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BREŽNEV'AS SAKOSI 
PASIRUOŠĘS MAŽINTI 
RAKETŲ SKAIČIŲ

SSSR, prez. Leonid Brež
nevas ruošiasi skristi į 
Bonn’ą su pranešimu, kad 
sumažins reikšmingai SS-2C 
raketų skaič ų, nutaikytų} V. 
Europą. Sąlyga- kad NATO 
sumažins savo naująją rake
tų programą. Brežnev’as yra 
taip pat pasiruošęs įspėti , 
kad jeigu NATO vykdys sa
vo naująją programą, Sovie
tų Sąjunga būsianti priversta 
vykdyti didelį apsiginklavi
mo planą ir gamintų dar 
stipresnių raketų, negu SS - 
20. Jis bandys įtikinti kitų 
valstybių vyriausybes, kad 
bet koks branduolinis karas 
Europoje negalės būti "ribo
tas". f

Brežnev’as vyks savaitę 
laiko anksčiau, negu numaty
tos lemiamos JAV - SSR 
branduolinio nusiginklavimo 
derybos Genevoje, Šveica
rijoje.

Oficialiai sovietai tvirtina, 
kad jie. nėra žymiai prana
šesni branduolinių raketų 
skaičiumi už JAV-bes, kad 
jie tik rūpinasi apginti savo 
rubežių. Tuo tarpu JAV yra 
toli nuo bet kokio pavojaus...

Tačiau- Afganistanas So- 
vietų Sąjungos nesiruošė 
pulti, nepuolė jos nė Pabal - 
tijo kraštai, nei Vidurio Eu - 
ropoję Čekoslovakija, Veng '- 
rija, Rumunija, Jugoslavija 
ar kas kitas.. .Hitlerinė Vo
kietija irgi yra seniai alijau
tų pagalba nugalėta.

DEBATAI DĖL AFGANISTANO 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Atidarant Jungtinių Tautų 
visuotiną susirinkimą deba
tams Afganistano klausimu , 
Pakistano generalinis sek
retorius Nawaz pranešė, kad 
apie 2.5 mil. afganų vyrų , 
moterų ir vaikų atbėgo vien 
tik į Pakistaną, nes Afganis
tane deginami kaimai, mies
tuose nuolat prasiveržia ko
vos, tad bejėgėms aukoms 
niekokite nelieka,kaip bėgti.

Nawaz įteikė rezoliuciją , 
kurią parėmė 44-ios valsty
bės. Joje reikalaujama tuč
tuojau atitraukti svetimos 
kariuomenės dalinius iš Af
ganistano; išlaikyti krašto 
nepriklausomybę, teritorijos 
politinę nepriklausomybę ir 
neutralitetą; užtikrinti afga
nams teisę patiems nustaty
ti savo ekonominę, politinę ir 
socialinę sistemą , laisvai 
nuo pašalinių įsikišimų.Taip 
pat reikalaujama užtikrini
mo, kad visi afganų pabėgė
liai turėtų teisę"laisvu noru 
grįžti namo, saugiai ir gar
bingai".

Nežiūrint tarptautinės pa
galbos, Pakistanas turi pa
dengti pusę išlaidų, susida - 
rančių išlaikant pabėgėlius,

Sovietų Sąjunga/ lyg ga - 
lėtų kitaip?/ rezoliucijas 
pavadino "neįmanomais nuo
tykių ieškojimais".Esą, JT 
organizacija tik įsivaizduoja, 
kad Afganistanui gręsia koks 
pavojus, norėdama padidinti 
JAV karines pajėgas Indijos 
vandenyne. Ko ji pati ten 
siekia-oficialiai nepaaiški - 
no. Na, bet juk ir taip aišku, 
juoda ant balto užrašyta So
vietų ideologijoje.

Washingtone kalbama, kad 
JAV prez. R.Reagan'as pa
tieks svarbų pasiūlymą, ku
riuo JAV ir Sovietų branduo
liniai arsenalai turėtų būti 
numažinti beveik iki nulio . 
Tokia pre z. Reagan'o kalba 
duotų progos apraminti bai
mę, kuri kilo jam pasisakius, 
kad Europoje įmanoma apri
boti plotą branduolinių gink
lų naudojimui.

ŠEŠIOS SOLIDARNOSC 
DERYBINĖS GRUPĖS

Waršawoų nuvyko specia
lios 6 derybinės Solidarnosč 
grupės tartis su komunisti
ne Lenkijos vyriausybe. Yra 
sprendžiamas klausimas , 
kaip Unija ir vyriausybė ga
lėtų jungtis į bendrą valsty - 
binįfrontą. Svarbiausia kliu - 
tis - kaip suderinti laisvų
jų rinkimų reikalavimą su 
konstitucijon įrašytu princi - 
pu, kad vyrauja kom.partija.

ALYVOS UŽTEKS DAR
8 0-eiai METŲ

Italijos valstybinės alyvos 
kompanija praneša, kad pa - 
šaulio alyvos rezervai yra 2 
ir puse karto didesni, negu 
buvo skaičuojama ir turėtų 
pakakti dar 8O-čiai metų.

Į tą apskaičiavimą neįeina 
Sov.Sąjungos ir Kinijos re - 
zervai,nes neįmanoma gauti 
tikslių žinių.
SKANDALAS QUEBEC'O 
PARLAMENTO PASTATE

Pradžioje- tik šen bei ten 
nugirstas gandas sukėlė 
daugiau juoko, negu nusiste
bėjimo. Tačiau vienam TV 
departamento tarnautojui 
pareikalavus, organizuoto 
pornografijos tinklo veikla , 
radusi vietą prov.parla - 
mento patalpose, atsidūrė į 
Teisingumo Ministerijos 
rankas.

Tyrimai patvirtino, kad 
Quebec’o Parlamento TV fil
mavimo aparatai buvo nau
dojami susukti pornografi

niams filmams pačiose 
Parlamento patalpose ’. Tai 
buvo aparatai, naudojami T V 
komercinėms reklamoms, 
Paaiškėjo, kad pasiūlant 
brangias keliones, buvo pa
perkami asmenys, sąryšyje 
su šių filmų sukimu. Apie 50 
asmenų,kurie filmuoja pro- 
vinc. Parlamento debatus, 
gavo grąsinimų, kad nekal
bėtų policijos apklausinėji
muose.

Šių apklausinėjimų rezul
tatai buvo paskelbti, kai li
beralų partijos atstovas Mi
chel Page per paklausimų 
periodą susirinkime neat- 
laidžiai reikalavo pasiaiš
kinti. Firma,kuri naudojosi 
aparatūra ir patalpomis , 
randasi Laval, Que. Pasiro
do, kad dingo ir apie 1500 
kasečių. Ar bereikia 
mentarų apie tvarką "gero - 
sios vyriausybės"?

