis / 
branduolinius sviedin:us atitinkamose susitarusių šalių 
teritorijose ir Baltijos jūroje.

"Mes tikimės, kad NATO ir Varšuvos pakto valsty - 
bės galės užtikrinti branduolinių gi nklų uždraudi mą laisvo 
je įuo branduolinių ginklų žonoje Siaurės Europoje, įskai
tant ) r Baltijos jūrą ir Baltijos kraštus. Toks branduoli
nių ginklų uždraudimas viename rajone būtų svarbus žings 
nis į žmonijos lūkesčių įgyvendinimą - visuotiną nusi - 
gi nklavi mą".
1981 m. spalio 1C d, Pasirašė 38 asmenys.

ANGLŲ DIENRAŠTIS APRAŠO 38-iy PABALTIEČIŲ PAREIŠKIMĄ.

Anglų dienraštis Guardian/1982.III. 3/ pasisakė 
apie lesieniai Vakarus pasiekusį 38-ių pabaltiečių pareiš 
kimą, kuriame sūloma į planuojamą Siaurės Europos ne
branduolinių ginklų zoną įtraukti visą Baltijos jūrą ir Pa
balti jos valstybes , kadang jos yra "natūrali Šiaurės Eu
ropos dalis". Tokią zoną 1963--čiais metais pirmasis 
pasiūlė tuometinis Suomijos prezidentas Kekkonen. Pa
baltiečių pasiūlymą Guardian cituoja sustiprėjusiu estų 
tautiškumu, kuris pasireiškė raginimais rengti streikus 
ir tylos demonstracijas. Nors užsienio korespondentai 
aplankę Taliną, rašė, kad pirmasis toks protestas gruo
džio mėnesį nepavykęs. Guardian cituoja "informuotus 
šalt nius", kurie teig'a, jog korespondentams buvusi pa
rodyta tik rusų apgyventa Talino dalis. Sakoma, kad dau
gelis vietinių estų paklausė lapelių raginimo. Guardian 
taip pat praneša, kad po karo stovio įvedimo Lenkijoje, 
KGB budriau seka pabaltiečius.

LIETUVOS KOMJAUNIMO VALYMAS
Maskvoj laikraštis Ko-nsomolskaja Pravda "1982.III. 

12 d. / pskelbė, kad pernai Lietuvoje iš Komjaunimo pa
šalinta 19 narių už tai, kad jie tuokėsi bažnyčioje,' daly - 
vavo pamaldose ir tuomi pažeidė organizacijos ateisti - 
nius principus. Laikraštis užt'krino ska'tytojus, kad 
"išvalytieji" komjaunuoliai nebuvoi pašalinti iš darbo ar 
iš mokyklos.

ATSTOVAS HYDE SIŪLO PASKELBTI ’’BALTŲ
LAISVĖS DIENĄ”

Saus'o 27 d. Koagresmanas Henry J.Hyde /Illinois/ 
Atstovų Rūmuose paskelbė bendrą rezoliuciją / H. J. Res. 
386/, kurioje siūloma kasmet birželio 14 d. minėti Baltų 
I a: svės Dieną, kuri "simbolizuotų amerikiečių solidaru
mą su pavergtais pabaltiečiais". Rezol ucija perduota 
Senato ir Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų Kom tetams.

DERWINSKIO REZOLIUCIJA REIKALAUJA LAISVES
MARTUI Nl KLUSUI

JAV-ių Atstovų Rūmų pakomitetis vasario 3 d. vien
balsiai priėmė kongresmano Ed Derwinskio rezoliuciją, 
raginančią Amerikos vyriausybę kiekviena proga protes
tuoti prieš estų patrioto Ir žmogaus teisių veikėjo Marto 
Nikluso suėmimą ir reikalauti, kad jis būtų paleistas. Nik 
lūs yra lankęsis Vilniuje ir artimai bendravo su lietu
vių laisvės sąjūdžio veikėjais. Pristatydamas savo re- 
liuziciją Derwinskis pareiškė,' kad pabaltiečių rusinimas 
yra vie as grubiausių žmogaus teisių pažeidimų.
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Už Lietuvos išlaisvinime^! Už iStikimybę, Kanadai ! 
Pour la liberation de la LitMOnie! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Sibiro Tremtinio Dokumentinis
Laiškas

Sesutėle ’
Aš jau buvau rašęs, kad 

absoliučiai nieko nekaltų žmo
nių kančios ir išlietos ašaros 
nė vienam žmogui neatneša 
laimės ir laimingo, ateities 
gyvenimo. Čia, kaip tik ir 
pradėsiu apie save Tai buvo 
1945 metais vasario mėnesio 
15 dienos vėlyvas vakaras. 
Einant man iš tarnybos kr’au-
tuvėje į namus, vienas labai 
gerai pažįstamas "draugelis" 
naganą pasikabinęs po švarko 
skvernu gatvėje mane sulai
kė. Nuvarė į komendantūrą, 
mane atidavė čekistams ir 
vėl išėjo. Aš dirbau Vartoto
jų Bendrovės kooperatyve, o 
tas gerasis "draugelis "dirbo 
žemės ūkio kooperatyve - Lie
tūkio krautuvėje. Pavardė 
Einstėris,. žymiai jaunesnis 
už mane, netikėjo Dievu ir 
nepriklausė jokiai religijai. 
Tai grįžus mūsų geriesiems 
išvaduotojams iš Germanų 
jungo, tas "draugelis" labai 
darbščiai meškeriojo lietu
vius išvaduotojų labui. Ko - 
mendantūroje, vienas visai 
nepažįstamas, pavarde Roš- 
činas,su kuloku prade jo dau
žyti man galvą — sako, tu 
šaulys buvai, tu jaunalietu - 
vis buvai, tu partizanas bu
vai. Teisinausi, kad jokiai 
organizacijai nepriklausiau, 
niekam blogo nesu padaręs, 
apie mane visas miestas žino; 
kuo daugiau teisinausi, tuo 
daugiau man daužė galvą ir 
liepė nutilti — "malei". Už 
stalo sėdėjo galiūnai — išva
duotojai su žvaigždutėmis ir 
medaliais ant krūtinių. Jie 
juokėsi, matyti patiko, kad 
mane daužė nieko nekaltą 
žmogų. Atrodo, kad jie visi 
tokio grobio ir laukė. Į tar
dymo kambarį įėjo gražus, 
aukštas vyrukas,leitenantas, 
pažįstamas, iškėlė ranką 
aukštyn ir su pirštu parodė 
—'.'Tavetenreikia pasiųsti"ir 
taip pasakęs tuoj išėjo. Tas 
leitenantas B. ir jo draugas 
S. buvo gražūs,aukšto ūgio 
vyrukai, abu vienmečiai, abu 
baigę gimnazijas ir abu no
rėję įstoti į Lietuvos karo 
mokyklą. S. buvo priimtas 
o jp draugas B. kaip dabar
tinių pažiūrų žmogus buvo at
mestas. Bet, kada atėjo tie 
mūsų "gerieji" išvaduotojai, 
B. be jokios karo mokyklos 
gavo gražius antpečius su 
leitenanto žvaigždutėmis. Ka
rininkas be karo mokyklos. 
Taigi, po to išėjimo iš komen
dantūros kambario, mane nu
varė į komendantūros skiepą 
ir uždarė. Skiepe jau radau 
su manimi dirbusį Vartotojų 
Bendrovėje R. Alfonsą ir G. 
Stasį, bet juos greit išvedė ir 
aš skiepe likau vienas. Anks
ti rytą, dienelei auštant išve
dė ir mane, pasodino į Gružo 
mašiną — palutorką ir nuve
žė į Jalgavos lagerį, kuris bu
vo netoli cukraus fabriko. Per 
sargybos būdą įeinant iškra - 

tė kišenes, nuo rankos nuse 
gė laikrodį, nuo pirštonumo 
vė žiedą ir nuvedė į lagerį . 
Lageris buvo pilnas žmonių, 
pusė lietuvių, pusė latvių. 
Radau R. Alfonsą ir G. Stasį 
jau čia atvežtus. Viso buvo
me uždaryti 1280 žmonių. 
Antrą naktį praleidus, rytą, 
dienai auštant, visus mus iš
varė į cukraus fabriko gele-
žinkelio stotelę. Stotelėje 
jau laukė traukinio salonas 
su pirmos klasės keturkojų 
vagonai s. Viršuj e vagonų per 
visą traukinį nutiestas tele
fonas. Į mažus keturkojų va- Pečiuką kūrenom ,
gonėlius suvarė p? 50 žmo
nių ir uždarė duris. Ir tučtuo
jau pradėjo su kūjais "bara — 
banyti"— kalti į vagonų apa
čią, šonus ir eidami per va
gonų viršų — stogus, tol kol 
traukinys pradėjo eiti. Vasa
rių mėnuo; oras buvo šaltas. 
Vagonuose buvo narai, nes 
50 -čiui žmonių ant grindų 
per mažai vietos sugulti. Bu
vo blokiniai pečiukai ir trupu
tis malkų, bet tas malkas per 
5 diehas sukūreno m. Šaltis 
didelis, žmonės dreba, ypač 
tie, kurie buvo atvežti iš Tel- 
šiųkalėjimo, tik vienais švai?- 
keliais. Aš turėjau vatinį pal
tą, turbūt tu atsimeni, kur 
tėviškėje kriaūčius pasiuvo,- 
milo medžiagos, vatinis pirK- 
tiniu kalnieriumi. Tai tą šalt, 
pakenčiau. O Kaliniai su vie
nais švarkeliais drebėjo 
Traukiniui sustojus stotyse , 
palydovai su kūjais pradeda 
barabanyti vagonus iš viršaus 
ir visų pusių. Žmonės bel
džiasi į duris, o čekistai -ba- 
rabančikai priėję prie durų, 
klausia — ko norite ? (čto na- 
dite). — Duokite malkų pe
čiui kūrenti, labai šalta. At
rako — my znajam kogda dat, 

mes žinom kada duoti. O šal
tis didelis, žmonės dreba.

Traukinys pradėjo judėti,o 
mes ėmėm plėšti vagonų na
rus. Tarp durų geležų sulau
žomi ir kūrenam pečiukus ir 
šildomės. Per aštuonlas die
nas su.kūrenom visus narus, 
nebėra kur atsigulti. Gulame 
ant grindų beveik vieni ant 
kitų. Traukinys tankiai su
stoja miškų stotelėse, o če - 
kištai su kūjais tuojau prade
da "barabanyti" vagonų sie
nas, leidžia raketas, šaudo 
iš automatų. Tikras, praga- 
ras.

Nuvažiavom į Rusiją-Char- 
kovą. Karui vykstant Charko
vo miestas buvo sugriautas. 
Čia visus mūsų vagono žmo
nes išvarė čekistų valgoma - 
jam vagonui atnešti malkų. 
Malkos nuo stoties buvo apie 
pusė kilometro, o sniego daug 
— ligi sėdynės. Malkos met- 

'rinės apvalios, neskaidytos, 
Paėmę po pagalį nešėm, o va
rovai su šunimis lydėjo mus. 
Nelaimei, jei kas į gilų sniegą 
parkrito, tuojau paleisti Su
neš griebdavo su dantimis ir 
daugeliui tremtinių netik dra

bužius sudraskė, bet ir kūną 
"įskiepijo!'.

Valgyti davė po silkę ir ke
lis duonos gabalėlius. Trau
kinys važiavo tolyn. Suvalgę 
sūrią silkę troškome gerti. 
Kaip tik stotyje sustoja trau
kinys, čekistai, vėl su kūjais 
barabanija vagonų sienas 
Žmonės beldžiasi į vagonų 
duris ir prašo vandens. Če
kistai atsako; — mi znajam 
kogda dat. Šaltis didelis, pri- 
rišom vielos gabalą ir trau
kiniui einant iškišę per vago
no išeinamos skylę pasisem- 
davom sniego. Vienas Lietu
vos Valstybės Teatro artis - 
tas sustojus traukiniui bei - 
džiasi į duris. Čekistas klau
sia. — _to vom nada — ko 
jums reikia? — Duokite ang
lių pečiui kūrenti, labai šal
ta. Čekistas - puskarininkis 
atidarė duris ir įlipo į vago
ną ir suriko, — kas prašė 
anglių? "Aš prašiau", prisi
pažino artistas. "Ti Litovski 
bandit, nimiecki sabak" —su
riko čekistas ir išsitraukęs 
iš kabūro naganą su jo ran
kena, du kartus bie bie į gal - 
vą, sukruvino ir išvedė iš va
gono.

Mes visi galvojom, kad jį 
nužudys. Po keliolikos minu
čių jį atvedė į vagoną ir pa
sakė, kad daugiau anglių lie
prašytų, nes čekistai žiną ka
da anglių duoti. Vėliau trau - 
kiniui sustojant stotyse, če
kistai paimdavo po 4 žmones 
ir varydavo anglių atnešti 

šildėmės 
ir džiaugėmės. Bet kiekvieną 
rytą ir vakarą įvedė patikri - 
nimą — "parviarką". Čekis - 
tas ant lazdos užsidėjęs ge
ležinę kekšę (?) atidaro va
gono duris, įlipa į vagoną, vi
sus kalinius suvaro į vieną 
vagono galą ir nuo durų ligi 
durų pertiesia šniūrą. Su ge
ležine kekše braukia per sie
ną ir žiūri, kad ne būtų vagonų 
lentos išplėštos. Patikrinęs, 
visus varo į kitą vagono galą 
Greičiau -- blstrei, visi len
da pro tą nutemptą per vago 
ną virvę. Vieną kartą aš lin
dau paskutinis, tai kaip liejo 
man į nugarą čekistas su ta 
geležine Kekše. Vatinei dide
lę skylę išplėšė, laimei, nu
gara dar liko sveika.

Sesute L. , kad jūs būtumėt 
matę Po tokių tikrinimų bu
vome visi šašuose, utėles ga
lėjome sauja semti. Uratuo
se, pirmiausia visiems nu
kirpo plaukus, drabužius liepė 
mesti į dezinfekacijos kame
rą. Išmečiau, nes visas pal
tas buvo pilnas utėlių. Karš
tis palto kalnierų sutraukė,bet 
nešioti buvo dar labai geras. 
Pirmą kartą pirtyje išsimau
dėme ir visus einant iš pir
ties suporino, sustatė po du, 
kuris einant parkrito, tai va
rovas su šautuvu bie-bie, sa
ko stovai, bistrei. . .

Taigi, 33 paras veždami su 
kūjais barabanijo, mušė ir 
mūčijo kol nuvežė į Kiseliovo 
anglių kasyklų lagerį. Ir kiek 
ten nuo sunkaus darbo, bado 
ir dizinterijos galvelių pa
guldė, . sesute aš tau rašiau. 
O po daugelio metų kada grį - 
žau, sužinojau apie tuos du 
"draugelius",kurie mane į- 
skundė ir suėmė, apie jų li
kimą.

Tas "draugelis",kuris ma
ne į komendantūrą nuvarė 
Skilvonių kaime, mokinda
mas komjaunuolius arti, prie 
plūgo tikrindamas naganą nu
sišovė — ant plūgo rankenos 
savo "pančiakas pasidžiovė". 
O tas "draugelis", kuris man 
galvelę daužė, dirbo dideliu 
vyru, Žagarėje -karo, stovio 
pasų, skyriaus viršininku. 
Jam važiuojant vieškeliu į Par 
pllę"miškinėsbitelės" įkando 
ir ant vieškelio savo autus pa-

YONĖ YOUNG— VĖJINGAS PEIZAŽAS"WINDSWEPT LANDSCAPE"

Lietuviu Fondus
išlietos ašaros jiems abiems
laimingo gyvenimo rytojaus , 
neatnešė.

Tavo brolis V.

LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGOS 
TREMTYJE SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

Mes, Lietuvos Šaulių Są
jungos Tremtyje išrinkti 
atstovai, 1982 m„ kovo mėn. 
27-28 dienomis, suširinkę 
Čikagoje, Vytauto Didžiojo 
Rinktinės Namuose, išklausę 
bei išdiskutavę Centro Vai - 
dybos 17 šiam suvažiavimui 
pateiktos ir suvažiavimo 
priimtos dienotvarkės klau
simus 
Konstatuojame : 
1. Mūsų pavergta Tėvynė 
Lietuva neša sunkų okupanto
uždėtą jungą. Ten likusieji 
mūsų broliai ir sesės kenčia 
tautinį ir religinį persekio
jimą, yra teisiami, kalinami 
ir tremiami, bet kovojantieji 
ir žūtbūtinėje kovoje tautos 
laisvės ir valstybės nepri
klausomybes idealui lieka 
ištikimi.
2„ Jie piktinasi karjeros ar 
kitais kokiais sumetimais 
Tautos pavergėjui parsida
vusiais ir ypač smerkia 
laisvajame pasaulyje gyve
nančius savo tautiečius, nuo 
okupanto savo gyvybę išne
šusius, o dabar su tuo pačiu 
okupantu bendraujančius, jam 
talkinančius, pavergtųjų ko - 
vą sunkinančius ir išeivijos 
vienybę skaldančius.
3. Šis suvažiavimas apgai
lestauja, kad okupanto in
filtruotos piktos r išeivijos 
vienybės skaldymo bacilos 
yra užkrėtusios ir Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Tremtyje 
buvusį sveiką ir atsparų kū
ną.
Suvažiavimas kviečia:
1. Tautos nelaimės akivaiz
doje suvažiavimas apeliuoja 
į visus seses ir brolius šau
lius savo kovos ginklus nu
kreipti į tikrąjį mūsų visų 
priešą - Lietuvos okupantą. 
To reikalauja šaulio priesai
ka, tautinė ištikimybė ir 
žmogiškoji sąžinė.
2. Suvažiavimas kviečia 
vieningai suglaudinti savą
sias gretas ir drauge su Lie
tuvos laisvinimo veiksniais- 
VIIKu, A LT u ir Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba bei su 
vargan patekusiųjų šelpėjų 
BALFu ryžtingai siekti grei
čiau sulaukti Lietuvai lais -
vės ryto., 318
/Parašai/:
J.VO Ruokis, Igo Serapinas, 354.
P. Kanopa, Kazys' Karuža, 
Mykolas Vitkus 418.

/Rezoliucijos skelbiamos 
pągal L .Š.S«T. atstovų su-430. 
važiavimo pageidavimą/.

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI :6

983. Čipkaus, Petro 431. Jokubilienė,
atm............ $ 508.64. Elena iki. . .. $2000.00.

984. Renkes, Emos 483. Kubilius, dr. Vincas
atm............. $312.00. ir Veronika iki$ 600. OO.

935. Lukoševičiūtė, 534. Žmuidžinas, Jonas —
Rasa..............$100.00 Liet.Gen.Konsulas

986. Sendžikas, iki....................... $200.00.
Vytautas. . . . $100. OO . 593. Žmuidzinienė,

987. Ham. Liet. Drąmos Halina iki. . . . $200. OO.
Mėg. Teatras 608. Latauskas,
AUKURAS. . . $1OO. OO . Petras iki. . ; . $900. OO.

988. Bersenienė, 649. K. P. O. iki. $2600.00.
Vida................$100.00. 701. Mažeika Juozas

989. Balbono,Artūro iki...'..............$350.00.
atm......... '......... $ 112.00. 718. Agurkiai, W. ir G.

990. Radzevičiaus, Alek- iki...................... $700.00.
Sandro atm. . . $309. OO 784. Staniuvienės,

991. Šiauliečių Sambūris Elenos atm. iki$6OO.00.
Toronte........... $100.00 794. Zatorskiai, Edvardas

992< Venslausko, Jono ir Sofija iki. . $2300.00.
atm. . .'r.j.. . . . $100.00 797. Z ai dokas, Stepas

993. Petrausko, Jono iki........................$700.00.
atm....................  $180.00 807. Rakauskas, Pr. J.

994. Montrealio Vyrų ir Elzb. iki. . $3000.00.
Oktetas..............$100.00 Kanados Lietuvių Fondas

995. Trečiokas, Vytautas sveikina visus naujus narius
ir Natalija......... $100.00 ir įnašus padidinusius. Ro-

996. Bulkė, Petras. .$500.00 dos Kanadoje yra apie dvide-
997. Stankus, Jonas-$100.00 šimts tūkstančių lietuvių, ta-
998. Kriščiūnienė, čiau K. L. Fonde tesimato šiek

Elena...................$100.00 tiek virš 1OOO asmenų. Ar
999. Čepaitis, tai ne gėda mums lietuviams.

Kazimieras. . . $100.00 Fondas krauna kapitalą LIĖ -
1000. Vaičiūnas TUVA1 JĄ reiks atstatyti,

Algirdas........ $100.00. ir tikriausia reikės apginti -
1001. Ber žinytė,. tai yra mūsų, kaip kariuo-

Laima................$100.00 menės užnugario pareigai
1002. Petrauskienė, Mes visi žinome, kas bus pu

-Gabija..............$100.00. pasaulinio konflikto, — kai
1003. Kanados Lietuvių «as vėl norės užimti dali ar 

Jaunimo S-ga $100.00. visą mūsų TĖVYNĘ.
Balsiai, Vladas ir Tautos Fondas remia ir
Aleksandra......... .. $20. OO palaiko mūsų TAUTINĘ —
Zakarevičienės, KULTŪRINĘ veiklą išeivijo-
Anelės atm........$25.00 je- Broliai lietuviai — stoki- 
Ulba, Antanas.........$50.00 te į K. L. Fondo eiles !
Vilkutaitienės, Labai gražus dailininkės
Liūdnos atm........... $50.00 Tamošaitienės ir jos

brolio P. Mažeikos jųtėvelio
Į na šus papildė:

20. Paškevičiai,A.A. 
iki........$600.00.

22. Naikauskas,
Stasys.iki. . . . $650. OO .

23. KLB Ottawos 
Apylinkė iki. .$6200.00.

74. KLB Windsor  o 
Apylinkė iki. .. $421. OO .

109. Balsys, 
Leopoldas iki $500.00.

156. Narkevičius, 
Vincas iki... $700.00.

198. Karbūno, Leono
atm. iki. .... .$1100. OO.

217. Poderio, Kazio 
atm. iki............$620. OO.

286. Mažeikos, Juozo 
atm. iki............$300.00.
Juškauskas,
Antanas iki. . . $1050. OO 
Vitkūnas, Juozas
iki......................$2800.00.
Stundžia, Kazys 
iki...................... $400. OO.
Jo laibi liūs,
Silvestras iki $2000.00. 

šimtmetinio gimimo progos 
atžymėjimas a — papildant jo 
vardu įnašą. Gražus pavyz
dys Balsių, Vlado ir Alek- 
droš, kurie vietoje šventinių 
sveikinimų bei gėlių : įteikė 
auką K. L. Fondu; . Dėkoja
me S. Šenferienei už auką 
A. Zakarevičienės atm^ Vil- 
kųtaitie nei Liucinai iškelia
vus amžinybėn aukojo drau
gai — K. B. L. Padėka pri
klauso L. Staniui pagerbu
siam mielos a. a. Elenos 5 
metų mirties sukaktį.

Mieli Fondo nariai prašo
mi paKeitę adresus pranešti 
28 The Palisades,Toronto, 
Ont. M6S 2W8.

KANADOS LIE TUVIU FON
DAS PRAŠO IR KVIEČIA VI
SUS LIETUVIUS ĮSIJUNGTI 
Į K. L. FONDO NARIU EILES 
— kur du stos visados dau
ginus padarys .*.’f

K. L. Fondo Valdyba
2 psl.
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2



APIE MOKSLININKŲ VARGUS SOVIETIJOJ IR JŲ 
LIETUVIŠKĄJĮ VARIANTĄ

' VERTĖ A . Ž.

alglmanto skiltis
Išėję dar pasigrožėjom aplinkos vaizdais nuo švento

riaus. Netoli teka Rheino upė ir čia pat skersai pastaty
tas Hohenzolerno vardo tiltas. Nusileidę pakalnėje rado
me užkandinę. Patarnavimas buvo gana greitas. Sugrįžo
me pUe autobuso, kur jau laukė dalis keliautojų. Atėjus 
likusiems, išvykome toliau. Miesto pastatų tarpe tarp se
nosios, matėsi ir naujos statybos ir naujo stiliaus gyve - 
namų namų. Sk!ratingos konstrukcijos, betgi visi vienos 
spalvos- raudomis stogais. Kanadiško stiliaus namų pa
puoši mo iš fronto pusės maža kur pastebėjome.

Pernai, rudeniop, Vakarų Europos žinių agentūros pra
nešė, kad Lietuvoj senosios Siesarties upės vagoje, po 
smėlio sąnašom, buvo rasta akmens amžiaus žmonių so
dyba. Tos žinutės nepakartojo amerikiečių agentūros . 
Neteko užtat aptikti jos nė lietuvių laikraščiuose. Didelio 
čia daikto amerikonui, kad lietuviški "Flintstones"badė 
žeberklais Siesartyje žuvis, rinkosi ten "piknikams" ir 
šoko lenciūgėlį ! Keista, nesidžiaugė radiniu nė "Gim - 
tasis Kraštas"...

Visa tai būtų užsimiršę, jei neatsitiktinai po ranka pa
simaišiusi knyga apie mokslininkų padėtį Soviet!joj. Ra
šo vis ta pati Mark Popovski: MANIPULATED SCIENCE. 
Nelinksmai nupiešia autorius mokslo darbo sąlygas, bet 
randasi joje skyrelis ir apie neklaužadas, kuriame ra
šoma:

"Gyvas organizmas nenumiršta iš sykio. Sustojus šir
džiai ir kvėpavimui, dar kelių valandų būvyje galima ap
tikti numirėlio kūne gyvų ląstelių audinių, ir net sistemų, 
veikimą. Panašiai ir prievartaujamo mokslo organizmo 
gyvybė kol kas dar nėra apleidusi. Toji gyvastis bando 
išsilaikyti bet kokia kaina.

Talentai, kurie mūsų sąlygomis sugeba įgyvendinti sa
vo užmojus, kolektyvai, kurie dirba, išlaikydami darną 
ir laimi pergales, spręsdami esmines problemas, yra ne 
kuo kitu kaip nekapituliavusių, nepalūžusių jėgų židiniais, 
ir tie židiniai egzistuoja ne todėl, kad mokslas diriguo- 
mas iš viršaus, bet todėl kad jis tramdomas.

Ret kokia kūrybiškos nepriklausomybės apraiška, ar ji 
ateitų iš individo, ar kiltų iš kolektyvo iniciatyvos, yra

ŽVILGSNIS EUROPON
EKSKURSINES KELIONES [SPŪDŽIAI

Z.PUI IANAUSKAS 
/tęs’nys/

‘Koeln’as dabar turi apie 1 mil. gyventojų, ketvirtasis 
savo didumu miestas po Berlyno. Jame randasi per 6G 
meno gateri jų, išlaikomų paties miesto, tačiau yra ir pri
vačių muziejų bei meno institucijų. Sali a gražių ir naudin
gų istorijos faktų miestui :r žmonijai, liko ir nemalonių. 
Vienas jų- Vokietijos mažame miestelyje Trier 1818 m. bu
vo gimęs Karolis Marks’as. Studijavęs Bonnos ir Berly
no un; versitetuose, apsigyveno Koeln’o mieste, leido radi
kalų laikraštį "Rheinische Zeitung". Po 6 metų iš čia iš
varytas, aps! gyveno Paryžiuje. Prasidėjus revoliucijai Vo
kietijoje ’ r Prancūzijoje 1848 m., jam buvo leista vėl su
grįžti Koelnan • Betgi galutinai Vokietijoje revoliucijai 
nepasisekus, Marksas vėl iš čia buvo išvarytas ir apsi - 
gyveno Londone./Čia jis išbuvo dideliame varge ir skur
de 34 metus/.

Artėjantį Bonuos miestą, pradėjo daugiau matytis 
kalnų, kalnelių, apaugusių spygliuočiais medeliais. įva .- 
žiavus į pramoningą Ruhro sritį, arti kelio gulėjo suvers
ti kalbai akmens anglių ir įvairių mašinų kiekiai. Netoli 
buvo ’ r Rheino upės pakrašč’ai. Priešinga krypti na judė
jo didelis skaičius įvairių sunkvežimių, pakrautų maši
nomis ar kita medžiaga.

Pagaliau esame ir pagalbinėje Vokietijos sostinėje - 
Bonnos mieste. Važiuodami jos gatvėmis vėžio žingsniu, 
dairėmės .pro langus. Tarp daugybės medžų matomi pas
tatai atrodė geros konstrukcijos , raudonais stogais.Pri- 
važiavų Kanclerio Schmidi’o rezidencijos namus,truputį 
stabtelėjom.Prie jo namų plevėsavo vokiečių vėliava, ar
ti, prie kitų pastatų, plevėsavo kitų tautų vėliavos, jų tar - 
pe ir kanadiškasis raudonasis klevo lapas. Ten buvo įvai
rių ambasadorių būstinės. Anapus Rheino antkalnėje ma
tėsi dideli rūmai, kažkas panašaus į pilaitę. Tai Vokieti - 
jos parlamento narių susirinkimo vieta posėdžiams vasa
ros metu. Tarp kitko, Bonnoje buvo gimęs pasaulinio gar 
so muzikas ir kompozitorius Beethoven’as 1779 m. Čia 
išgyvenęs iki 1792 m., likusiąją gyvenimo dalį praleido 
Vienoje.

Pamažu praslinkę Bonnos gatvę ir miestą, skubėjo - 
me pirmyn. ToT.au važiuojant .pirmiausia išvydome Rhei 
ną visoje jo didybėje. Išryškėjo daugiau kalnų,kalnelių su 
gyvenamaisiais pastatais jų papėdėse. Apie juos sukosi 
plotelia! daržų ir gėlynų. Tik buvo įdomu,kaip tokioje 
aukštoje vietoje augmenija gali išsilaikyti? Dar tru
putį pravažiavę sustojome Rheino pakrantėje ties maža 
prieplauka "Boppord". Joje jau stovėjo vidutinio dydžio 
garlaivis "Sancta Maria", į kurį lipo keliolika keleivių . 
Jiems suėjus, ir mes iš paskos. Iš karto visi sugužėjo į 
vidų- nemažą keleiviams salę. Kiek apsidairę, visi pra
dėjo vaikštinėti po laivą. Oras buvo gana gražus ir saulė
tas. Vyresnio amžiaus keleiviai vėl tuojau bėgo į vidų,bi
jodami saulės spindulių. Aš su savo žmona taip pat pasi - 
slėpiau nuo saulės. Kiek pasėdėjus, nuėjau į bufetą,par - 
sinešiau po puodelį kavos ir gabaliuką torto, sumokėjęs 
tik 4 ir pusę markės. Po kavos, išėjau vėl pavaikščioti 
po denį. Dairantis aplinkui, į akis krito tamsiai mėlynas 
upės vanduo. Kito krašto paupyje mėlynuoją kalnai, dalis 
jų apaugę žaliais krūmokšniais ir mažomis eglaitėmis . 
Jų pakalnėse pastatai ir dar toliau ištisi kaimeliai, kuriuo-
1982.IV.22 

mokslo institutų, ministerijų ar mokslo akademijų inter
pretuojama kaip blogos valios įrodymas,, kaip atsisaky
mas paklust nustatytom taisyklėms. Išlikt kūrybingu to
kiose sąlygose, tolygu kovot be perstojo. O tačiau kliū
tys ir barjerai išnyra ant kelio kas žingsnis.