ESTAI ŽADINA RUSUS
Iš Švedijos pranešama,kad 

okup.Estijoje 2.000 aktyvių

1981.1apkr. 8 d. Ottawoje įvyko Cauncil of National Etno- 
cultural Organizations of Canada / Kanados Etno-kultūri - 
nių Organizacijų suvažiavimas. KLB atstovavo Krašto 
Valdybos vicep. J. V. DANYS ir Algis JAZUKONIS, Vi
suomeninių reikalų komisijos narys. Nuotraukoje /kai - 
rėje J J. FLEMING - Daugiakultūrinių Reikalų ministe - 
ris ir Algis Jazukonis. Nuotr. J.V. Danio.

Kanados Etno- Kultūrinių 
Organizacijų suvažiavime 
dalyvavo 35-ių tautų at - 
stovai, iš jų 23 yra nariai . 
Lietuviai dalyvavo 2-jose 
svarstybose, kur KLB at - 
stovai aktyviai pasireiškė. 
Jų pasiūlymai buvo'įtraukti 
į rezoliucijas. 

estų nacionalistų grupe ra - 
gina surengti simbolinius,po 
visą Rusiją streikas gruo - 
džio mėn. 1 d.,kaip jie kad 
vykdomi Lenkijoje.

"Visa sovietinė sistema 
skyla, nes yra vidaus nėra - 
mumai ir įvykiai Lenkijoje 
daro įtaką", - pasakė Sergej 
Soldatov, įkūrėjas demokra
tinio Estų judėjimo organi
zacijos.Šį pareiškimą jis pa
darė Stockholme. Yra at- 
spausd nta tūkstančiai 
atsišaukimų, kuriuose kvie
čia pusės valandos tylai 1 
gruodžio ir po to kiekvieną 
pirmąją mėnesio darbo die - 
ną.

Jeigu ir KGB ar vietinei 
milicijai ir pasisektų nėprį- 
ieisti iki demonstracijų,tai 

ko - ‘jos bus kitą mėnesį, ir dar
kitą'.' -

Jis taip pat patvirtino, kad 
lapeliai yra konfiskuojami ir 
žmonės tardomi. /Mums y - 
ra šiek tiek keista, kad jo 
vardas ir pavardė- rusiški /,

KANADOS TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS P-KAS A . 
FlRAVjČlUS VLIK’ui įteikė $ 50.000 čekį,Seimo me
tu. Iš kairės: dr.K.BOBELIS,p.GIEDRA TIS,p.FLRA- 
VTČJUS, prel. BALKUNAS ir teisininkas p.BTlKLIORiUS.

ANTIKOMUNISTINIO BLOKO 
TAUTŲ KONFERENCIJA

Toronte lapkričio 7-8 d. d. 
vyko Antikomunistinio Blo
ko Tautų Konferencija. Visi 
atstovai davė įvairių faktų, 
pranešimų. Ovacijas sukė
lė afganistanų atstovas,ku
ris pareiškė, kad jie nieką -

da nepasiduos ir nesutiks 
su Sovietų komunistų inva - 
zija. Buvo rodomas filmas 
iš kovų Afganistane ir kaip 

RYGOJE NUTEISTI DU LATVIŲ SOCIALDEMOKRATAI

PAVYKĘS VLIKO SEIMAS

VLTK’o Seimas. įvykęs š. m. lapkričio mėn. 6-8 d.čL 
Clevelaid’e, L etuvių Namuose, praėjo sėkmingai.

Seimo rengimo komiteto pirmininkas Vytautas 
JOKŪBAITIS . Pirmąjį posėdį atidarė VLTKo Valdybos 
p-kas dr. K. BOBELIS . Vyko Seimo prezidiumo , komi
sijų rinkimai, VLIKo Tarybos -p-ko pranešimas, VLIKc 
Kraštų įgaliotinių pranešimai.

Antrame posėdyje vyko Tautos Fondo pranešimai . 
Kanados lietuvius atstovavo Kanados Tautos Fondo p-kas 
A. FIRAVIČIUS.

Dr. D. KRIVICKAS numatė paskaitą tema "VLIKo 
veiklos gairės besikeičiančioje tarptautinės politikos kot> 
jungtūroje".

Sekė diskusijos, buvo koncertas- Vakarienė, o kitą 
dieną iškilmingos pamaldos.

Latvių socialdemokratų partija išeivijoje birželio 11d, 
pranešė, kad birželio 5 d. du latviai buvo Rygoje nuteisti 
už "išdavystę". Juris Bumeistars, pranešime apibūdin - 
tas kaip "pogrindinės latvių socialdemokratų partijos Lat
vijoje" vadovas, gavo 15 metų konclagerio, o Dainius Lis 
mani s, irgi socialdemokratas, 1C metų.

Apie teismą trumpai painformavo ir Rygos radijas . 
Bumeistars ir Lisma uis buvo suimti pernai lapkričio mė
nesį ir apkaltinti išdavę latvių emigrantams svarbias"pa- 
slaptis" ir tuomi padarę žalos Sovietų Sąjungai. Elektros 
inžinierius Bumeistars yra vienas Latvijos vadovaujančių 
žuvivaisos specialistų. Pasak latvių socialdemokratus 
Stockholme, KGB sufabrikavo Bumeistarui bylą, norėda - 
mas sutriuškinti socialdemokratų sąjūdį Latvijoje. Tokių 
priemonių griebtis KGB paskatino pastarieji įvykiai Len - 
kijoje.

Latvių Socialdemokratai išėlvijbjtf nuteistųjų reikalu 
kreipėsi į žymiuosius Vakarų Europos socialdemokratus: 
buvusį Vakarų Vokietijos kanclerį Willy Brandt. Socialis 
tinio Internacionalo pirmininką ir buvusį Švedijos minis - 
torį pirmininką Olaf Palme ir Austrijos kanclerį Bruno 
Kreisky. Brandt buvo paprašytas savo apsilankymo Mas
kvoje metu /birželio 3G-liepos 2/ šiuo klausimu pasikal - 
bėti su Brežnev'u.

Savo birželio 9 d. pranešime apie suimtuosius latvius 
United Press international agentūra paminėjo, kad "La't - 
vija, Lietuva ir Estija buvo Sovietų Sąjungos užkariautos 
1940 metais". .

/ELTA

sovietai naudoja biologinio 
karo metodus.Vyko ir įvai
rių okupacijų dokumentaci - 
jų pateikimas.