Sakysim, jūs norite patikrinti tyrimus, atliktus kito
je laboratorijoje. — UŽDRAUSTA, nes NĖRA leidžiama 
antrų kart kartot atliktų tyrimų. Jums magėtų apleist 
kuriam laikui ankščiau tyrinėtą sritį, kad aplinkiniu ke
liu rastumėt sau atsakymus. — UŽDRAUSTA, nes toji ty
rimų sritis, kurią jūs paliktumėt, yra darbo teritorija, 
priskirta jūsų institutui. Jums norėtųsi bendradarbiauti 
savo tyrimuose su užsienio mokslininkais. — UŽDRAUS
TA, nes tai nepatriotiška. (Štai kur "moksliška" laikyse
na ! Red.), Jums pasimatė, kad jūs dar neįvykdėt iki galo 
savo tyrimij ir kad dar tektų juos pagilinti. —UŽDRAUS
TA, nes jūsų veikla yra įrašyta į instituto planą,tas pla
nas į ministerijos planą, o ministerijos — į penkmečio 
planą. Nesvarbu, ar Jūs jį užbaigėt kaip jums norėtųsi: 
tyrimų davinius reikia pristatyti nustatytu terminu.

Uždrausta, draudžiama, draudžiama.!!.1
Vidutinių gabumų žmogelis be vargo kapituliuos aky- 

vaizdoj tų suvaržymų ir draudimų. Bet talentas — ne _ 
Jis kovos, gudraus kaip įmanydamas, arba puls neviltin. 
Nes talentingam žmogui mokslo laboratorinis darbas yra 
jo paties gyvenimo esmė. O kai draudžiama gyvent pil
nai, mirtis savaime ateina.

Reikia būti retos drąsos žmogui,kad išėjus ’ kaktomu- 
šon su jokių vadžių nepažabotu didžiarusių šovinizmu,ku
rį sukūrė valdžia, ir užginčyti atvirai SAKMĖS APIE 
IGORIO ŽYGĮ, tos "šventenybės", tautinio epo, vieninte
lio literatūros paminklo, išlikusio iš 12-tojo šimtmečio, 
autentiškumą. O tačiau štai daugelis metų Maskvos uni
versiteto profesorius Ziminas skelbia savo nuomonę, ne
bodamas vėtrų ir potvynių. Jo manymu SAKMĖ yra mis
tifikacija, atsiradusi 18-tam šimtmetyje, ir jis nesibijo 
viešai skelbti savo įrodymų. Kitas Maskvos profesorius , 
tikintis krikščionis, studijuoja stačiatikių bažnyčios re
ligines problemas. Jis tai daro slaptai, kantriai ir užsi
spyrusiai, statydamas pavoju.? savo karjerą.

Dar sunkiau išlikti sau — žmogumi gyvenant provincijoj. 
Bet ir ten randama kovotojų už mokslinę ir dvasinę lais
vę. Geriausi lietuvių archeologai atmetė ideologinę lini
ją, kurią jiems bruko Maskva. Idant atremtų maskvinę 
Įtaką, jie nusprendė studijuoti vien pačios Lietuvos arch
eologiją ir vengti gvildenti temas,liečiančias rusų-lie
tuvių ar iietuviiį — vokiečių santykius.

Toks nuosprendis tikriausiai sumenkina, bendrai paė
mus, istorijos mokslą, bet jis bent apsaugo praeities ty 
rimą nuo melo. Už vis labiau jis apsaugo lietuvius moks
lininkus nuo moralinės nesantaikos viduje,atsirandančios 
kai mokslininko asmenybė pažabojama ideologiniu diktan
tu. Mums gali atrodyti menka tokia tautinė rezistencija 
ir jos "lietuviškasis variantas"... Tačiau prisiminkime , 
kad iš MILIJONO MOKSLININKŲ SSSR, vien tik SAUJE
LĖ IŠDRĮSO RYŽTIS TOKIAM ŽYGIUI ’.’ (Vertė A. Z.) 
/ Jeigu tiesa pasidaro nesvarbu ir ji apjakusios val
džios manipuliuojama, koks likimas laukia ne tik vienos 
kurios tautos, bet ir visos žmonijos? Tad ir vienintelei 
įvairiopai kovojąs lietuvis kovoja ir už VISOS žmonijos 
kultūrą ir paslaugą. Kad ir vienas — jis sako barbarui — 
atverk akis ! Red. /,

Koelno Katedra

se stiebėsi nedidelių bažnytėlių bokštą' arba lutame kran
te viena, kita istorinė pilaitė. Upės pakrante driekiasi 
geležinkelio linija, kurioje pro mus prabėgo švilpaudami 
pora traukinių. Upėje mus sutiko ar aplenkė keli garlai
viai ir plaukinėj© mažų laivelių. Pasisukinėjęs denyje , 
grįžau į pavėsį truputį atsikvėpti. Netrukus vėl išėjome 
ant ęfenio abu su žmona, bet dėl saulės spindulių kaitrumą 
kas jos sveikatai nelabai tiko , grįžome atgal.

Laive niekas jokių informacijų mums neteikė,tik kar
ta's laivo kapitonas pranešdavo žinią,kad pravažiuojame

SUNKUSIS KOVAS
Čia seks pasakojimas apie tikrai nelengvą visokiais 

įsipareigojimais (socialiniais tiktai) 1982 metų kovo mė- 
nesį. Žinia,kam čia būtų įdomu, kąten, sakysime vei
kia viena ar kita pora, ir kažkodėl, kovo mėnesį. Nebū
tinai veikia taip vadinamas, Jupiterio efektas, kuomet, 
kovo 1O d. vienoje saulės pusėje išsirikiavo visos 9 pla
netos. Tariamai pasikeitus planetų traukos jėgai, toks 
Los Angeles turėjo nuslinkti vandenynan, kitur užeiti bai
sūs potvyniai ir visoki kitoki katastrofiškos apimties ne
laimingi atsitikimai. Niekas nepasikeitė ir po tos datos, 
nepakito ir lietuviškieji socialiniai įsipareigojimai, kurie 
čia minimi tik todėl, kad parodžius, mažiau ar daugiau, 
išeiviškojo gyvenimo nebūtinai liūdnesnius momentus . 
Gi tie momentai, pasivertę valandomis, savaitgaliais, 
užima itin ryškią vietą mūsų nūdienoje.

Šiemetinis kovas — gavėnios metas. Vadinasi, pagal 
nusistovėjusias-tradicijas, lietuviškuosius papročius, lyg 
ir susilaikymo, savitvardos ir savotiško atsižadėjimo lai
kas. Priedui, tikintiesiems — susikaupimas, pasninkas 
ir malda. Savaime suprantama, ir tokiu laiku, visiškai 
vietoje ir numatytoji vieno dailininko paroda ir susitiki
mas su neeiliniu rašytoju ir choro koncertas. Bet, lyg 
tyčia, be priedui įprastos skautų Kaziuko mugės, visi 
mėnesio savaitgaliai buvo kimšte prikišti ir bičiuliškų 
šeimų švenčių, sukaktuvių. O moterims, dar kitam prie
dui, dviejų ar trijų, jaunoms motinoms . ruoštu, kūdikių 
lauktuvių parengimais. Visa tai labai gražu, prasminga, 
teisinga ir reikalinga, bet, fizine prasme žvelgiant, ne
paprasta įtampa, skubėjimas/ nervavimasis, pasiruoši
mas, trumpos miego naktys. Visur turi suskubti, nėra 
kaip atsisakyti, visur jauti pareigą, kitur malonumą, at
silankyti, dalyvauti. Aišku, esame laisvi, niekeno ne
varžomi, priedui turį aiškią laisvą valią. Gali eiti, ar 
neiti, jei tik nenori ar nepatinka taip, bet ' ’ tik pabandyk 
nepasirodyti artimų draugų šeimos šventėje — netik, kad 
užsigaus, bet išvis tapsi nurašytas į debitą, ir viskas 
Nepadės ir patys nuoširdžiausi įrodinėjimai,tikros ne
meluotos priežastys ar rimti išsisukinėjimai, kad jauti 
pareigą paremti tuo pat laiku vykstant grynai tautinio pa-, 
mušalo parengimą, literatūrinę vakaronę,parodą ar Kon
certą.

Esi priverstas,lyg tas cirko aktorius balansuoti, kiek 
galin tiesiau anttos ištemptos vielos ir šypsotis į visas 
keturias puses. Kai kada, tiesiog liguistai pradedi bijo
ti tų savaitgalių su giliais įsipareigojimais,važinėjimais 
nuo vieno didmiesčio galo iki kito,vis bandydamas visur 
suskubti, lyg ir pavyti tą bėgantį laiką. Beveik džiaugies 
sveikai ir laimingai sulaukęs pirmadienio rytmečio, tu
rėdamas vilties, kad bent darbovietė jė, vis jau bus lė - 
tesnis tempas už lietuviškojo savaitgalio, sklidinas vi
sais malonumais, valandas. Gal ir amžius nebetas, gal 
ir adrenalino tėkmė kraujo gyslose skirtinga,nuo jaunes
nių dienų savaitgalių išdykavimų.

Nėra kaip atsilikti, nenorint skirtingu ar paženklintu 
tapti nuo kitų, nenori bičiulių užrūstinti, nenori abejingu 
likti visuomeninių organizacijų vadovų akyse, tad— leki, 
skubi, vejiesi, bandai visur būti,kartkartėmis, net visiš
kai tuo pat laiku. Gal patriotiška, tautiškai, socialiniai 
priimta ir laukiama. Bet, kol dar nesugriuvai, neišsisė- 
mei galutinai, kulniuoji beveik pagal taktą, nustatytą rit
mą ir rimą. Kažkas,lyg ir bandė paguosti, girdi, jei aš 
galiu, gali ir tu. Tai, turbūt, arti tiesos. O, dabar, te
lieka tik tarti — gyvenimėli, ir kada, tu, pablogės!?

tokią ir tok ą, tokio amžiaus pilaitę. Būtų buvę daug įdo
miau keliauti, jei keleiviai galėtų gauti daugiau informa
cinių ar istorinių žinių.

Maždaug po pusantros valandos pasiplaukiojimo pir
mą kartą Rheino upe, autobusui mus pasivijus, iš laivo iš
lipome ir kėlėmės Į savąjį "laivą", kurį labai gerai valdė 
šoferis Umberto. Autobusui pajudėjus, ekskursijos vado
vas /jo la; ve nebuvo/ paklausė, kaip patikusi kelionė. Ang
liškai balsai atsiliepė, kad "very nice, lovely, beautiful 
trip". Žinoma, tokiu tokiu atsakymu vadovas buvo labai 
patenkintas. O ką kiekvienas jautė savo širdyje, sunku pa
sakyti ...

Šoferis tuojau padidino mašinos greitį,kad laiku pa - 
siektume numatytą Heidelbergo miestą ir turėtume laiko 
daugiau jį apvažinėti. Paskubėjęs, šoferis vėl greitį su - 
mažino. Tada vadovas papasakojo, kad anksčiau Vokieti - 
joje automašinų oficialus greitis buvo mažesnis ir tuo 
pačiu Įvairi ii nelaimių keliuose taip pat buvo nedaug.To - 
dėl krašto gyventojai net ir gydytojai pradėjo šaukti, kad 
jiems labai mažėja įvairūs darbai. Tada vyriausybė leido 
keliuose greitį padidinti iki 1CG klm. valandai tik komer - 
cinio pobūdžio mašinoms.Lengvoms ir tuo labiau priva
čioms- iki 11G. Tačiau neoficialiai nieko nesakoma ir už 
13G klm. greitį. Įvairiais įspūdžiais besidalinant, priva - 
žiavom ir H-e i d e 1 b e r g o miestą.

Pirmieji jo vaizdai liudijo,kad čia ešama sero ir di
dėlio m’esto. Dominavo seni ir dideli medžiai, senos star- 
tybos įvairūs pastatai. Kiek pavažiavus paupiu, šoferis 
įsuko į kiemą ir sustojo. Pasirodė, kad tai mūsų viešbu
tis, busimieji nakvynės namai. Iš anksto nebuvome apie 
ta: Įspėti, o kiek iš toliau , nieko negalima įtarti, kad vieš
butis randasi paupyje ir miškingoje vietoje. Įvažiavimas 
į kiemą buvo siauras, tarp krūmų. Kažkas panašaus į lie
tuvišką seną,ūkišką sodybą. Taip vadovas norėjo mums 
padaryti malonų netikėtumą tokiu gražiu ir retai pasitai - 
kančių gamtovaizdžiu viešbučių versle. Kiemą supo sep
tynetas viešbučio pastatų tarp įvairaus dydžio medžių. 
Vaikštinėjom po kiemą, laukdami kambarių paskirstymo.

/ bus daugiau /
3 psi

3

3



Aktorės Kelias Išeivijoje
J. V. D A N Y S

K ALBA,PASAKYTA ĮTEIKIANT ELENAI DAUGUVIETYTEI 
KUDABIENEI KANADOS LIETUVIU, BENDRUOMENES 1981 m. 
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ir taip prasidėjo intensy
vus Hamiltono Lietuvių Dra
mos Teatro "Aukuras’’dar -
bas, o dar intensyvesnisE- 
lenos Dauguvietytės- Kuda
bienės teatrinis darbas.Sta- 

< tomą ve: kalas po ve; kalo, 
nors sąlygos labai jau ne
lengvos, bet užta: visų entu
ziazmas didelis..

Šiandien AUKURUI 32- ji 
metai’Ar nenuostabu, kad 
ištesėta veikti be pertrau
kos .artistų sąstatui keičian
tis ir dirbant tik atliekamu 
laiku? Be to, juk Hamiltono 
lietuvių kolonijai nesant di
delei, nėra lengva suras
ti pakankamai aktorių ir ki
tų teatro darbuotojų. Visa 
eilė daug didesnių miestų, 
daug gausesnių lietuviškų 
kolonijų Kanadoje ir J.A.
Valstybėse pradėjo teatro 
veiklą, bet neištesėjo.

Per tuos 32 metus pagrin
dinis AUKURO veiklos va
riklis buvo Elena Kudabienė: 
ji-aktorė, režisorė, mokyto
ja ir vadovė. Iš kur tiek e- 
nergijos ir pasiryžimo paau
koti tiek savo darbo, laiko ir 
pastangų?’

Gal surasime dvi pagrin t 

dines priežast:s:
1. šiaip ar taip, žmogus - 
menininkas tokiu gimsta,ir 
jis dirba savo srities darbą, 
neštai yra jo prigimties da
lis;
2. subrendimas Nepriklau 
somoje Lietuvoje ir ten pra
dėtas darbas įskiepijo meilę 
lietuviškam žodžiui,įskiepijo 
meilę lietuviškai kultūrai ir 
jos išlaikymas ar palaiky
mas pasidarė žmogaus-me- 

nirfnko antroji prigimties 
dalis. Prigimtis yra pagrin
das pasiryžimui,© pasiryži-
mas kalnus nuverčia.

Atliktų darbų sąrašas ne
paprastai ilgas ir impozan
tiškas, pati teatrinė veikla 
labai šakota. Pastatyta virš 
4G dramos veikalų, atlikta 
apie 200 pasirodymų-spek- 
taklių, su jais aplankyta virš 
30-ties Kanados ir Ameri
kos miestų, daug jų po kelis 
kartus. Ir tai toli gražu ne 
viskas. Be pilnų dramos 
veikalų atlikta daugybė ma- 
žesn ų teatrinių pasirodymų. 
Prieš keletą metų pradeda 
veikti prie "Aukuro" ir "Au- 
kuro-Daina", dainos ir poe
tinio žodžio grupė, kuri y- 
ra jau daug koncertavusi. 
Kaip minėta, Elena Kudabie
nė savo karjeros pradžioje 
buvo dueto dainininkė radijo 
programose.

Penkiuose Lietuvių Dra
mos festivaliuose "Aukuras" 
ir paskiri "Auknr©"aktoriai 
laimėjo eilę žymenų: III-la
me festivalyje, Chicagoje 
1974 m. "Aukuras" laimėjo 
iškiliausio v teatro žymenį . 
Pati Kudabienė, būdama Ka
nados Lietuv’ų Bendruome
nės Krašto Valdybos na
rė kultūros reikalams .suor
ganizavo IV- tąjį Dramos 
Festivalį Toronte 1977 m.

Etninei teatro grupei yra 
labai sunku išeiti į Kanados 
visuomenę, bet Kudabienė 
tai padarė. G juk taip yra 
svarbu parodyti i r kanadie
čių visuomenė!, kad niūkų, 
lietuv'ška kultūra apima ir 
sudėtingąsias kultūros ap
raiškas, kaip kad teatrą.

Jau 1O metų dalyvauja 
Daugi akultūri nio Teatro Są
jungoje ir suorganizavo,pa
dedant dukrai Danutei, vaikų 
teatrą 'Theatre of Tommo - 
row". Visoje eilėje daugia
kultūri nio teatro festivaliuo
se "Aukuras" pasirodė su 
eile lietuviškų veikalų, kaip 
B. Sruogos "Pavasario gies
mė",ir kitais.Pasirodė ir 
su veikalais, išverstais į 
anglų kalbą: Justino Marcin- 
kev’čiaus "Mindaugu" ir 
Jurgio Jankaus "Peilio aš
menimis". Tai ypač pažy - 
mėtina, nes tai yra lietuviš
kosios dramos išvedimas i 
teatrą anglų kalba.

Nors E.Kudabienės gyve
nimas pašvęstas lietuviškam 
teatrui, ji jau 1G metų vai - 
dina ir kanadiečių teatruose 
bei CBC programose.

Impozantiškas yra pasta
tytų veikalų repertuaras. Jų 
tarpe yra ir senieji, ir nau - 
jieji pasauliniai autoriai : 
Moljeras/Šykštuoli s ir Sga - 
narelle/, Priestley/ Inspek
torius Atvyksta ir Pavojin
gas Posūki s/Sinclair/Plaš - 
takėlės/, Fulda /Mokyklos 
Draugai/, Rostand/Žmogus, 
Kurį Užmušiau/, Turner’ 
/Vanduo Kanitogai/. Bet, ži
noma, vyrauja lietuviai au
toriai. Šalia jau Lietuvoje 
kūrusių Krėvės /Mindaugo 
Mirt;s/, Sruogos. /Pavasa
rio Giesmė i r Dobilėlis Pen
kialapis/, Birikio / Atža - 
lynas/, Čiurlionienės / Pini
gėliai/, Putino/Valdovo Sū
nus/ ir kitų, pastatyta daug 
jau tremtyje - išeivijoje su
kurtų teatro veikalų:Škėmos 
/Aštuntame I ageryje/, Jan
kaus /Audronė ir Peilio Aš
menys/, Griniaus /Gulbės 
Giesmė/, Gustaičio /Sekmi
nių Vainikas ir Šilkiniai 
Pančiai /, Kairio /Du Bro
liukai ir Žmogus ir Tiltas/ , 
Alanto /Buchalterijos Klai

da ir Šiapus Uždangos/, B . 
Pūkelevielutės '/Antroji Sa
lomėja Painiavose/ ir kt.

Ypatingai atžymėtinas 
šios paskutiniosios grupės 
veikalų, sukurtų tremtyje , 
pastatymas. Sakoma, kad 
dramos veikalas gimsta 
du ar daugiau kartų: pirmą 
kartą, kai parašomas. Bet 
veikalo pastatymas yra ant
ras gimimas ar įsikūnijimas,, 
nės jis patiekiamas gyvai 
auditorijai su gyvais akto- 
ria s, su gyvu scenovaizdžiu. 
Dramaturgo viltys nėra iš
pildytos, jei jo parašytas 
veikalas lieka tik rankraš
tyje: juk drama rašoma vai
dinimui. Todėl Kudabienė 
atl'*ko didelį pasitarnavimą 
lietuviškajai dramaturgijai , 
pastatydama naujai parašy
tus dramos veikalus. Tai 
dramaturgų kūrybos skati
nimas ir įvertinimas.O nau
jai parašytų dramų pastaty
mas yra daug sunkesnis,kaip 
kad jau veikalų,parašytų ži
nomų autorių ir jau daug 
kartų vaidintų, nes reikia 
kurti viską naujai.

Žanro atžvilgiu, repertua
ras irgi buvo labai įvairus: 
veikalai vaikams, komedijos, 
psichologinės dramos ir 
pjesės, lietuvių kaimo bui
ties veikalai, kaip Krumino 
"Pabaigtuvės", Rūko "Bum
bulis ir Dundulis", Veličkos 
"Vasaros Vėjas".

Ypač pažymėtini istoriniai 
veikalai, kaip Krėvės "Min
daugo Mirtis, Griniaus Gul
bės Giesmė, Putino Valdovo 
Sūnus, Inčiūros Vincas Ku
dirka, Čiurlionienės Aušros 
Sūnūs, Marcinkevičiaus 
Mindaugas.

Pas mus gal perdaug buvo 
pabrėžiama kaimas, sodyba, 
vargšas žmogelis. Tiesa, iš 
čia atgimė lietuviškasis tau
tinis judėjimas. Bet kitiems 
gali susidaryti įspūdis, kad 
Lietuva niekada neturėjo sa-
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo 

prie sėkmingo plokštelės išleidimo *. p.p. KASPE —. 
RAVIČIAMS, p.p. ŠIAUČIULIAMS, J. VASILIAUSKUI , 
David, Annie, Jurgiui ir Norai GUDAMS, Z. URBO— 

' NIENEI, Linai ir Andrejai CELTORIŪTĖMS, E. 
! CELTORIENEI, V. BULOTIENEI, Tėv. J. KUBILIUI, 
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A. ŠVEIKAUSKUI ir šauliams!
Ypatingai dėkojame už finansinę parama^ E. J. 
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SINSKUI , J. GEDMINUI ir Aušros Vartų parapijai-
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vo praeities. Didžiuojamės 
mindaugais, gedi minais ir 
Vytautais, sukūrusiais gali n - 
gą Lietuvą, dominuojančią 
viduramžių Europos valsty
bę. Bet ar tas būtų buvę ga
lima įvykdyti be išvystytos 
tuolaikinės pramon ės, gero 
adrųinistracinio aparato ir 
kultūros? Istoriniai veikalai 
iliustruoja mūsų istorinių 
laikų gyvenimą ir supažindi
na gyvu vaizdu mūsų jaunąją 
kartą su mūsų kilminga pra
eitimi, kas išeivijoje pasida
rė svarbu.

Gyvename skubų gyveni - 
mą ir net nerandame laiko 
atydžiai pažiūrėti į praėju
sius metus ir į visus įvykius 
tų metų bėgyje. Gal tiktų su
stabdyti laiko laikrodį, sus - 
toti ir pažiūrėti į praeitį, iš
rikiuojant visus praeities Į- 
vykius metų eilėje. Toks E- 
lenos Dauguvietytės- Kuda
bienės paskutinių 4G metų 
gyvenimo profilis yra labai 
imponuojantis ir reikšmin
gas. Už kasdieninės buities 
pilkų įvykių , liūdesio ir aša
rų, džiaugsmo ir juoko, pasi
sekimų ir nepasisekimų , 
ryškiai išsiskiria jos. 4G 
metų teatrinė veikla J š jų 32 
yra taip svarbūs Kanados 
lietuviškame gyvenime, ypa
tingai jo teatrinei daliai.

Mūsų išveivijos gyvenime 
veikimo sąlygos yra sunkos 
profesionaliam menininkui ir 
dar labiau sunkios tokioje 
srityje, kaip teatras. Juk.dir

bant su mėgėjų grupe ir jos 
kintančiu sąstatu, ypatingai 
sunku, - dažnai ir neįmano
ma, - pasiekti profesionali
nio lygio. G darant kompro
misus, lengva susilaukti už
pelnytos ir neužpelnytos 
kritikos. Dažnai norime,kad 
mūsų etniniai teatrai prilyg
tų vietiniams Kanados pro
fesionaliniams teatrams .Tai 
neįmanoma vien tik jau dėl 
to, kad mūsų žiūrovų ir ak
torių rezervai yra tokie ma-( 
ži,tuo pačiu ir finansinis pa
jėgumas labai jau ribotas.

Gal kai kurie Kudabienės 
ir "Aukuro" mėginimai ne
pavyko taip, kaip norėta^bet 
juos lengvai nustelbia di
džiulis pavykusių pastatymų 
ir pasirodymų skaičius bei 
ryžtingas, nenutrūkstantis 
darbas lietuviškos kultūros 
srityje. Belieka stebėtis ir 
džiaugtis, kad per tiek metų 
ištesėta ir nesustota sunkia
me kūrybiniame darbe.

Bene visi,išvažiuodami iš 
Lietuvos išsivežėme savo 
širdyje Lietuvos ir lietuviš
kos kultūros meilės ugnies. 
Ji kartais suliepsnodavo, 
kartais vos bežėruodavo. 
Pas kai kuriuos ta ugnis nu - 
blėso, ar ir visai užgęso po 
1O metų, pas kitus po 15, 20 , 
25 metų... Bet Elenos Dau - 
guyietytės- Kudabienės šir
dyje ta ugnis stipri ir po 40 
metų. Ji jauna pradėjo mums 
lietuviams taip svarbų teat41-' 
rinį darbą ir džiugu, kad jai 
dar liko daug metų jį tęsti.

» J u o z a s Š i l ė n a s

VEIDU l ŠIAURĘ
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIŲ PADANGĖJE
„7 _ /tęsinys/
d ' ‘/ienas įsiveržusiųjų paliepė
visai šeimynai kuo skubiausiai apsirengti, esą trumpam 
reikalingi pristatyti į Panevėžį.

Serganti, lovoje begulinti žmona ir nubudusi dukra pra
dėjo verkti, sūnus dar nebuvo grįžęs iš naktigonės. Ban
džiau aiškintis ir klausti, kokiu reikalu mes turime vykti 
į Panevėžį. Civiliai apsirengęs įsibrovėlis žydišku ak
centu kalbantis, nedavė man nė prasižioti. Prišoko prie 
lovos ir bandė ištempti jėga sergančią žmoną. Aš šokau 
ją ginti. Staiga-gavau stiprų pistoleto rankenos smūgį 
į nugarą, kad vos neparvirtau. Žmona visomis jėgomis , 
padedant dukrai, bandė apsirengti. Man kilo mintis pa
bėgti, tikėjausi, kad vienų moterų niekur nevež.

Ant greitųjų buvau įsimovęs į kasdieninius pusbačius. 
Mus raginančio prašiau, kad leistų į kamarėlę persiauti 
batais. Tasai, atsiklausęs uniformuotojo, sutiko, liepda
mas eiti kartu.

Įėjęs į kamarėlę, neva tai ieškodamas batų paprašiau 
pašviesti į kampą. Jam tai padarius, staiga griebiau po 
ranka pasitaikiusią kultuvę ir tvojau jam per galvą. Jis 
išsitiesė ant grindų. Katės šuoliu medians pro kamarai
tės langą ir pasileidau bėgti pro sodelio krūmus pirties 
link.

Mašinoje esantysis mane pastebėjo bėgant ir pradėjo į 
mane šaudyti. Iš trobos iššoko ir ten buvęs enkavedistas 
ir pasileido mane vytis. Nėriau į r Ūgius, kuri uos e ir pra- 
dingau iš jo akių.

Padaręs užuolanką pasiekiau pirtį ir norėjau paėmęs 
šautuvą iškloti visus. Kaip nustebau,kad slėptuvėje šau
tuvo neradau. Niekaip negalėjau suprasti, kur jisai galė
jo dingti? Ilgai gaišti negalėjau,, nes galėjo mane atsek
ti. Nutariau geriau pasitraukti į kaimyno gojelį ir pasi
leidau kažkieno neseniai per žolę išminta bryde. Priar
tėjus, išgirdau šaukiant. Gi žiūriu — prie krūmų manęs 
laukiantis sūnus, rankose su mano šautuvu. "Še, imk !
— aš jį paėmiau, nes taip reikėjo. Aš viską mačiau." Su
pratau jo mintį, ji buvo tokia pati kaip mano . Jo akyse 

degė ryžto ugnis.
Iš gojelio stebėjome, kas dedasi kieme. Mane besive

jantis enkavedistas pėdsakais atsekė iki pirties, beit į go
jelį lįsti nepanorėjo. Už pusvalandžio, mašina iš kiemo 
išvažiavo ir dulkes keldama pralėkė pro gojelį.

Grįžę į namus, radom labai išsigandusias moteris, ku
rios manė, kad mane nušovė. Aptarę susidariusią padėtį, 
nusprendėm laikinai žmoną ir dulcteri nuvežti pas gimi - 
nes į Ramygalos parapiją, nes nebuvom tikri, gal jie ir 
vėl atvažiuos.

Sūnus įsigijo šautuvą, sutarėm su kaimynais vieni ki
tiems padėti ir antru kartu neprašytų svečiu taip pigiai 
neįsiieiti.

, Nelaimei, išgąsdinta žmona ligoje atkrito ir po savai - 
tės, karui prasidėjus,'mirė. Palaidojau ją jos gimtojo 
kaimo kapinaitėse, prie jos tėvų. . •

Karui prasidėjus krito ir sūnus partizanaudamas, be
vydamas rusų komunistus. Dultteri įskundė ir prieš me
tus išvežė į Vokietiją — kažkur prie Reino, taip ir likau 
vienas, kaip pirštas.

Antru kartu raudonųjų sulaukti nenorėjau, tai ir išėjau 
sūnaus pėdom. Bet i čia papulti tai nesitikėjau. O gal ir 
gerai, gal kariais sužinosiu, kur duktė, jei dar gyva.. ?’ 
— baigė pasakoti savo odisėją Senis nuo Smilgių.

Lapkričio dvidešimt trečioji, Lietuvos kariuomenės 
šventės diena. Į darbus neiname, iš Įsrutės atvyko du lie
tuviai ryšio karininltai su dviem aukštesnio laipsnio vo
kiečių karininkais. Sušaukia mus ir praneša, kad mes tu
rėjime duoti karinę priesaiką.

Priesaikos ceremonijos įvyksta valgyklos salėje. Mus 
išrikiuoja po du, įneša vokiečių kariuomenės ir Lietuvos 
tautinę vėliavas, paduoda komandą ramiai, ateina karinin
kai, vertėjas ūr vėliavų akyvaizdoje turime kartoti kari
nės priesaikos — pasižadėjimo žodžius, kuriuos vertėjas , 
verčia mums ir mes kartojame lūpomis,bet širdyje mū
sų niekas neatpalaiduoja nuo tėvynei duotos kraujo prie
saikos, ir niekas mūsų negali priversti tarnauti svetimų
jų interesams.

Priedui gauname geresnius pietus ir juos galime pasi
imti be eilės. Likusią dienos dalį ilsimės, pirmą kartą 
po kelių mėnesių. Vasare vis tiktai išvaro prie virtuvės 
iškrauti iš sunkvežimio atvežto maisto. Dirbame tamso
je, mus prižiūri Varnagė ir Gefreiteris, dabodami,kad ne
pasikartotų muilo istorija. Lengvos snaigė^ krinta ant 
žemės. Šiaurės rytų padangėje girdėti fronto šaudymų 
dundesys. Virš mūsų padangės rusų lėktuvai ūžia, žval
gosi taikinio. Uždrausta rūkyti ir balsiai kalbėti. Neleng
vas dėžes maisto keliame palengva, kad nesukeltų garso.