/
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la LitUanie! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ.
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/■’.S. Hendrada.rbin.ar korespondentu spausdinamos mintys ne— 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik is anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.

KAS LAISVĖS GYNĖJAI IR KAS JOS IŠDAVIKAI?

,x„ ''Vargu rastume Lietuvoje ar užsienyje tokių radijo 
klausytojų ir "Tgdavystės kelio" skaitytojų, kurie gal
votų , kad visi - ir nepriklausomos Lietuvos buvusios vy
riausybės, ir daug aukšto rango karią, visuomenės ir po 
litikos veikėjų, katalikų bažnyčios dignitorių ar šiaip jau 
kultūrininkų bei žurnalistų , nieko kito nebūtų darę, kaip 
tik troškę užsiverbuoti svetimų žvalgybų agentais ir sten
gęsi išduoti Lietuvą Hitlerio naciam.

Mat, anot "Išdavystės"' autorių, anie visi lietuviai 
buvę ir tebesą tautos išdavikai, o tikrieji patriotai - ne 
išdavikai’. - buvę ir likę tik tie, kurie pasijungė dirbti 
sovietų žvalgybai ir .Sovietų Rusijos naudai.

Ne kartą tvirtinau, kad vargu kas tokiom pasakom ga
lėtų patikėti. Bet knygoje puslapių puslapiai paskirti tik 
šiai temai.

Remiantis neva suimtųjų vokiečių generolų tardymo 
. liudijimais ar ir visai be niekur nieko nuolat svaičioja - 

ma, kad, pavyzdžiui, Lietuvos generolai Raštikis, Kubi
liūnas, Plechavičius, Musteikis, Nagius arba pulkininkai 
Škirpa, Dulksnys, Urbonas, konsulas Budrys, Bažnyčios 
vadovai arkivyskupas Skvireckas ir vyskupas Brizgys, po
litikai Karvelis, Matulionis , Brazaitis - visi jie ir dau - 
gelis kitų.buvę nacių saugumo įstaigų agentai.

Jie tik ir siekę asmeninio pasipelnijimo tikslu par
duoti Vok etijai savo kraštą...

Dar daugiau pastiprinti šitokiai šizofreniškai halių - 
cinacijai, jau pačioje knygos įžangoje/ p.3 / teigiama 
kad apskritai visų visokių lietuviškų politinių, patriotinių 

-ir. rezistencinių sąjūdžių veikla buvo . . . - savo tautos iš
davimas,. .

Bet jau ir prie Rusijos prijungtos Lietuvos laisvę 
gynę tik tarybiniai patriotai - "žvalgai", kurie veikę vi
sur - Kaune :r Klaipėdoj, Berlyne ir New Yorke, Žene
voje ir Stokholme. Jie vieninteliai buvę visur stiprūs ir 
žinodavę visas paslaptis.

Bet buržuazinė Lietuvos vyriausybė, girdi, jau prieš 
karą pasukusi klaidingu keliu / p.lG /. Ji pasirinkusi na
cių fašizmą, o ne "revoliucingai nusiteikusią savo liau
dį". Todėl 194G metų vasarą toji "Lietuvos liaudis nu
vertus! supuvusią buržuazinę vyriausybę" /p. 17/ ir at
stačius' prie Rusijos prisijungusią tarybinę socialistinę 
Lietuvos respubliką.

Tenka pripažinti, kad čia jau užgriebiama pati istori
nės tiesos esmė.

Visai nepaisant faktų ir nesivaržant dėl gėdos, čia sto
jamės akivaizdoje fantastiškų postringavimų, rodančių to
talinį ir šimtaprocentinį sovietinės propagandos melą,

Šiem nieko bendra su tikrove neturintiem melam 
priešinosi ir visada priešinsis kiekvienas bešališkas is
torikas, kaip lygiai tuos įvykių iškraipymus ir prasima
nymus akivaizdžiai paneigs patsai ano laikotarpio gyve
ni mas.

Anų dalykų tiesa buvo ir liks paprasta, skaidri, ir ty
ra, neištrinamos gyvenimo eigos įvykių paliudyta ir tau
tos dorųjų vaikų tebeatmenama.

Suminėtieji garsesnio vardo ar atsakingų pareigų 
asmenys, kaip ir tūkstančiai kitų lietuvių patriotų, anu'o- 
met pakankamai gerai suprato ir sąmoningai buvo "pasi
rinkę" ne nacizmą, ne fašizmą, ne komunizmą ar tik vie 
nūs kuriuos specialius "liaudies interesus". Kam dar 
"rinktis", jeigu jie blaiviai buvo pasiryžę ginti visą Lie
tuvą, visą jos valstybinį.likimą, jos tautinės laisvės lo - 
bius, nežiūrint į tai, kad vienas kitas ir būtų turėję 
skirtingas pažiūras dėl tos pareigos vykdymo metodų.

G kada jau nebuvo vilties sėkmingai priešintis jėga 
prieš persveriančias kaimynų pajėgas ir kai lietuvių tau
tos laisvė buvo užslėgta, sveikiausi tautos sluogsniai ir 
šviesuomenės vadai nesiliovę puoselėję tautinės laisvės 
ir valstybinės nepriklausomybės susigrąžinimo ryžto.

Atitinkamai pagal aplinkybes ir sąlygas, tik šiam 
idealui buvo dirbta, aukotasi, daug nukentėta ir žiūrėta 
- ir atrodo, nesustota nei tėvynėje, nei išeivijoje.

Lietuvos nepriklausomybei durklu dūrė į nugarą ne 
lietuvių liaudis.

Ne ji vertė aną senąją "supuvusią" vyriausybę.
Ne ji išdavė svetimiem savo tėvynę.

* 194G - jų, paskui 1944 - jų metų vasarom tatai atli
ko Sovietų Sąjungos kariuomenė, nedengiamu smurtu oku
pavusi Lietuvą, po to šalies administravimą per leisda
ma sovietinei policijai ir Maskvai atsidavusiai neva "lie
tuviškajai" kompartijai.

j Tokia buvo ir liks-nuoga tiesa.
Nes tokia juk yra neperrašoma mūsų istorija.'1

/ iš Bronio RAILOS "VAIVOS R Y(K Š T Ė'7
2 psl. \

m. AMŽIAUS
liūs ir moralinę kančią dėl 
dukrelių netekimo, jų likimo 
Sibire.