Storas, įtukęs šoferis,prie vairo sėdėdamas kažko ner- 

vuojasi ir ragina mus "austenderius" dirbti greičiau. — 
"Greičiau ! ” — šaukia ant mūsų. Kažkuris iš mūsų Šūk
teri jam pačiam eiti dirbti, o nesikblioti ir nevaizduoti di
delio pono. Įsižeidęs šoferis staiga iššoka iš kabinos ir 
pribėgęs prie manęs tvoja kumščiu man Į sprandą, many
damas, kad aš jam tuos žodžius pasakiau. Nuo smūgio 
vos nęparkritau, iš rankų iškrito nešama dėžė ir ant že
mės pasipylė svogūnai.

Visą tai matė netoli buvęs Varnagė ir kiti mūsų vyrai, 
kurie staibiai, dėžes palikę, šoko man į pagalbą. Jei ne 
Varnagės greitas įsikišimas, būtų sumalę į dulkes šofe
rį-

Protesto ženklan visi metam nebaigtą darbą ir sueinam 
į barakus. Negelbsti nei Varnagės, nei Gefreiterio prašy
mas baigti krovimą.

"Tegu pats šoferis išsikrauna, jei toks mandras, mes 
nesame belaisviai, o priesaiką davę jūsų kariai, — atker
tam ir neinama

Ateina Špicas, išklauso ir ima prašyti gražiuoju, žadė
damas su šoferiu susitvarkyti. Išeiname ir pabaigiame 
iškrauti dėžes; kišenėj pasinešu du nubyrėjusius svogū
nus. Špicas šoferį nusivaro į raštinę ir ilgai jį ten šokdi
na. Sekančią dieną, mūsų rajone mes jau jo nebematėme. 
Varnagės tvirtinimu, esą Špicas jį į rusųfrontą iš siuntęs. 
Dvi dienas sprandą gerokai skaudėjo, negelbėjo nė svogū
nai.

Bėga diena po dienos. Lengvas šaltis vilnyja kartu su 
lengvai krentančiu sniegučiu. Visuose aerodromo pakraš
čiuose, pagreitintu tempu baigiami įrengti dideli, stip
rūs bunkeriai. Maskuojamos laukuose esamos bombų at
sargos. Įrengiamos įvairios žieminės patalpos, įvairioms 
mašinoms, pabūklams ir arkliams. Storu žemės sluogs -■ 
niu apkasam bulvių kapčius, velėnoms apklojam barakų; 
pamatus, pilnai pasiruošiam žiemayoti.

Į ankščiau iševakuotus ūkius grįžta dalis gyventojų ,; 
plentu nustoja važiavę pabėgėlių kolonos. Viskas aptilsta. 
Seniai nebebuvo oro pavojų, užmaskuoti lėktuvai snaudžią, 
aerodromo pakraščiuose; Snaudžia ir ilgavamzdžiai zeni
tinės pabūklai, ramumu gaubia mūsų padangę. .

Tolimas artilerijos dūžių dundesys vis dar atplaukia 
kartu su lengvu vėjeliu iš šiaurės rytų krašto. Naktimis / 
tai vienur tai kitur,w suplieksi sukeltų gaisrų pašvaistės į; 
sutviksi iš lėktuvų išmesta raketa. Kartais suplaviruoja/ 
rusų žvalgybos lėktuvas-

Plentu Gumbinės kryptimi prarieda vokiečių karinome1-.; 
nės motorizuoti daliniai. Vokiečių nuotaika vėl pakilusi!,^ 
vėl kalba apie karo laimėjimą ir apie būsimą didįjį Voj^į. 
kietijos reichą.

/bus daugiau /
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IS PADANGĖS MIELOS
/iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE

KAUNO MUZIKINIAME
TEATRE

Neseniai buvo pastatyta 
pynė, pavadinta "Operetinės 
Akimirkos".Parinktos iš 
traukos iš J.ŠtrausoJ’Vie- 
nietiškas Kraujas", "Čigonų 
Baronas", Kalmano "SHva ", 
R. P lankėto "Kor ne vili o Var
pai", F. Leharo "Linksmoji 
Našlė" ir kitų klasikinių o- 
pe rečių.

Spektaklį režisavo V. Stak- 
nys, dirigavo R.Tilvikas, 
scenografija-dai 1. G.Rušku - 
tės, choreografija - I. Riba - 
čiauskaitės.

GERIAUSI KAIMO
VAISTININKAI

Palangoje įvykusiame kai
mo vaistinių vedėjų konkurse 
geriausiu specialistu pripa
žintas Šėtos vaistinės vedė
jas Vytautas Inokaitis. Ant
rą vietą laimėjo Rūdiškių 
vaistinės vedėja Dalia Mike- 
lionienė, trečią - Svėdasų 
vaistinės vedėja Nijolė Pro- 
kurenkienė.

NAUJOJI TELŠIŲ 
POLIKLINIKA

Naujoji Telšių poliklinika 
yra pastatyta prie centrinės 
ligoninės. Joje randasi spe
cializuotos pagalbos kabinę - 
tai. Trečdalį patalpų ūži - 
ma vandens, elektros proce - 
durų ir kitokio fizi©terapinio 
gydymo skyriai.

NAUJA ŽUVIES APDOROJIMO 
ĮMONĖ*

Pietinėje Klaipėdos daly - 
je pradėta statyti nauja žuvų 
apdorojimo įmonė,pavadinta 
"Baltjos" vardu. Ji bus ap
rūpinta 1500 tonų talpos šal
dytuvu, moderniom's tech - 
nologinėmis juostomis žuvų 
rūkymui, žuvų paštetui, kon - 
sėrvavimui dėžutėse.

■■ .< i

TRADICINĖ TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ KAUNE

Šokių šventėje "Šoki,tryp
ki" dalyvavo Kauno Žemės 
Ūkio Statybos Projektavimo 
Instituto Ansamblis "Rasa", 
Vilniaus Inžinierinio Staty
bos Instituto-"Vi*ngis", Klai
pėdos Jūrų Prekybos Uosto- 
"Disvitis" ir Kauno Profsą
jungų Rūmų - "Suktinis".

Žiūrovai buvo supažindi
nami su naujomis šokių 
kompozicijomis, atliko kai 
kuriuos šokius iš dainų 
šventės repertuaro.

KAIMO AMBULATORIJOS
Naujos kaimo ambulatori

jos- klinikos statomos Kar
tenoje, Krekenavoje, Adutiš - 
kyje, Skaudvilėje ir kitur, Lš 
viso planuojama pastatyti 9G 
kaimo sveikatos priežiūros 
centrų didesnėse valstybinių 
ūkių gyvenvietėse.

NAUJAS SKLANDYTUVO
MODELIS ' t

Prienuose yra eksperi - 
menti nė sportinės aviacijos 
dirbtuvė. Paskutiniu metu 
Lietuvos sklandymo meist -

A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS)

GERTI - TAVO REIKALAS 

NUSTOTI - MUSU

ATEIK I LIETUVIU 
GRUPĖS“ SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE. 

8 vai. vakaro.

JEIGU GERI IR GALI
JEIGU NORI

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366-2548 ( namų ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; .Dainiui L.; 768-9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.

ras-veteranas / artėjantis 
prie 70 m. amžiaus sukak
ties/, sukūrė naują modelį 
pavadinęs jį "Strazdas".

JAUNIMO IŠTAUTĖJIMO PROBLEMOMIS

Šiame modelyje mažai me
džio dalių, vietoj jų panau
dota plastmasė.

Modelį bandys lakūnas 
Vytautas Sliumba.

Lietuvos Aero Klubas 
buvo įsteigtas nepriklau
somoje Lietuvoje jau 1927 
metais.Kaune Klubas tu
rėjo angarą Linksmadvaryje, 
civilinių lakūnų mokyklą ir 
karo aviacijos atsargos la
kūnų eskadrilę .

Nidoje nuo 1933 m. veikė 
Klubo įsteigta ir išlaikoma 
sklandymo mokykla.

Kas žiemą Kaune buvo 
ruošiami kursai ei vi Tams 
lakūnams ir modelistams. 
Provincijoje kas vasarą bu
vo ruošiamos aviacijos die
nos /1934-4O m. laikotarpy
je jų surengta 42/. Nuo 1935 
m. buvo leidžiamas žurna
las Lietuvos Sparnai. Išleis
ta ir eilė knygų. Klubas or
ganizavo ir Dariaus-Girėno 
laidotuves bei Vaitkaus su - 
tikimo iškilmes.Klubas lė - 
šas gaudavo iš visuomenės 
loterijos būdu.

Klubas priklausė Tarptau- 
t’nei Aeronautikos Fede^a - 
cijai nuo 1929 m.

Sovietai okupavę Lie
tuvą, Klubą sulikvidavo, tur
tą išvežė į Rusiją arba su - 
naikino.

1939 m. Klubas buvo su - 
rengęs avionnodelių ir sklan
dymo varžybas, kuriose da
lyvavo suomių, estų, latvių 
aero klubai, o vokiečiai ir 
lenkai atsiuntė reprezentar- 
cines ekipas. /"L..E."/.

"Kaulių neganęs, ponu 
nebūsi", - sakydavo seniau 
Lietuvos- kaime. Man teko 
tik vieną dieną vyresnį brolį 
pavaduojant, ganyti kiaules , 
ir aš žinau, kad tai gan var
ginantis darbas.

Nuo pat mažens kaime 
vaikas nebuvo paiki namas ir 
vis pristatomas kurį naudin
gą darbą dirbti. Todėl jis į- 
vertindavo ir juodos duonos 
riekę, kai praalkdavo. Tad 
ir buvo sakoma, kad juoda 
duona ne badas. Na, dabar 
pasiūlykit čia gimusiam lie
tuviukui juodą duoną, - jis iš 
viso mažai duonos tevalgo: 
duok jam saldainių ar pyra
gaičių. Čia gi maisto viso
keriopo yra perteklius. Jei 
seniau juoda duona Lietuvos 
kai me buvo pagri ndi ni s
maistas, tai rusų mužikas 
sakydavo: "Šči da kaša pišča 
naša" - kopūstai ir košė-tai 
mūsų maistas. Darbe, daž - 
nai ir varge augo Lietuvos 
kaime vaikai senais laikais , 
tad ir drausmės bei baimės 
buvo jiems tiek ir tiek tekę 
ragauti. Todėl ir vėlesnis 
anuomet gyvenimas buvo 
tvarkomas, derinant jj su 
šeimos vyresniais, nuo kurių 
jaunimo ateitis didele dali
mi parėjo.

Čia, Amerikoje- laisvė ir 
pertekliai taip išpaikina dau
geli o šeimų vaikus,kad jie , 
nematę vargo beaugdami, vi
sai kitaip elgiasi suaugę.Tė- 
vai dirbdami stengiasi vis-

RENKU

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

P. ADAMONIS
Tel: 722-3545 

kuo savo mylimus vaikučius 
aprūpinti, turėdami galvo
je daugiausiai jų medžiaginę 
gerovę ir jų būsimą pelnin
gesnį darbą. Toks vaikas , 
vargo ne matę s/ne tik kad 
kiaulių neganęs/, pasidaro 
dažnai pernelyg savim pasi
tikįs bei savimeilis ir net 
arogantiškas. Įpratęs jau iš 
mažens gauti savo reikalams 
pinigus, jis ir toliau tikisi iš 
tėvų nepelnytos paramos.

Gerbūvio išpaikintas ir 
vargo ne matęs , jaunuoli s yra 
labai neatsparus aplinkos į- 
takai. Todėl jis, suaugęs ir 
ruošiantis savistoviam gy
venimui, mažai arba ir visai 
neboja tėvų nurodymų bei 
patarimų. Dažnas jaunuolis, 
kurdamas šeimą, nesivado
vauja protu ir neklauso gy
venimo patyrimų turinčių 
tėvų. Manydamas, kad sek
suali nė meilė yra laimės 
nešėja ir nepasikeičiąs pag
rindas jo šeimos pastovumui, 
jis nežiūri /ar ne mato/jo pa
sirinkto gyvenimo partnerio 
būdo bei temperamento, nei

KReM
VE/OROŪ2/M

JUMORISTINĖ DAINA APIE KRAITĮ 
Davė vežėčias, 
Pusę botago, 
Davė ožkytę, 
Be vieno rago.

Davė dvi žąsis 
Vieną be sparno. 
Davė sermėgą 
Be vieno skverno.

/Užrašyta Panevėžio apskr.,1937 m./

SUMAŽINO RŪKYMĄ
Gydytojas patarė pacientui sumažinti rūkymą - ne - 

daugiau kaip vieną cigaretę po kiekvieno valgio. Už ke - 
lių savaičių šis pacientas vė) ateina pas gydytoją.

- Na, prašau - nudžiugo gydytojas. - Matai, dabar 
tamsta puikiai atrodai*.

- Taip, bet aš dabar valgau 12 kartų į dieną...

JUOKAS PRO AŠARAS
- Aš manau, - sako Ivanas Andriejui, - kad mūsų 

kraštas yra turtingiausias pasaulyje ’.
N - Kodėl ?- klausia Andriejus.

- Nes per 60 metų visi vogė iš valstybės ir vis dar 
yra kas vogtino ’. ’. *.••••••••••

jo kasdieninių gyvenimo pa
pročių, nei jo tautybės, tiky
bos. Įsisavinęs mokyklose 
anglų kalbą ir tėvų neišmo
kytas iš mažens gerbti ir 
laisvai vartoti savos lietu
viškosios kalbos, toks jau
nuolis ar jaunuolė, kaip tas 
daugelis naktį skrendąs Į ži
burį, apjakinti meilės, nebe
turi nė mažiausio noro skai
tytis nei su tėvų patarimais, 
nei su vėl skirtingomis abie
jų kuriančių šeimą partnerių 
tradicijomis. Irstai ištau
tėję mui jau pilnai paruošta 
di^-va. Jam ar jai jokie ar
gu rme ntai nebe ve rti ngi, ne s 
meilė viršija ir nuskandina 
visus protinius įrodinėjimus 
ir mišrios vedybos jau įvyk
dytos. Ir juo karštesnė jau
nuolio meilė, juo ji greičiau 
atvėsta, susidūrus su kas
dieniniais nipesčiais ir gal 
nesėkmėmis.

Netolimo kaimyno štai pa
vyzdys. Puiki mergaitė, iš
mokslinta ir veiklių lietuvių 
inteligentų duktė ir ji pati 
susipratusi lietuvaitė, stai
ga netikėtai išteka už kitos 
/nekatalikų/ tikybos ir tau
tos kunigo. Lietuvybė ir tė
vų auklėjimas, kaip nebuvę 
pranyksta.. .Kas čia kaltas? 
Gal televizija, nužmoginanti 
vaiką ir jaunuolį, ir pada
rantį iš jaunuolio negalvo
jantį robotą? Gal gadina vai
ką i r "fun ny book*ai",ir gat
vės vaikai ir išlepintos bei 
dalinai pakrikusios Ameri
kos visuomenės aplinka.

Charakteringą tokios ak
los, nuo meilės apsvaigusios 
mergaitės epizodą aprašo 
Vyt. Alantai knygoje "Amži
nasis Lietuvi s "/II-as t., 72- 
96 psl./. Duktė sako tėvui ,

1982 METU

EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

GEGUŽĖS 27, LIEPOS 22 ir RUGSĖJO 9 

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU Z
- VILNIUS -
- MASKVA -
- LENINGRADAS -

Taipgi, mes paruošiame reikalingus dokumentus 
atsikviesti vizitui Jūsų gimines iš Lietuvos ! 

Į KELIONĖS LĖKTUVU į MIAMI TIK $ 169.00 Į

Kreiptis: ADRIA VOYAGE INC.
4159 St. LAWRENCE Blvd., 
MONTREAL, P. Q. H2W 1Y7

30 METU PATYRIMAS KELIONIŲ PATARNAVIME !
TEL: (514) 844-5644

kad ji myli arabą architektą 
uždirbantį$15.GGG Į metus. 
Tėvas galvoja: "Tas arabas 
suerzino jos kaikurias mei - 
lės stygeles ir puolė jam 
glėbin, užmiršdama viską" . 
Paklausta, ką motina galvo - 
ja apie tokias dukters vedy
bas, ši sako tėvuiĮ " Ji sako, 
kad tik aš būčiau laiminga; 
sako, svarbiausia meilė".

Labai sunkios ir nuosto
lingos mūsų tautai tos miš
rios vedybos. Tą problema 
gal galėtų mėginti spręsti 
organizuota visuomenės gru
pė, bet tokios neteko girdė - 
ti. Mano laiške, tilpusiam 
"Akiračių" nr.9.,1972 m. , 
buvo siūlyta įsteigti tris 
fondus, iš kurių trečiasis 
būtų skiriamas vedybų biuro 
išlaidoms. Bet minčiai ne
atsirado pritariančių ir su - 
manymas neprigijo. Gal pa
vienių kova su mišriomis 
vedybomis nesėkminga. Yra 
visokių fondų, bet nėra daro
ma organizuotų pastangų iš
vengti jaunimui ištautėjimo 
ypač per mišrtas vedybas . 
Nesame net suregistravę 
kiek pav. JAV ir Kanadoje 
esama akademinio jaunimo 
/latviai yra suregistravę 
savuosius/ir kiek jų yra su
kūrę mišrias šeimas.

J. Valiūnas

JJ 
i

į

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSU LIAUDIES PASAKŲ,’.’.’.

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA 
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADlENį NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas: L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P. Q. Tel.: 669-8834

1982. IV. 22
5 psl.
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KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais -- 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — mm 9 va*, ryto iki 1 
lai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

T elcfonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame JK
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -- ' ■

MOKA:
13%% už 90 dienu term. ind.
14 % už 6 mėn. term. ind.
14%% už 1 metą term. ind.
13 % už 3 metu term. ind.
14 % už pensijų planą
14 % už,namu plana
13 % už specialias taup. sask.
11 ’% už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI VIRŠ 29 MIL.

IMA:

už asm. paskolas nuo 19 % 

už mortgičius nuo 18%%

DOLERIU

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

\___________ ._________

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANČIOS: UZ.

Pirmcrluftiais 10-3
Antradieniais 10-3

Treč'iodier.?r<is uždaryta 

Ketvirtadieniais IU - 8
Penktadieniais 10 8
Seštadienia'is ? - 1
Sekmadieniais 9,30 !

90 dienu termin. indėlius 14 %
180-185 d. term. ind. 14 %
term, indėlius 1 metų ,14Į/2 %
term, indėlius 3 metų 13 %
pensijų s-tą 15 %
spec. taup. s-tą 14 %
taupomąją s-tą 11 %
depozitų-čekių s-tą 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 18’/2 %
mortgičius nuo 173/4 %

ANAPILYJE skyrius veik

Duodame O(m. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75' < įkainoto turfo'vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir osm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques;. Nein.ame mokesčio už. išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

tyva įsteigtas Toronto Lie
tuvių Golfo Klubas sėkmin
gai veikia. Išleido 1981 m . 
veiklos metraštį. Jame pa
niekta 1982 m. turnyrų da
tos, suregistruoti dalyva
vimai žaidynėse, laimėjimai, 
gautos taurės. Leidinyje y- 
ra gausu nuotraukų. Leidinį 
paruošė S. Krašauskas.

^A^FRANCISCoj

PABALTIJO TAUTU 
KULTŪRINIS VAKARAS

Pabalti ečius, gyvenančius 
San Francisco ir jo apylin
kėse sujungė dažnos demons
tracijos prie Sovietų konsu
lato., bet dar daugiau suvie - 
nijp įsteigus Baltic — Ame - 
rican Freedom League ir 
pradėjus leisti Baltic Bulle
tin. Jo tikslas: ’ informuoti 
amerikiečius apie Pabaltijo 
tautų dabartinę padėtį — sie
kiant jos prielankumo mūsų 
kovoje dėl tautų laisvės ir 
valstybinės nepriklausomy - 
bės. .

Pabaltiečiai savo vieningu
mą parodė prieš keletą metų, 
suruošdami bendrą kultūrinį 
pobūvį ir jį tęsdami pame
čiui. Šįmet bendro vakaro 
suruošimu rūpinosi San 
Francisco LB Apylinkės Vai 
dyba, kuris įvyko kovo 6 d.

LB pirm. Alf. Vidasis pra
dėdamas Vakaro programą, 
kreipėsi į svečius, trumpai 
primindamas Pabaltijo tautų 
tragišką likimą ir mūsų ne— 
atlaidžią kovą prieš mark-

NAUJI , LIETUVIU NAMU 
VALDYBOS NARIAI

Metinis Toronto I ietuvių 
Namų narių susirinkimas 
kovo 21 d., kadenciją užbai - 
gus keletui Valdybos narių, 
pasiūlė jų vieton 7 kandida - 
tus balsavimu . Išrink - 
tį: dr. A.Pacevičiuš, ja., A 
Jankaitienė, V. Kulnys i r B. 
Bedarfienė/ kurios kaden
cija buvo užsibaigusi/.

Nariai pareiškė padėką 
kadenciją bai gusiems-B. Be- 
darfienei, S.Kuzmai, A.Sen
kui ir M. Yču'.Ypatingai pa
minėjo buv. Valdybos p- ką 
Algį Senkų už jo sėkmingą 
6 metų vadovavi mą, St. Ba- 
-nelį-užjo 3C m. veiklos įna
šą, S. Kuzmą - už nuolatinę 
paramą statybos darbuose ir 
veikloje, M. Yčą-už rūpini - 
mąsi Namų estetine išvaiz
da. '

Susi ri nki mas perdavė ge
ri ausius linkėjimus sunkiai 
sergančiam buv. Valdybos 
p-kir Jurgiui Strazdui. 
SUAUGUSIUJU STOVYKLA 
PASAGOJE'

LIETUVIŲ. NAMŲ Vyrų 
Būrelis nutarė ir š ai s me
tais organizuoti šeimų ir pa
vienių suaugusiųjų stovyklą 
Wasagoje. IIEPGS 25-RUG- 
PTUCTG 6 d.d.

Stovyklai yra reikalinga 
šeimia ukė. Daugiau infor
macijų galima gauti lietu - 
vių Namuose arba pas B . 
Laučių, tel:252-2722. 
LIETUVIU GOLFO KLUBAS

Sigito Krasausko inicia -

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NOTI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK Į LIETUVIU A A f ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir * 
Mimico Ave. .kampas) TORONTE, 7,30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

6 psi.

A. LU KO ŠI U S

toronto
TOKIA GAUSYBĖ

Metams besikeičiant ir lai
kui beslenkant, daugelis ir 
įvairių plačiai po laisvojo pa
saulio šalis išsisklaidžiusių 
lietuvių menininkų su savo 
darbais ir idėjoms prakelia
vo ir pro Torontą.

Įvairiausių švenčių ir su
važiavimų, paminėjimų, arba 
ir paprasčiausių savaitgalių 
progomis čia buvo surengta 
ištisa grandinė jų darbų-kū- 
rybos parodų.

Jau prieš 30 metų, lietu
viai tėv. pranciškonai besi- 
kurdami Toronte, buvo pra- 
matę parapijos sąstate įren
gti specialią patalpą, skirtą 
ir pritaikintą šitokiam tiks
lui. Planai tapo įgyvendinti, 
įrengta puiki patogi patalpa, 
kuri ir pavadinta Parodų sa
le.

Šiandieną, po visos eilės 
nuskubusių metų, visą tai 
stebėjus, štai kas galima pa
reikšti. Iš visur čia atke - 
liaujantiems mūsų meninin
kams, daugiau ar mažiau — 
visiems seKėsi, o didesnia
jai daliai net ir labai gerai.

Gausiai į šias parodas at
silankančios publikos visuo
met jie buvo šiltai, nuošir
džiai sutikti, įvertinti, jų 
darbais domėtasi. Kai ku
riems net teko vėl ir vėl į čia 
pakartotinai sugrįžti. Tik 
perdaug modernizmo linkme 
pasinešusiems, kaip įprasta: 
mažiau pasisekė, jie nebuvo 
pilnai suprasti.

Neskaitant čia pat gyvenu
sių (kaip T. Valius) ar tebe
gyvenančių, savo kūriniais 
mus stebino bene visi patys 
didieji ir iškiliausi ne tik šia
me Šiaurės Amerikos konti
nente, bet ir kitose šalyse, 
net Europoje gyvenantys ir 
kuriantys mūsų menininkai. 
Viešėjo čia ir savo darbais 
mus stebino Galdikas, Kasiu
lis, Rakštelė, Petravičius, 
Urbonas, Juodis, Bugailiš- 
kis ir ilgiausia eilė Įeitų, sa
vo meną mums atskleisdami.

Be šių didžiųjų ir visiems 
žinomų, ne kartą čia savo 
darbais pasirodė ir jaunes
nioji mūsų menininkų karta. 
Daugumoje' čia minimos pa
rodos vyko Prisikėlimo šven
tovės pastatuose, anksčiau 
minėtoje ir specialiai tam 
įrengtoje salėje, tačiau ne
trūko jų ir Lietuvių Namuose 
o vėlesniaisiais metais ir 

sistinę ideologiją bei prievar 
ta brukamus komunistinius 
nuodus, kuriais stengiasi pa
laužti žmonių morelę. Jis 
kvietė į bendrą kovą ir bend
radarbiavimą.

Po įžanginio žodžio sceno
je pasirodė jauna estų solis
tė. Pritariant fleita ir pianu 
padainavo keletą estiškų pa
triotiškų dainelių ir anglų 
kalboje estradinių moderniš
kų dainų. Latviai pasirodė 
su tautinių šokių grupe "Rite- 
nitis"ir kanklininkiųbūreliu, 
paskambinusiu tautinių me- 
liodijų. Tarp menininkų ir 
publikos užsimezgė šilti ry
šiai, kurie dar daugiau su
tvirtėjo pasirodžius iš Ar
gentinos atvykusioms solis - 
tams: Z. ValadkaiteVdeLopez 
ir A. Slančiauskui, juos ly
dint akomponiatorei R. Apei- 
kytei. Klausytojų širdis so
listai labai greitai pavergė 
pasaulinio masto kompozito - 
rių k. a. Mozart, R. Schuman 
F. Schubert arijomis, jas at
liko atskirai arba duetu. Pub 
likai nerimstant, priedo pa
dainavo ir ispanų komp. C 
Gus tavini-"Pueblito mi pueb- 
to", kartu išgyvenant tempe- 
rantingą argentiniečių cha
rakterį, kurį dar labiau su

PIRMA KARTA *
Anapilyje.

Bet štai, šio ankstyvo pa
vasario laike, sulaukėme mes 
čia ko dar iki šiolei net nėra 
buvę, bent tokios plačios ap
imties. — Kovo 27-28 dieno
mis, Prisikėlimo parap. Pa
rodų salėje įvyko pirmoji Lie
tuvių Tautodailės Instituto 
Toronto skyriaus darbų pa
roda. Šio Instituto sudėtyje 
savo darbus šioje parodoje 
išstatė net 20 Šio Instituto 
narių: R. Bakevičienė, G. Bal
taduonienė, P. Barakauskie- 
nė, B. Baltraks, B. Čepaitienė,
H. Lasienė, J. Laurinaitytė, V. 
Matulaitis, I.Miklejohn, L. 
Nakrošienė, R. Nakrošienė ,
I. Normantaitė, B. Stankaitie- 
nė,K. Poškienė, N. Racevičie- 
nė, L. Sendžikienė, O. Tasec - 
kienė, A. Vaitonienė, A. Zan
der, S. Zadurskienė.

Šioje parodoje kaip dar nie
kada iki šiolei (ekspoaatųgau- 
sa) buvo išstatyta įvairūs lie
tuviškieji dailės išdirbiniai : 
audiniai, juostos, keramika, 
kilimai, lėlės, margučiai, 
mezginiai, papuošalai,pirš - 
tinės, šiaudinukai, Vilniaus 
krašto verbos, tautinių rūbų 
ir kryžių studijos. Gausūs 
šios parodos lankytojai ne 
be reikalo lingavo galvomis, 
stebėjosi; kiek čia kruopš
taus planavimo darbo, o ypač 
laiko tam paaukota, triūso 
įdėta, meilės parodyta. To
kias parodas turėtų pamatyti 
svetimtaučiai,ypač tie,kurie 
apie mus mažai arba ir nie
ko nežino.

Gi šios parodos tikslas, ne 
joje išstatytų dirbinių parda
vimas, garbės ar pasipelny
mo siekimas, bet supažindi - 
nimas platesnės visuomenės 
su mūsų tautiškuoju menu, o 
ypač jau svetur gimusius ir 
augančius jaunosios kartos 
atstovus. Buvo tai viena iš 
pačių įspūdingiausių bet kada 
čia surengtų parodų,vaizdžiai 
parodanti lietuviškąjį geni j a- 
lumą ir mūsų tautos lobių 
nuostabų žaismingumą.

Šiam prieš keletą metų įsi
steigusiam Tautodailės Insti
tuto skyriui vadovauja gabi, 
sumani, visiems čia gerai 
pažįstama didelė tautodailės 
ne tik mylėtoja, palaikytoja, 
bet ir jos nepailstanti kūrėja 
Aldona Vaitonienė.

Lauksime daugiau panašių 
šios kūrybos grupės pasiro
dymų. . .

audrino puiki R. Apeikytės 
plano palyda. Pertraukos 
metu buvo kalbama, kad lie
tuvių solistai pavergė publi
ką pasirodydami su klasiki - 
nių kūrinių atlikimu. Publi
ką tačiau nemažiau žavėjo ir 
lietuviųkomp. kūriniai:Gruo
džio, Tallat Kelpšos, St. Šim
kaus ir kt. Jiems dainuojant 
St. Šimkaus nuotaikingą ir ro
mantišką dainą: —• Plaukia 
sau laivelis, atrodė soli s tai- 
nepaskendo bangose, bet ne
trukus paskęs niekad nevys - 
tančiųkaliforniškųgėlių žie
duose. Publikai plojant ir ne
rimstant, solistai išskubėjo 
į Los Angeles toliau tęsti kul
tūrinąs misijos irkitose lie
tuviškose nausėdijose.

Mūsų darbščiosios šeimi
ninkės vaišino svečius savo 
gamintais skanumynais. Jas 
lydėjo orkestro garsai, sve
čius sulaikydami salėje iki 
pat pirmųjų gaidžių.

Atrodo, kad kultūrini ai Va
karai yra daugiau paveikius, 
norint įsigyti visuomenės pa
lankumą ir mūsų reikalų su
pratimą, negu sausi memo — 
randumai. Todėl naujai iš
rinkta San Francisco LB Apy
linkės Valdyba, pagauta šio 
Vakaro puikaus pasisekimo,

* Komercinei
533-1X21 Walter Dauginis 322-&4W 

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

Bresher-Biraaskat insurance agency ltq.
Vitę rttlnį dreudo * y ALTf RIS DRE ŠE Rl$ 

233-3334 231-2G61 - 231-6225
3830 B Bloor Street West ® Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 

EUROPOS MIESTAI
GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8 RUGSĖJO 29
UEPOS 22
Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje , 

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont. 
M6P lA5

13 DIENU SU
GEGUŽĖS 20-BIRŽELIO 3 
GEGUŽĖS 27-BIRŽELIO iO 
LIEPOS 8-22

VILNIUS - LENINGRADAS BIRŽELIO 17- LIEPOS I

SAVAITEI Į LIETUVĄ
RUGSĖJO 9-16 RUGSĖJO 30- SP ALIO 7 

Visas grupes lydi savininkai arba patyrė palydovai. 
Sutvarkome įškvietimus vizitui į Lietuva ir iš Lietuvos, 
Nupertame Lietuvoj e giminėms kooperatini u s butus, automo
bilius į>ei kitus oaaeidauiamus daiktus. 
Sąžiningai tarpininkaujame tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje

SMULKESNIU ŽINIŲ TEIRAUKITĖS:
TORONTO TEL: (416)53713060 arba 532-8772
MONTREAL : (51^669—8834 — L. Stankevičius z
CHICAGO: (312) 496 - 8406- V. Ramonis
LOS ANGELES - (213)660-6600- J. Petronis 

-(213)664-0791 - namu;
2385 Dundas St, W,, Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX: 06-986766 5T0R
ŠIUO ADRESU SĄŽININGAI PATARNAUJAMA JAU 22 METAI 

Kelionių biuro savinink ai - AUDRON Ė ir VYTAS SIMINK EVIČl Al 
(Kei'oniu biuro registracijos numeris — 1835961)

visus pakvietė į pavasarinį 
balių, kuris įvyks gegužės 15 
d. kvietė atvykti išartimtijų 
ir tolimiausių vietų.