Į JA V atvyko 1949 m., sun
kiai kūrėsi,jau senesnio am
žiaus teko dirbti ir fizinį 
darbą. Vėliau jis gavo rusų 
kalbos mokytojo darbą JAV 
armijos karininkų akademi
jose. Materialinis gyvenimas 
pagerėjo, bet abiejų Raštikiu 
sveikata ėmė silpnėti. Ne
žiūrint to, stipri dvasia vis
ką nugalėjo ir gen.St.Raš- 

sto-s tikis parašė 3 tomus savo 
atsiminimų raštų. Jie yra la
bai įdomiai, gabiai akademi
niai parašyti.Juose vaizduo
jamas Lietuvos kariuomenės, 
Lietuvos vyriausybės gyve
nimas, abi okupacijos-rau- 
donųjų ir rudųjų, žmonos iš
gyvenimai NKVD naguose , 
kalėjimuose, karo laikotar
pyje 1941-44 m., DP gyveni
mas V. Vokietijoje, bendrai 
Europoje, JA Valstybėse įsi
kūrimas. Paliesta ir dau
giau aktualių Lietuvai ir lie
tuvių tautai istorinių Įvykių. 
Tai tikras veidrodis lietuvių 
tautos gyvenimo anuo laiko
tarpiu.

Kadangi ir aš esu to laiko 
gyvas liudininkas, nors ke
liolika metų už autorių jau - 
nesnis, bet daugelį faktų at
simenu ir galiu patvirtinti , 
kad visa taip buvo.

Netaip seniai gavau laišką 
iš gerbiamojo jubiliato gen. 
St. Raštikio, kuriame rašo , 

SSSR kad jo ir jo žmonos sveikata 
labai nusilpusi. Daugiau ne
begali jis rašyti, nes teko 
pergyventi kelias vėžio ope
racijas. Gyvena Los Ange
les mieste, JAV-se.

85-tojo gimtadienio proga 
linkiu generolui Stasiui Raš
tikiui, buv.Lietuvos Kariuo
menės vadui, šimtaprocenti
niam lietuviui, Žemaitijos 
sūnui - sveikatos, sveikatos, 
sveikatos.

To paties linkiu ir jo 
žmonai,buvusiai mano neto
limai kfaimynei, aukštaitei iš 
Užulėnų km./netoli nuo ma
no gimtojo kaimo Troškūnų 
valse. .Panevėžio apskr./.

Lenkiu galvą prieš sukak
tuvininką, buv. Lietuvos Ka
riuomenės vadą, atsiekusį 
posto per savo darbštumą , 
ištvermę už jo meilę lietuvių 
tautai ir savo šeimai.

Buv. ramovėnas.ats.lęite - 
nantas Jonas Karka

Po ilgojo popietinio posėdžio, beveik neatsikvėpus , ki
tiems nespėjus nė nuvažiuoti į motelį, o detroitieciams į 
namus persirengti, įvyko iškilminga vakarienė su koacea*- 
tine dalimi, reto svečio kalba, senssicingos sumos Baitui 
paskelbimu Ir įteikimu.

20-tasis BALFO SEIMAS DETROITE

Lietuvos kariai Nepriklausomybės kovose

Alfonsas Nakas 
/tęsinys/

Iš 53 skyrių tik keliolika atsiuntė pranešimus apie savo 
veiklą, kurie čia buvo paskubom perskaityti. Kai kurie 

Į su pranešimais įteikė ir imponuojančių sumų čekius, bet 
ne visi, nes daugelyje miestų rudeninė pinigų i’in’diavadar 
Balfui tebevyksta.

Renkant 32 Balfo direktorius buvo šiek tiek’painiavos, kai 
vienas Cliicagos atstovas pasiūlė paruoš tos balsavimo kor
telės su kandidatų pavardėmis gale įrašyti dar vieną kan
didatą. Prasidėjo apie valandą nusltęsęs ginčas, abiem pu
sėm operuojant skirtingais įstatų paragrafais. Pagaliau 
kandidatė buvo įrašyta, bet balsavimų metu pralaimėjo.

Specialiai į šį seimą iš Romos atvykęs Sv. Kazimiero 
kolegijos rektorius prel. Ladas Tulaba metė žvilgsnį į Bal- 
fo nueitą kelią. Su savo atminimais jis sugrįžo į pokari
nius laikus Vokietijoje, kai ten važinėjo JAV karininko uni
forma aprengtas kun. dr. Juozas Končius ir ne tik tyrė ga
limybes, kaip masei bėglių padėti, bet ir ėmėsi konkrečių 
žygių. Prelatas L. Tulaba atkūrė keletą Įdomių epizodų ir 
paryškino Balfo veiklą, kai ši dabar visur žinoma organl - 
zacija tebuvo tik kūdikio amžiuje.

GEN. STASYS RAŠTIKIS 
SULAUKĖ 85 

/Prisimenant Lietuvos Ka
riuomenės Šventę,prisime - 
name ir dar mūsų tarpe te
besantį Lietuvos Kariuome
nės vadą generolą Stasį 
RAŠTIKĮ,kuriam šiemet su
eina 85 m.amžiaus. Red./ 

Stasys Raštikis gimė 1893 
m. rugsėjo 3 d.,Kuršėnuose, 
Šiaulių apskrityje.

1917 m. jis baigė Karo A- 
kademiją Tiflise, Rusijoje . 
Dalyvavo I-ajame Didžiąją - 
me Karo Kaukazo fronte. į 
Lietuvą grįžo 1918 ,m. ir : 
jo savanoriu Lietuvos ka
riuomenėn, dalyvavo kovose 
prieš bolševikus. Daugpilio 
fronte buvo sužeistas ir pa
teko nelaisvėn. Jis buvo į- 
vairiose belaisvių stovyklo
se, Tūlos ir Maskvos kalėji
muose. Tik 1921 m., kei - 
čiantis belaisviais su SSSR 
jis buvo atvežtas į Lietuvą .

Didžiojoje kultūros centro salėje vaišių dalyviams susė
dus už baltai dengtų, gėlėmis papuoštų stalų, sveiKinimo 
žodį tarė Balfo 76-to (detroitiškio) skyriaus v - bos pirm. 
Alfonsas Juška. Padėkojęs atsilankiusiems (deja, labai ne
gausiai — nebuvo nė pilnų 200) pasidžiaugė, kad programa 
sutiko atlikti solistė Danutė Petronienė, sopranas, akompo- 
nuojama savo mokytojo Richardo Maier. Programa neilga, 
tik septynios dainos, iš kurių pirmos trys lietuvių kompo
zitorių,© paskutinioji,ypač gražiai sudainuota, tai ilgoka, 
sun’ci arija iš Giuseppe Verdi operos "II Travatore".

Koncerto vidury solistei išėjus atsikvėpti, J. Mikaila pa
skelbė, jog yra gauti Balfui skirti dviejų mirusiųjų tautie - 
čių palikimai. Pirmąjį,3000 dol., palikusi senosios kar
tos tautietė—Karis-Karčiauskienė, testamento sudarymo 
metu patarimą šį tą palikti Balfui gavusi iš Ann Arbore gy
venančių mūsų visuomenininlrų Jūratės ir Liongino Pečiū- 
rų. Antrasis palikimas, vėl iš senosios kartos labai kuk
laus lietuvio, gautas tarpininkaujant Detroito visuomeni
ninkams Stefanijai Kaunelienei bei Vincui Tamošiūnui. Pa
lėkėjas — Juozas Tamošiūnas (Vincui negiminė). Paliktoji 
suma--tuo tarpu 50. OOO dolerių, bet, kai visi mokesčiai 
bus užmokėti,gal dar bent trečdaliu padidės. Apie Juozą 
Tamošiūną paprašyta žodį tarti, S. Kaunelienė nupasuitojo 
jo kuklumą, gerą širdį, patriotizmą.. Sužinojome, kad lygiai 
tokią pat'sumą kaip Balfas gauna it Wayne valstybinis uni
versitetas Detroite, bet tik dešimt tūkstančių pačiam uni - 
versitetui, o likusieji pinigai — ten studijuojantiems lietu
viukams, jų stipendijoms. S. Kaunelienė ir J.. Mikaila 50. 
OOO čekį publikos akyvaizdoje įteikė M. Rudienei. Sekan
čią -dieną, seimui užsibaigus, grupė atstovų nuvažiavo į ka
pines ir ant Juozo Tamošiūno kapo uždėjo gėlių puokštę.

šv. Antano, klebonui kun. Alfonsui Babonui parapijos pasi
meldus, prasidėjo vaišės. Jų metu paskelbta, kad švęsda
mas savo 7O-ties metų amžiaus sukaktį, visuomenininkas 
Antanas Rudis publiką apdovanojo šampanu. Šampanas greit 
visus sušildė ir gera nuotaika laikėsi iki vidurnakčio.

Klegesys kuriam laikui nutilo, kai A. Juškos pakviestas 
prabilo naujausias bėglys iš okupuotos Lietuvos, agronomi
jos, botanikos, ekologijos mokslininkas, akademikas dr. 
Kazys Ėringis. Jis-papasakojo dalį savo išgyvenimų karo , 
pokario metais ir dabartiniais laikais. Nušvietė kai ku
riuos mūsų tautai gręsiančius pavojus, davė sugestijų,kokie 
ryšiai su Lietuvoje likusiais leistini, kokie smerktini.

Stasys Raštikis stojo Lie
tuvos kariuomenėn, 1929 m „ 
baigė Kauno Universiteto ve
terinarijos fakultetą, gauda - 
mas veterinarijos gydytojo 
teises. Praktika nesivertė , 
bot įstojo Į Berlyno Karo A- 
kademiją, kurią baigė 1932m.

Atlikęs stažą pulkuose, 
1935 m. buvo pakeltas brig . 
generolu, paskirtas Lietuvos 
Kariuomenės generalinio 
štabo viršininku, vėliau Ka
riuomenės vadu.

St.Raštikis buvo Lietuvos 
Krašto Apsaugos Ministeriu 
1938 m.iki 194G-ųjų
okupavus Lietuvą 1940. VI.1ą 
rudenį jis slaptai pabėgo į 
Vokietiją ir apsigyveno Ber
lyne, palikęs šeimą Kaune .

Žmona buvo suimta ir pa
sodinta į NKVD kalėjimą 
Kaune, o 3 dukrelės išvežtos 
į Sibirą nežinomai ateičiai. 
Berods, 2 jų dar esančios 
gyvos.

Prasidėjus SSSR- Vokie - 
tijos karui, gen.St.Raštikis 
laikinojoje Lietuvos vyriau
sybėje 1941. VI. 24 -I .5.bu
vo Krašto Apsaugos minis - 
terio poste. Po to jis dirbo 
Kauno Karo Muziejuje kaipo 
kuratorius, tvarkydamas is
torinius dokumentus.

Griuvus Rytų frontui 1944 
m., gen.Raštikis pasitraukė 
su žmona / E. Smetonaite , 
prez. A. Smetonos brolio 
dukra/ į Vokietiją ir gyveno 
DP gyvenimą Įvairiose sto
vyklose, pergyvendami visus 
tremtinių vargus, nedatek-

Sekmadienį, spalio 25 d. ryte Dievo Apvaizdos šventovė - 
je įvyko pamaldos už gyvus ir mirusius Balfo darbuotojus. 
Pamaldas laikė prel. L. Tulaba, asistuojamas penkių kuni
gų. Pamokslą sakęs tėv. P. Baltakis, OFM, iškėlė nepapras
tą Balfo reikšmę.

Vidudienį Įvyko uždaromasis posėdis. Čia buvo paskelbti 
vakarykščių balsavimų rezultatai. Išrinkti visi 32 direk
toriai, kaip buvo iŠ anksto skyrių nominuoti. O naujieji di
rektoriai, sekmadienio ryte posėdžiavę išrinko (ištikrųją 
perrinko tąpačiąlvaidybą ateinančių trijų metų kadencijai. 
Štai ji: pirm.Maria Rudienė,! vicepirm. kun. Ansas Tra- 
kis, n vicepirm. kun. Antanas Zakarauskas, III vicepirm. 
AldonaDaukienė, IV vicepirm. Albinas Dzirvonas,gen. sek
retorė Ona Jokūbaitienė, protokolų sekr. Faustina Macke
vičienė ir ižd. Kostas Čepaitis. Direktorių tarybos pirm. 
— Vladas Pažiūra.

Perskaitytos ir priimtos rezoliucijos. Baigiamuosius pa
dėkos žodžius tarė Marija Rudienė ir Jurgis Mikaila. Dar 
kartą sugiedotas Tautos himnas.

Šį seimą, kaip ir prieš devynerius metus, globojo Det
roite veikiantis Balfo 76-tas skyrius. Rengimo komitetą 
sudarė: pirm. Jurgis Mikaila,vicepirmininkai RožėRažaue 
kienė ir Alfonsas Juška; nariai’— kun. Alfonsas Babonas, 
Antanina Jonyuienė, Marija Kasevičienė, Romas Mačionis , 
Lidija Mlngėllenė, Česlovą Pliūrienė, Kazys Radauskas, 
Kazys Sragauskas, Česys Sadeika ir Ona Šadeikienė. Dar 
apie dvidešimt asmenų įeina į Įvairias komisijas, bet jų pa
vardžių nebeminėsiu.