® Sudaryto bendro Pabaltieč i ų 
Komiteto atstovai jau lankėsi 
Vakarų Vokietijos konsulate 
kovo 16 d. Jie buvo priimti H. 
P. Rothman (Deputy Couisul 
General) ir pusantros valan
dos pokalbyje išdėstė Pabal
tijo tautų okupacinius vargus, 
prašydami Vokietijos vyriau
sybės paramos ir užtarimo , 
kovojant su bendru priešu. 
Taip pat įteikė savo vyriau- 
bel pabaltiečių pageidavimą, 
kad Vokietija atsisakytų nuo 
Ribbentropo-Molotovo pakto 
ir apskritai prisidėtų prie 
JAV sankcijų, sulaikant tech
nologinių priemonių tiekimą 
Sovietų Sąjungai. Konsulas 
pažadėjo visą tai perduoti Vo

Simon's
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI

KARTU 1982

DIENU LIETUVOJE
GEGUŽĖS 10 - GEGUŽĖS 24

GIMINĖM į
LIEJOS 15-29 
RUGPJŪČIO 12-26 
RUGSĖJO 2-16

kietijos vyriausybei ir atsi
radus progai, ypač keliant 
abiejų Vokietijai sujungimo 
klausimą, iškelti ir Pabaltijo 
tautų laisvės reikalą. Pasi
rodo, kad H. Rothman yra 
daug keliavęs po sovietinę 
Rusiją ir jį nustebino sutikti 
pabaitiečiai, kad ko nors pa
klausus, tuojau išgirsdavęs 
atsakymą: -- mes esame ne 
rusai, lietuviai, latviai ar 
estai. Todėl jis įsitikinęs, 
kad Pabaltijo tautose tebėra 
gyvas tauti nis identitetas.Kai- 
minystėje — Lenkijoje vyks
tant sąjūdžiui prieš komunis
tines užmačias, bendra visų 
kova siekiant taikos Europo
je ir kt.,Vak. Vokietija stovi 
nepaskutinėje vietoje ir ne
žiūrint savų problemų, ji tei
giamai žiūri ir į Pabaltijo 
tautų laisvės troškimą.

P. Indreika, 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Hamilton
mw w........................................ .... ................................................................................

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO

KOOPERATYVAS

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

TALKA

MOKAME Už: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz 3 m. 
reg. pensijų fondo 
00 dieno depozitus

IMAME UŽ: 
nekilti. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%6%

12%
14% %

13% N< nokomo gyvybėj ir oim. paskolų drauda
14’/ % Nemokamoj pilnai čekių patarnavimai.

DARBO VALANDOS- p irmod ieni eni oi s-k et virtoditni oi s nuo 10 iki 5 vol. 

penktędier i oi s nuo 10 iki 7 vol. šeštodicniois nuo 9 iki 12 vol- 

L i epcs — rugpiuč ic mėn. še ŠI odi eni ai s uždaryto.

PAGERBIMO VAKARAS

Z. Pul i a
Š. m. kovo 14 dienos popie

tėje, J. C. salėje įvyko kon
certas — pagerbimo vaišės 
režisorės E. Dauguvietytės- 
Kudabienės garbei. Jų metu 
režisorei buvo įteikta premi
ja, paskirta KLB-nės Kultū
ros komisijos Ottawoje. Pa-, 
gerbimo Vakarą atidarė savo 
trumpu žodžiu keliųorganiza- 
cijų renginių ir šio vakaro or 
gąnizatorius ir vadovas K 
Mikšys.

Programą prade jo pati lau
reatė E. Kudabienė montažu 
"Mano gyvenimo metai", pa
naudodama kelių rašytojų kū- 
rlniųpoezijas. Sėdėdama kė
dėje, prie mažo staliuko, pa
sakojo įvairius praeities mo
mentus. Montažas buvo įdo
mus, todėl jį baigusi susi - 
laukė gausių aplodismentų. 
Po jos, scenoje pasirodė so
listas Vytautas Paulionis, ku
ris padainavo: Figaro ariją 
iš operos"Figaro vestuvės" 
-W. A. Mozart irYage-Cre- 
do iš operos "Otelio" — G. 
Verdi. Abu kūriniai buvo at
likti italų kalboje. Antrame 
pasirodyme tas pats Vytau - 
tas Paulionis padainavo dau
giau kūrinių:Mefistofelio ari
ją iš operos "Faustas"— ita
liškai, "Tamsioj naktelėj" ir 
"Pamylėjau vakar", St. Šim
kaus. Paskutinis kūrinys — 
"Laimingas žemaitis" — B. 
Gorbulskio. Visus kūrinius 
atliko tikrai gražiai ir malo
niu baritono baisu.' Jis buvo 
šiltai klausytojų priimtas, o 
po paskutiniojo ir jau paly- 
dint nuo scenos, tikrai daug 
buvo paplota. Akomponavo 
St. Gailevičius.

Po solisto, scenoa atėjo 
aktorius, humoristas ir re- 
žisorius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko, mūsųpadan - 
gėje pasirodąs bene trecią 
kartą. Jam dar netarus nė 
žodelio, klausytojai garsiai 
juokėsi ir plojo. Atsisėdęs 
kėdėje prie mažo staliuko , 
pradėjo pasakoti apie"iškar- 
pas"iš mūsų kasdieninio, ir 
visuomeninio gvvenimo. O

V $ 1.50 
Hour 
Service

naus kas
tų "iškarpų" jis turėjo nema
žai' savo kišenėje ir galvoje . 
Jas pasakodamas, klausyto - 
jus privertė juoktis iki ašarų. 
Savo humoristika jis scenoje 
pasirodė du kartu ir abu kar
tu nepritrūko žodžių.

Iš "Aukuro" aktorių pasi
rodė K. Bungarda su M. Kai- 
vaitiene, kuriuodu vaidino V. 
Alanto trumpas ištraukas iš 
kūrinio "Anapus uždangos".. 
Na ir pabaigai, Elena Daugu
vietytė scenoje pasirodė su 
Vitalių Žukausku dialogu iš 
Moiiere''Tariamasis ligonis" 
poezijos mintys —J. Aisčio. 
Už šį komišką dialogą sve - 
čiai irgi daug plojo. Prograr- 
moje numatytos "Aukuro "
dainininkės nedalyvavo, ma
tyti dėl laiko stokos. Toliau 
sekė Premijos įteikimas.

J. Danys, pagrindinis kal
bėtojas, Kultūros premijos 
įteikimo pirm. , savo žodyje 
priminė ir laureatės tėvus — 
Dauguviečius, kurie irgi buvo 
aktoriais Lietuvoje. Jauna 
laureatė Kaune mokėsi ir 
daug kur dalyvavo kultūri
niuose renginiuose, bei mo
kėsi Nasvytytės šokių studi
joje, 1944 m. išvyko į Vaka
rus. Po kalbos, KLB Kraš - 
to V-bos pirm. J. Kuraitė pa
aiškino premijos paskyrimą 
ir įteikė laureatei Premiją 
500 dol.čekį irmeniškai pa
gamintą jrėmintąpažymėji - 
mą ją pasveikindama. Lau
reatę sveikino Gen. Konsu
las Žmuidžinas, LydiaGosh- 
garian—Hamiltono Daugia— 
giakultūrinio Teatro Sąjūdžio 
pirm., prel. J. Tadarauskas', 
KLB Hamiltono Apyl. pirm. 
K. Deksnys, kuris Įteikė ir 
dovaną visų Hamiltono or
ganizacijų vardu.

Laureatė gavo ir asmeniš
kų dovanų. Linksma ir su
jaudinta, nuoširžiai dėkojo 
už dovanas ir jos pagerbi
mą. Nuo savęs ji įteikė as
meniškų dovanų K. Mikšiui, 
i 1 ga meč iui' 'Aukuro' 'dalyvi ui 
ir šio renginio vyr. vadovui.

Po šio momento, visi pro
gramos dalyviai buvo pa
kviesti scenon ir jiems pri
segta gražių-gėlių. Toliau 
svečiai buvo pakviesti prie 
jau parengtų vaišių stalų. Va
karo pranešėja buvo Vida 
Stanevičienė.

Vaišės, visiems susėdus 
į savo vietas, prasidėjo gy
vas judėjimas"padavėjif, ku
rios bėgte bėgoprie stalų su 
garuojančiais patiekalais. Jų 
kvapas dar daugiau didino 
apetitą salėje ištupėjus kele
tą valandų. Ant stalo padėtas 
patiekalas tuoj persikeldavo 
į asmeniškas lėkštes ir ne
trukus iš jų dingdavo. Kiek 
užkandus, radosi apetitas pa
ragauti dviejų rūšių prieš 
akis stovinčio vynelio. Tuos 
paragavus, atsirado daugiau 
drąsos užkalbinti šalia ar 
prieš&Kyje sėdintį svečią,Kad 
ir mažiau pažįstamą. Iš tylos 
pasidarė kaip bičių avilys . 
Garbės^svečiai turėjo atski
rą stalą. Prie jo matėsi Gen. 
Konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
J, R. Simanavičius, KLBpin- 
mininkė J. Kuraitė, J. Danys, 
St. Gailevičius, V. Paulionis , 
V. Žukauskas, žinoma ir lau
reatė su savo vyru. Dvasiš- 
Kių tarpe buvo prel. J. Tada - 
rauskas, kuri. J. Staškus, kum. 
dr. P. Gaida, kun. Šileika ir 
gal daugiau. Vakarienei įpu
sėjus, dalis svečių ir org. va
dovai sveikino laureatę. Pir
masis pradėjo J. R. Simana
vičius. Jo pasiūlymu buvo' 
sugiedota Ilgiausių Metų. To
liau sveikino Gudinskienė at - 
eiti ninku vardu, Liaukuvienė 
kat. mot., B. Grajauskas-pa
rapijos choro, P. Lukošius - 
pensininkų, K. Mileris-šešt. 
mokyklos, A. Patamsis T. 
Fondo, J. Šarapnickas SLA 
72 kuopos, J. Krikštolaitis- 
"Talkos',' Ramanauskas- Mėr 
gėjų Teatro, P. Kanopa -Šau
lių kp , jis įteikė ir kuopos 
garbės pažymėjimą. Pakar
totinai s veikindamas Vitalis 
Žukauskas priminė laureatės 
svorį ir stori. Tai sukėlė 
gardaus juoko jai pačiai ir 
svečiams. Dar buvo perskai
tyta sveikinimo telegramų ir 
laiškų.

Vakarienė buvo paruošta 
laoai puikiai,trumpai pasa
kius "karališkai','. Atrodo, 
kąd šeimininkės panaudojo 
visas kulinarines žinias pasi
sekimui užtikrinti. Joms tai 
pavyko. Už tai dėkingi sve
čiai ir rengėjai.

Svečių skaičiumi Vakaras 
irgi buvo sėkmingas. Atsi
lankė tautiečių iš Hamiltono 
apylinkės miestų ir mieste
lių. Renginio vadovas K. Mik
šys dėkodamas prisipažino , 
kad Kiek turėjęs baimės dėl 
jų atsilankymo. Tačiau da
bar jis esąs patenkintas lan
kytojų skaičiumi ir visiems 
labai dėkingas.

Taigi, laoai gražiai praėjo 
vakaras, kuris dar ilgėliau 
bus minimas. Truputis in
formacijų apie laureatęEle- 
ną Dauguvietytę - Kudabienę 
ir jos "Aukurą". Vaidybos 
ratelį "Aukurą" Hamiltone 

kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

richard^
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarčiai ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RięHARO , 
kuris jau seniai I ietuv i am s p at arnauj a. Darbo* atl >eka sąžiningai Ir 

prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

Coiivertures de tous genres — All kinds of roofing
7725, Georges ___ ___________ LaSalle

įkūrė 1950 metais. 1981 m. 
atšventė 30 metų scenos dar
bo sukaktį. 32-ri metai pri
klauso Kanados lietuvių vi
suomenei ir kultūrinei veik
lai. Pradžioje Winnipege, o 
vėliau Hamiltone, kur suor
ganizavo mėgėjų teatrą"Au- 
kurą". Pastatė virs 40 vei - 
kalų (neskaitant ištraukų ir 
montažų. "Aukuras" atliko 
virš 175 išvykų. Dalyvavo vi
suose penkiuose Lietuvių Dra
mos Festivaliuose, o taip pat 
ir 9 Daugiakultūriniuose Fes
tivaliuose. "Aukuras" ir jo 
nariai per šiuos festivalius 
laimėjo 17 premijų-žymenių.

Prieš pora metų suorgani
zavo moterų sekstetą "Auku- 
ro-Daina", kurio tikslas buvo 
aplankyti mažesnes kolonijas 
ne tik su daina, bet ir poeti
niu žodžiu praturtinti jų mi
nėjimus bei pobūvius.

Būdama 1O metų Daugia - 
kultūrinių Teatrų Sąjungos 
nare, atstovauja teatrą ir 
suorganizavo vaikų teatrą 
"Teatre of Tommorow','Jkur 
vaidina Įvairių tautybių vai
kai. Tam teatrui dabar vado
vauja jos duktė Danutė.

1981 m. Elena Dauguvietytė 
-Kudabienė gavo televizijos 
ir scenos aktorių unijos kor
telę ir retkarčiais vaidina 
CBC televizijoje, arba vasa
ros teatruose.

Kaip visuomenininke, 6 me
tus buvo K, T. nare, iš jų 3 
metus KLB Kultūros Komi
sijos pirmininke. Suorgani - 
zavo IV-tą Lietuvių Dramos 
Festivalį, pirmąjį Kultūros 
Darouotojų ir Jaunimo Ta
lentų vakarą.

Per 30 metų neatsisakė pa
dėti Hamiltono organizaci
joms paruošdama koncertus, 
minėjimus ir vaidinimus.

P0r eilę metų šį milžiniš
ką darbą vienas žmogus at
likti negalėtų. Beabejo buvo, 
yra ir bus darbščių page Ibi- 
ninku, kurie jai padeda. Per 
30 metų "Aukuro" eiles per
ėjo virš IOO narių, kurių 
vieni mažiau, kiti daugiau 
prisidėjo savo gabumais, 
darbštumu ir pasiaukojimu, 
žinoma, negalima pamiršti 
jos vyro Edvardo, kuris jai 
sudarė sąlygas ir palengvino 
darbą. Taip pat ir vaikų — 
Danutės, Tomo ir Inos.

Šio vaKaro rengėjais buvo 
visos Hamiltono organizaci - 
jos ir Šeštad. Mokykla bei ke
liolika paskirų asmenų. Vaka
ras laikytinas istoriniuįvykiu, 
nes lietuvių i šeivijoje šios rū
šies premija paskirta pirmą 
kartą ir pirmam asmeniui — 
hamiltonietei rež. E. Daugu
vietytei -Kudabienei. Hamil
tono lietuviams tai yra garbė 
ir pasididžiavimas. Tai rodo, 
kad ir mažesnės liet. Koloni - 
jos gali daug nuveikti, jei tik 
tam turi noro.