Spaudai informuoti pasitelkti penki laikraštininkai: Anta
nas Grinius, Vytautas Kasniūnas, Antanas Bukauskas, Bro
nius Vaškaitis ir šio reportažo autorius. Korespondentams 
didžiai gelbėjo Baįfo centro raštinės tarnautoja Laima Alek
sienė. Manau, kad visų reportažuose truks daugelio pavar - 
džių ir kitokių faktų, bet jei ne L. Aleksienės vaidmuo — 
trūkumai būtų kurkas didesni. ■'
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į. KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS TARYBOS
& SUVAŽIAVIMAS 4

A.Ž.
Š. m. spalio 31 ir lapkričio 1 d. d., Londono mieste Gnt. 

Įvyko KLB Tarybos XI-tosios sesijos suVažiavimas. Sa
les ir reikiamą priėmimą parūpino Londono Lietuvių fi
nds Apylinkės Valdyba.

Londoniškiai ir artimesnių apylinkių lietuviai Tarybos 
suvažiavimui skyrė pilną dėmesį: Tarybos suvažiavimas 
mažosioms mūsų apylinkėms reiškia šviesų pragiedrulį 
išeivijoje.

Malonu pažymėti, kad į Londoną sūvažiavo veik visi 
Rytų Kanados lietuvių Tarybos nariai. Buvo taip pat ir to
li mųjtį Kanados Vakarų apylinkių atstovai. Tai aktyviojo 
jaunimo nariai: iš Edmontono - Nijolė Karosaitė ir iš Wi- 
nnipego - inž. Jurgis Valaitis.

Suvažiavime dalyvavo ir Kanados Lietuvių Jaunimo S- 
gos keli vadovai: Laima Beržinytė, Zita Bersėnaitė, Paulius 
Kuras, Gabija Petrauskienė ir kt. Savo atstovą E.Čuplins- 
ką atsiuntė Kanados Lietuvių Fondas, o Tautos Fondą atsto
vavo Ant. Firayičius.

Taigi, pagal mandatų komisijos pripažinimą, s u važia - 
vi me dalyvavo 47 Tarybos atstovai ir nemaža lietuvybe be
sirūpinančių tautiečių- svečių.

Suvažiavimą šeštadienį rytą atidarė KLB Krašto V - 
bos p-kė jaunoji advokatė Joana KŪRA IT Ė. Londono lietu- 

• y įų klę bo nas ,kum P. Mi kąląų skąs ■ u kalinę j 9 i ny okąc i ją. Bu T 
„yp, sudarytas .pręzjdtunąas, sekretpriątap,.Rezoliucijų. • - ■ ir 
..Mandatų komisijos,priimta darbų tvarka. Suvažiavimui 
.paeiliui pirmininkavo V.PTEČATT S, Vida STANEVIČIENĖ 
ir Jurgis VALAITIS.

Darbas pradėtas Krašto Valdybos ataskaitiniais pra
nešimais. Valdybos p-kės J.Kuraitės pranešimas buvo 

kondensuotas, bet išsamus ir išmąstytas. Po to turėjo 
sekti Visuomeninių Reikalų Komisijos pranešimas, bot 

jos pirmininkė Irena Meiklejohn pranešė, kad dėl ligos ne
galinti atvykti. Taryba jai nusiuntė linkėjimus greitai pa
sveikti. Švietimo Komisijos p-kė s Dalios VISKONTIS - 
NĖS pranešimas buvo užgirtas. Šiais metais mūsų mo - 
kyklos veikia Calgary, Hamiltone, Montrealyje, Londone ,

- Gttawoje, Sault Ste. Marie, Toronte ir Winnipege. Aukšt. 
/Lituanistiniai Kursai yra Toronte. Šiuos kursus baigų -
siems išduodami Kanados vyriausybės pripažinti kredi

tai. Visos čia minėtos mokyklos veikia savarankiškai ir
‘ gauna Kanados vyriausybės paramą pagal Kanados dau - 

giakultūrinę ir "Heritage language" programas.
Kultūros Komisijos pranešimą padarė inž. J.DANYS.

. Jis džiaugės mūsų meniniais vienetais. Kultūros sąvoka 
ir apimtis yra tokia plati. Nelengvas šios srities, darbas, 

"bet daug kur mūsų apylinkėse dirbama su dideliu pasi - 
šventimu. J.Danys trumpai aptarė atliktus, darbus ir a- 
tėities planus. Visam šios srities darbui labai reikalinga 
efektyv' finansinė parama.

Socialinių Reikalų Komisijos pirmininkas J.KRIS - 
TGLAITtS davė apžvalgą apie šalpos reikalus. .Per dis

kusijas kai kam iš pranešimo atrodė, lyg šalpos darbas 
■ koncentruotųsi Hamiltone. Bet šis darbas tyliai dirba - 
mas ir kitose apylinkėse. Kaip te n bebūtų, šalpos reika
lai, atrodo, reikalingi perorganizavimo. Didesnio dėme - 

-šio skirti reikia ir saviškiems čia išeivijoje: daug mūsų 
■pensininkų sunkokai verčiasi. Užjūrio šalpą vykdant, gal 
reiktų glaudesnio ryšio su BALFu.

Krašto Valdybos kasininkas V.DAUGINIS pažymėjo ,
- kad finansinė apyskaita bei sąmata raštiškai patiekta su- 
n važiavimo dalyviams. Diskusijų metu jis buvo paprašytas

smulkiau nusakyti kai kurias išlaidų pozicijas /pav.apie
•’ kelionių išlaidas/.

Suvažiavimas išklausė ir kitų institucijų pranešimus 
•suKanados Lietuvių Jaunimo S-gos buvusi p-kė Laima BER- 
^ ŽTNYTĖ aptarė jaunimo įnašo reikšmę ir pristatė nau - 
c ją Sąjungos pirmininkę Zitą BERSĖNAITĘ. Smulkesnio 
tapžvalginis pranešimas raštu buvo išdalintas visiems su- 

u^'važiavimo dalyviams.
et; . Kanados Sporto Apygardos atstovas A. BALNIS nu

švietė mūsų išeivijos sportinę veiklą.
- ■ Bendruomenės Garbės Teismo pranešimo nebuvo. Su- 
"'važiavimo prezidiumas tik paskelbė Garbės Teismo sąs- 

tatą.
Revizijos Komisijos pirm. M.CHAINAUSKAS perskai- 

" ’ tė piniginės atskaitomybės revizijos aktą. Atskaitomybė 
vedama gerai, trūkumų nerasta.

/bus daugiau /
A$981.XM8 G .

KAIRĖJE -
KLB Krašto Tarybos Su

važiavimas Londone, Gnt.š. 
m. spalio mėn. 31-lapkr. 1 d . 
prezidiumas:

iš kairės - J. Šiaučiulis, 
sekr., Vida Stanevičienė, 
Vincas Piečaitis ir J. Valai
tis, suvažiavimo pirminin
kai, ir kostasToliušis, sekr.

Nuotr: J. V.D a n i o

LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA

PERSPEKTYVOS; N r. 9
BRANGIU MIRUSIU ŽEMĖ /Ištrauka-/ 
/Vakaruose išleido knygelės pavidale PLB/

/ tęsinys /
Komunistų partija, tuo laiku besigrūmusi už valdžią, 

rūsčiai kaltino Laikinąją vyriausybę už tokią pažiūrą gro
buoniškumu, carinės užsienio politikos tęsimu . V. Leni
nas vėliau kalbėjo: ....” O tie jų, kurie ypatingai įsisma
gino, kaip garsusis Miliukovas, tie iš anksto sudarė že
mėlapius, pagal kuriuos ir Rytų Prūsijos gabalas turėjo 
būti atskirtas ir atitekti Rusijos liaudžiai - kaip atlygini - 
mas už pralietą milijonų darbininkų ir kareivių kraują. 
Štai kas iš tikrųjų buvo viešpataujanti Rusijos buržuazinė 
- imperialistinė Kerenskio respublika..." /Raštai, t. 26, 
p.445/.

Atrodė, Spalio revoliucija turėjo amžinai pašalinti pa
našias imperialistines užmačias. Deja, praėjo vos pora 
dešimtmečių ir , atsiradus progai bei kaip reta, palan 
kioms aplinkybėms, tuoj pat pasistengta įgyvendinti tai, 
ko negalėjo padaryti nei carizmas, nei Laikinoji vyriausy 
bė. Kremlius nenorėjo prisiminti Lenino kritikos ir — 

o, istorijos ironijai - "už pralietą milijonų darbininkų ir 
kareivių kraują" padovanojo užkariautą žemę "didžiajai 
rusų tautai". Tai, kas Lenino lūpose carizmo ir Laiki - 

nosios vyriausybės atžvilgiu skambėjo kaip didžiausia niek- 
šybė'/r nusikaltimas, .sočialižnio epochoje pavirto 1 aukš
čiausiu gėriu. Bet tai vien tariamas pavirtimas. Socia
lizmas ir dialektika čia nieku dėti. Paprasčiausios perga
lės ir didžiavalstybinio šovinizmo apsvaigintos galvos ne
skyrė, kas yra gėris, kas niekšybė. Kam tokiu svarbiu 
momentu berūpės istorinis teisingumas bei mažytės tau - 
tos teisės, kas bedrįs prisiminti, kad dar tebėra gyvi šio 
krašto autochtonai?

Nedrįso, matyt, apie tai užsiminti ir tuometinė Lietu 
vos tarybinė vyriausybė. Tiesa, dar ir šiandientebevaikš- 
čioja po žmones nuomonė, kad, girdi, Maskvą siūliusi 
Lietuvai laimėtą žemę, tačiau Vilnius atsisakęs. Bet in
formuoti žmonės teigia, jog toks gandas buvęs sąmonini - 
gai paskleistas, norint pasiteisinti prieš liaudį. T ai visai 
įtikėtina. Juo labiau, kad Mažojoje lietuviškoje tarybinėje 
enciklopedijoje skaitome, , jog VKP/b/CK "padėjęs ap
gyvendinti" Klaipėdos kraštą /T.3, p.482/. Ką tai retš - 
kia, visi žinome: tai buvo rusiškoji kolonizacija Lietuvo
je. Tuo tarpu daugiau kaip du šimtai tūkstančių Lietuvos 
gyventojų "iškeliavo" už Uralo. Iš kur čia atsiras tada 
savų žmonių apgyvendinti "naujoms" žemėms! Kremlius 
gi vykdė tai, kas jam buvo naudinga ir reikalinga.

Partijos istorijoje/Vilnius,. 1971, p. 447/ rašoma , 
jog, "ryžtingai gindama Lenkijos interesus, tarybinėde- 
legacija pasiekė tai, kad buvo grąžintos nuo amžių jai 
priklausiusios žemės ir išspręstas klausimas dėl jos 
naujų vakarinių sienų - pagal Oderį ir Neisę". Tuo tar
pu tai, kas lietė Lietuvą, jos interesus, tarybinei dele
gacijai rūpėjo mažiausiai, nes dėl to nesuko galvos ir 
pats Vilnius. Tai kas, kad ta pati Lenkija buvo užgrobu
si lietuvišką Seinų-Punsko ruožą. Tai kas, kad nuo am
žių lietuvškas žemes trypė grobikai kryžuočiai. Būdin
gas bruožas: Maskava tautų interesais rūpinasi tik tol, 
kol pastarosios nepatenka jos valdžion ir kiek tai lie
čia jos pačios interesus. Ir dar. Istorikai šiandien 
neigiamai atsiliepia apie feodalinės Lietuvos , vadovus, 
kad 15 amžiaus viduryje nedalyvavo Lenkijos kare su kry
žiuočių ordinu. Atseit, praleido gerą progą susigrąžinti 
prieš porą šimtmečių užgrobtąsias vakarinių lietuvių že
mos. Kaip tokiu atveju ateities istorikai turės vertinti 
tarybinių Lietuvos valdovų veiklą?. Šie gi tėra tik ma
rionetės. ..

Beje, kaip buvo "rūpinamasi" Lietuvos interesais 
gerai parodo J. Paleckis savo atsiminimuose apie Lietu - 
vos priėmimą į TSRS 194G m. rugpiūčio 3-čiąją. "Prieš 
prasidedant posėdžiui, - rašo J. Paleckis, - mus pakvie
tė į Jekaterinos salę, kur rinkosi vyriausybės nariai . 
Likus kelioms minutėms iki posėdžio pradžios, prie mū
sų priėjo Aukščiausios Tarybos Prezidiumo darbuotojas 
ir ėmė klausinėti , kuriuose Baltarusijos pasienio ra
jonuose gyvena lietuviai. Tvirtai mes žinojome apie 
Švenčionių rajoną. Liudas Gira dar priminė apie lietu - 
viškąsias gyvenvietes Marcinkonis, Dieveniškes, apie ku
rortą Druskininkus. Bet jau buvo paskelbta, kad posė
dis prasideda, ir mus pakviečia į salę" /V dvuch mi-

alglmanto skiltis I

REZIDENCIJOS IR REZIDENTAI

Uždėjai įmantrią antraštę ir pats gėriesi elegantiškais 
ir lakiais žodžiais. Vadinasi, rašinio tema nebus lėkšta 
ar be intrygos. Tiesa, čia ne scenarijus kino ar video 
juostai, bet jei užtektų polėkio, kas žino., gal kokį teat
rą ir pajėgtum sudominti (vis tas nekuklus ir perdėtas 
optimizmas veržiasi i lankas.. .).