Šių eilučių autorius taip pat 
sveikina Laureatę, linkėda
mas jai gražios sėkmės atei
čiai. Lai Paiaima lydi jos 
žingsnius .

PADĖKA

Dr. A. H. ADOMONIUI už globa bei 
rūpestinga priežiūra man būnant ligoninėje, 
kur jis mane lankė ir manimi rūpinosi, nors 
aš tiesioginiai jam nepriklausiau,

Lieku nepaprastai dėkingas—

KAZYS LUKOŠIUS

montrea
NIDOS KLUBO NARIU VISUOTINAS SUSIRINKIMAS 

šaukiamas GEGUŽĖS 2 d.,'12 vai. 15 min. AV PARAPTJGS 
S A I, ĖJĘ.

Dienotvarkėje :
1. Susi rinkimo Atidarymas, 2. Praeito Susirinid mo pro
tokolo skaitymas, 3< Praneši mai: a/ pirmininko, iždinin
ko ir finansų sekretoriaus, 4, Revizijos Komisijos pra - 

nešimas, 5. Diskusijos dėl pranešimų, 6. Nuostatų pro- 
jekto pristatymas, 7. Sugesti jos, pasiūlymai veiklos pa - 
gyvin'mui, 8. Susi rinki mo uždarymas. Dalyvių bendri 
pietūs.

Kviečiami visi .nariai ir svečiai.
NIDOS KLUBO VAIDYBA

GRAŽIAI PRISTATYTA OKTETO PLOKŠTELĖ

Šį mėnesį ir dar du šešta
dienius Montreal o lietuvių 
kolonija, lyg sutikdama ilgai 
lauktą pavasarį, "pakilo" ant 
dainos-muzikos sparnų. Y - 
pač sukrusta išleisti plokš
telių. Sol. Gina Capkauskienė 
atliks kai kuriuos kūrinius 
suChicagos Lietuvių Operos 
Choru ir si mfoniniu orkest
rų, 0e kitų kūrinių savo 
plokštelėje, Aleksandras 
Stankevičius išle do naują, 
ndividulią plokštelę, Mont

real! o Vyrų Oktetas pasiro- 
dėzsu savo plokštele, o ne- 
trukus po to bus pristatyta 
taip pat jau seniai nusipel - 
nusio Montreal;o "Gintaro " 
Ansamblio plokštelė.

Balandžio 17 d., vakare , 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje įvyko Montrealio Vyrų 
Okteto plokštelės "Lauksiu 
Tavęs Atei nant "pristatymas.

Vakaro programa buvo į- 
domiai sutvarkyta, aki vai z - 
džiai, originaliai ir trumpai 
patiekta ir Okteto istorija . 
C tos istorijos jau būta, nes 
Oktetas pradainavo 14 metų’. 
Prie Okteto įsteigimo ir or
ganizavimo labai daug pasi - 
darbavo sol.Antanas Keblys, 
kuris 12 metų išbuvo ir jo. 
koordt natorium-vadovu.

Įvairiopai padėjo mūsij 
gerbiamoji nepriklausomos 
I i etų vos Operos solistė 
Elzbieta Kardelienė, dide
lis dainos entuziastas Vin
cas Kačergius, muz. Zigmas 
Lapinas.

Oktetas keletą kartų kon - 
certavo su sol. Gi na Gap - 
kausk'ene ir sol.A.Kebliu.

1980 m. į Oktetą ateina 
Paulius Mališka - bosas.Par
sitraukia Vincas Kačergius . 
Ritualas atliekamas ir sce
noje. Prisegama dar viena 
gėlė.

Tais metais Oktetas labai 
gerai pasirodė "Man & His 
World" Operos Pavilijone 
kartu su sol.Gina Capkaus- 
kiene.

Tais metais pasitraukė 
muz.,Madeleine Roch, kuri 
dėl padidėjusių įsipareigoji - 
mų nebegalėjo toliau ■ dirbti 
nei su mūsų Oktetu, nei su 
AV Choru.

Paminėdami tą įvykį ir 
pagerbdami Mme Roch, Okte

to vyrai sudainavo jos mė
giamiausią dainą"A la olai - 
re fontaine".

Jaunoji mūsų Lituanisti - 
n ės Mokyklos mokinė A nd rė
ja Celtoriūtė, drąsiai ir už
tikrintai valdydama mikro
foną ir visai neblogai lie
tuvių kalbą, pasveikino sve- 
čius ir pristatė scenoje Ok - 
teto organizuoto darbo pra
džios 1968 m. sąstatą. Tuo
met da: navo-I-ieji tenorai - 
Alfonsas Gudas, Rytis Bulota 
II-i e ji- Albinas Urbonas, Al
bertas Rusinas, baritonai - 
Alfonsas Jankus, Haroldas 
Celtorius, bosai-Vincas Ka - 
čergius, Petras Žukauskas . 
I i na Celtoriūtė visiems pri - 
segė po baltą gėlę. Oktetą 
lavinti, jam diriguoti ir a- 
komponuoti buvo tada prikal
binta Mme Madeleine Roch. 
Visų branginama ir mylima, 
išdirbusi 12 metų su Oktetu 
muzikė buvo pasitikta šil
tais plojimais. Šie pirmojo 
Okteto sąstato vyrai, jai di
riguojant ir akomponuojant , 
padainavo vieną pirmųjųOk - 
teto išmoktų dainų "Šlama 
šilko vėjas", žodž. Vyt. Ne
munėlio, muz. K. Žižiū.io , 
harmonizuota ir pritaikyta 
Okteto balsams montrealie- 
čio Zigmo lapino.

Iki 1975 m.Oktetas išpru
sę, dalyvavo ne tik vietoje 
programose, bet ir daug kur 
kitur:New Yorke, Balti morė- 
je, Brooklyne, Bostone, Ro- 
chesteryje, Toronte, Sudbury, 
Hardi lt one.

Pirmas pasikeitimas sąs
tate- matėme, kaip nusilen
kė Alf.Jankus, pasitraukė iš 
scenos, o jo vieton pasirodė 
Vyt. Murauskas, kuris b.uvo 
paženklintas kaip ir kiti,gė
le. Dabar Oktetas sudaina
vo "Tėviškėlę", B. Budriūno, 
žodž.P.Štengelio. Čia prane
šėja priminė, kad vienas Įdo
miausių to laikotarpio pasi - 
rodymų buvo visų atsimena - 
me, visus giliai sujaudinusia
me Simo Kudrikos sutikime.

Antras sąstato pasikeiti - 
mas įvyko 1977 m., pasitrau
kus P. Žukauskui ir įstojus' 
naujam jaunam bosui Antanui 
Mickui, kas buvo vėl akivaiz
džiai parodyta scenoje. Da - 
bar sudainavo "Suaidės vėl 
laisvės dainos”, B. Jonušo, 
žodž. J. Adomaičio.

365*7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

1982. IV.;22 7 psl.
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LAIKRAŠČIU NE SKAITO

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

i
AOKA UŽ:

RENGIAMAS

SPAUDOS VAKARAS
S. m. balandžio 24 d. šeštadienj, 7 v.v., 

ŠV. KAZIMIERO parapijos salėj, 
3426 PARTHENAIS

VALSO IR DISKO ŠOKIU. PREMIJAVIMAS

e Šilta vakarienė • Baras e Loterija

Term, indėlius 1 m......  15 . %
Certifikatus.............. ..15.5 %
Spec. Taupom, s—tas.. 13 %
Taupymo s—tas ...............11 %
su gpdrauda iki $ 2.000 
Trumpalaikius indėlius 14—15 % 
už $20,000 ir daugiau 
Čekių s-tas ............... ;....6 %

DUODA PASKOLAS:

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

PROGRAMOJE: Montreal io Vyrų Oktetas 

SŪKIAMS GROJA : Jaunimo orkestras PEGASUS
IŠKILAUS JAUNIMO KONKURSAS

VISI MALONIAI
ĮĖJIMAS-. $ 10.00
JAUNIMUI : $6.00 kviečiami SPAUDOS BENDROVE

KASOS VALANDOS

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree.
Ketvirtadieni oi s

9-3
12-8

i
o>

 1

- 8
Penktadieniais 12-6 12 - 6
Sekmadien i ai s 10:15-12:30

MALONIAI KVIEČIAME VISUS l*•

SOL. GINOS ČAPKAUSKIENĖS
PLOKŠTELEI I ŠLEI STI

KONCERTĄ
Š.M. GEGUŽĖS MĖN. f d. 7 vai. v.

AUŠROS VARTŲ SALĖJE**
PROGRAMOJE: Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ

• VYNAS, SŪRIS, KAVA
• B.4KJS, LOTERIJA
• RIMEIKŲ) ORKESTRAS

ĮĖJIMAS: $7.50 ;
RENGIA:

PLOKŠTELEI IŠLEISTI RĖMĖJU KOMISIJA MONTREALYJ E j

DRAUDIMO A CENTURA- 
KONKURSO MECENATAS

Naujas -Iškilaus Jaunimo 
Konkurso mecenatas-ADA
MONIS INSURANCE AGEN
CY, Ine., paskyrė $50 "NLT 
Spaudos Vakare-Baliuje lai
mėjusiam premiją Iškilaus 
Jaunimo Konkurse.

IŠKILAUS JAUNIMO 
KONKURSAS

Jaunimas, kuris dalyvaus 
Konkurse, į jau skelbtus 
klausimus atsakys Vakaro- 
Baliaus metu atskiroje pa
talpoje, ant išdalintų lapelių.

Trys, surinkę daugiausiai 
taškų, bus pristatyti scenoje, 
kur jiems bus įteiktos pre
mijos.

• Sol.Gina ČAPKAUSKIENĖ 
grįžo iš Detroito po gerai pa
vykusio koncerto JAV LB 30 
m. veiklos sukaktuviniame 
iškilmingame vakare Dėt - 
roite, balandžio mėn. 17 d.

Jai akomponavo muz. Al-

vydas Vasaitis iš Chicagos . 
Montreal! ečiai didžiuojasi 
savo soliste ir rengiasi gau
siai dalyvauti jos koncerte , 
kuris rengiamas gegužės 1 d. 
Montrealyje.

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

1440 st. Cath arine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235

Namu.: 488-8528

DR. A.O JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJ A 

1410 Guy St.
Suite 11-12 Montreal P. Q.
Tel: 932-6662

NamM.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto kasdien nuo 9 a. m iki /0 į> , m. 
Šeštadieniais': nuo 9 a, m. iki 9:30 p . m« 
Sekmadieniais: nuo 10 a. m. iki 9:30 p. nu
GREITAS' , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7626 Central S t • Ville LaSalle, P. Q.
Tel: 366-974 2 ir 365-0 505

1

• JUNGTINIS MONTREALIO 
CHORAS, susidedąs iš 55 
dainininkų,-dir.A.STANKE - 
VIČIAUS laimėjo Quebec’© 
provincinėse chorų varžybo
se PIRMĄ VIETĄ. Sveikina
me ir džiaugiamės ’.

"Mtcwtcce 'Kafttaa
Kailių siuvėjas

Tel: 767-6183

Didelis

Siuvu

s augo j i mo s

p or d u o d u

• MONTREAUO VYRŲ, 
OKTETAS po gerai pavyku
sio savo plokštelės prista
tymo, atliks meninę dalį 
Spaudos Vakare, BALAN
DŽIO 24 d., Šv.KAZIMIERO 
PARAPIJOS salėje. Padai - 
nuos seniai begirdėtų dainų , 
V. Baumilo-niekada negirdė
tų Montrealyje.

Plokštelės pristatymo 
Vakare buvo parduota 1GC 
Okteto plokštelių.

1448 RUE ST ALEXANDRE 
SUITE 6OOA

a—■BIMiiiiiriiaiririMnragwnfawt

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TEL. 288-9646

D. N. BALTRUKONIS
1MMI. I R 1. ES - ( 1 ASK IN( .

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

P AT ARN AVIM AS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

MONTREALIO LIETUVIU JAUNIMO ANSAMBLIS

GINTARAS
VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI I SAVO

pirmosios plokštelės
PRfSTATYMA

1982 m. GEGUŽĖS 8 d,

BALIUS
AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJ 
Tuoj po koncerto ;

• VAKARIENĖ
• ORKESTRAS 
o BARAS

KONCERTAS
Cegep ANDRE LAURENDEAU 

AUDITORIUM
1111 Lapierre St. La Salle
Programa atlieka :

TORONTO GINTARAS
pradžia: 5:30 vv.

ĮĖJIMAS SUAUGUSIEMS:
MOKSLEIVIAMS:

$7.00
$4.00

RENGĖJAI:

- $5.00
- $4.00

TĖVU KOMITETAS

DANPAR

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

REALTIES CORP.
3 10 VICTORIA AVE SI’JTL 4 0 9 

MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose 
m—wmwrimw m miu—.............hiiumi ii h i —a—J

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATS AKOM Y Bt • GYYYBl 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P. Q.

į? S?S2S2Si2S2SHSE5HSHSBS?5H5HS2S25ESH5HS25H5BSBSE5H5ESHSBS2S25,HSHSE52S25?.': p A ME STAS SE GTUKA S
įb Velykų rytą po Mišių A V 
K Parapijos Salėje pamestas
K keturkampės formos GINTA- 
cjRlNIS SEGTUKAS su įrašu 
£ "Palanga".
Ą Kas jį radote, malonėkite 

pranešti "NL" redakcijai
Htel: 368-6220.
$ ATŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS

[f KLK MOTERŲ D-JOS SU -
,D SIRINKIMAS BALANDŽIO 25
& d., Sekmadienį, ATŠAUKIA- 
t MAS dėl tą pačią dieną vyks
iančio BENDRUOMENĖS SU- 
ESIRINKIMO.

LUKOŠIUS Kazys, nese - j° vėsumos...
re niai pergyvenęs širdies ata - 
[g ką, sugrįžo Ąš ligoninės ir 
re sveiksta savo namuosę.
Cj Jam būnant ligoninėje, ne-
S žinomi piktadariai pavogė jo
K automobilį.Mašiną surado. Ji sirgusi, dabar sveiksta na- 

buvo apdaužyta, pravažimėta muose savo vyro Mečio
K 600 mylių ir palikta. priežiūroje.

• KLlCIAI.Ina ir Algis, Al
dona ir Romas OTTAI išvy
ko vieno mėnesio atostogų. 
Aplankys Marocco, Egyptą ir 
Saharos dykumą.

• Dr.LUKOŠEVIČIUS Pet
ras su žmona Irena sugrįžo 
iš malonių atostogų Florido
je.

• JONELIS Albertas ir TO
LIUŠIS Kostas praleidę atos
togas Floridoje, gerokai su
šilę ir įkaitę saulėje, sugrį
žo į Montrealį. Sako, kad jau 
buvo pasiilgę Montrealio ir

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695—r 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 Komų 3 7 6 - 3 7 8 1

Albertas NORKELIONAS, B.A. CS.£., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas

Agentūro veikia nuo 1 945 pi.

8 psi

• NAKIENĖ F., susižeidė 
krisdama. Ją slaugo duktė 
J. Vilkelienė.
i :č ’ : ‘
;• PARAGIENĖ Ona buvosu-

TRANS- QUEBEC SIDINGS L T. D 
AL1UM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI AL1UMINIJUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1CZ
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

MENAGER
LEON .AS
SALES

Montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.

* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

* MŪS U. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠ IMTIMI J UMS, PAS (TARNAUS-!

* UŽEIKITE! ĄS ĮTIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU 
Menager’iu Leo GURECKAS

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end oi Sherbrooke Street West). 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1982-04-22-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