Labai patrauklus tas žodis — rezidentas. Čia gali būti 
daktaras rezidentas, koks nors diplomatas, gali net ifl 
koks kalinys, reziduojąs kalėjime, tegu nors ir laikinai. 
Viena, tai tikrai aišku. NieKo bendro nėra (nors ir pana
šiai skamba) su rezistencija ar rezistentais. Toki, sa
vaime suprantama, tegali būti likę tėvynėje (tiek lygiai 
mažojoje, ar net ir "didžiojoje"). Jie, irgi, gana aišku, . 
neturi nieko, kas bucų galima pavadinti rezidencija. Dėl 
gyvenamo ploto stokos, gyvenant kartu susiglaudus ir uoš
vienėms, ir anytoms, ir vaikaičiams, ir tėvams, ir jau
navedžiams, būtų beveik nepadoru tokį gyvenamą plotą, 
butą, namą, apšaukti rezidencija. Va, šioje vietoje ar 
tik ne pirmųjų išeivijos ir tėvynainių tenai likusių, ne
susikalbėjimo šaltinių versmių reikėtų pradėti ieškoti. 
Reiškia — rezidencijos mums, o aniems telieka tik re
zistencija. Šiaip jau, aplamai žvelgiant, išmokome re
ziduoti visiškai pakenčiamai. Nereikia nei Kaliforni — 
jos ažūrinio dangaus mėlynės, net ir Vidurvakariuose ar 
Rytuose gyvendami, vis po truputį keliamės 1 nuosavas 
rezidencijas: neretai, jomis gali pasipuikuoti ir-prieš 
save, ir prieš kaimynus. Nevisiems užtenka tų reziden
cijų šiaurėje, todėl gausėja vilos ar kondominiumai Flo
ridos iškilmingesnėse vietovėse, prie, ar arti vandeny
no. “Šiluma, saulė kaulų nelaužo, tad ar nesveika, bent 
šiurpiausius žiemos mėnesius praleisti pietuose?

Girdime apie vienus kitus,įsigijusius gracingas nuo
savybes Pirenėjuose ar Karibų jūros salose. Dar kiti 
turi nuosavas apsistojimo vietas Colorado kainuose ar 
Naujosios Anglijos miškingose vietovėse. Vieni mėgau
jasi vandens sportu, kiti žiemos, dar kiti medžioklės ir 
pan.

Maždaug per trisdešimt metų naujųjų emigrantų srau
tas, šiandien, galima sakyti, jaučiasi nei kiek neblogiau 
už čiagimius, o visoje eilėje atvejų, gal net geriau. Ar 
kas drįstų tvirtinti, kad lietuviai yra 'neverŽlūs, ar ne 
ambicingi ar neišradingi? Kaip visa tai betvirtintum, vis 
Vien turėtumei sutikti, kad čia nenukrito iš aukštybių ko
kia dangaus mana. Įdėta daug ir sunkaus darbo, intensy
vių pastangų, sumanumo. Būtų naivu galvoti, kad žmo
giškoji prigimtis yra tiek pakitus, kad, staiga, jaustu — 
mels naujame krašte nepritapęs, nesuaugęs, nepripra
tęs. Todėl ir bent.'kiek anksčiau vykę teoretiniai s vars
tymai apie grįžimo tėvynėn galimybes (jei tokios aržsiver- 
tų), šiandien tegali būti laikomos tik "filosofinėmis"pra
tybomis. Nebent, dar, lituanistinių mokyklų mokinukai 
klausiami, ar norėtų Lietuvoje gyventi, mums tikintis, 
pozityvaus atsakymo, pasakytų taip.

Vad nasi, reikėtų palikti visas rezidencijas, gal net vi
siškai atsisakant jų, taipogi jaučiant, kad, pagal amžių, 
būtų lyg ir sunkiau iš naujo kurtis, naujas rezidencijas 
statydintis, o žiemos metu, visos Floridos jau būtų bent 
kielę sunkiau Įkandamos. . .

Artėjant (ar ir sulaukus) pensijos • amžiaus, laiko 
lyg ir daugiau atsiranda, tad, būtų beveik nepapriotiška 
ignoruoti tokį svarbų klausimą, kaip rezistencija. Todėl, 
lais vuose pokalbiuose tikrai nevengiamos ta tema disku - 
sijos, tikint, kad rezistencija tikrai gyvuos, plėsis ir ak- 
tyvės, žinoma, be mūsų, tėvynėje ar Sibire likusiųjų tar
pe. Ar dar Kitaip turėtų būti ?

rach. Moskva. 1974, p.339/. Vadinasi , ne patys iškėlė 
klausimą dėl lietuviškųjų žemių grąžinimo. Kaip men - 
kai tam buvo skiriama dėmesio, rodo ir tai, kad netgi ne
spėta iki posėdžio giliau aptarti reikalą. Komentarai, kaip 
sakoma, nereikalingi. Neatsitiktinai ir mūsų dienomis 
daugelis Baltarusijos lietuvių to "rūpinimosi "(dėka neturi 
mokyklų girmtąja kalba, jie sąmoningai nutautinami.

Ir štai, dabar ten, kur Tilžė ir Lazdynėliai, kur Pil
kalnis, Stalupėnai ir Širvinta, nėra lietuviškų vietovaržių: 
kurių nedrįso išnaikinti net hitlerininkai. Ir štai nebe
skamba ten graži senųjų lietuvninkų Šnekta. Ir veltui 
svajojo kai kurie literatai dar bent K. Donelaičio aprašy
tai būrų vietovei sugrąžinti Tolminkiemio vardą. Net tie 
25 tūkstančiai lietuvių, kurie šiandien ten nusikėię gy
vena, negali turėti gimtąja kalba mokyklų . Pasirodo, 
visi užkariautojai vienodi. Ir jau nėra Prūsų Lietuvos, 
nelabai drįstama prisiminti, kad ji kažkada vadinosi net
gi Mažąja Lietuva. Keliauti per ją, tartum važiuotum 
brangių mirusiųjų žeme. Tiktai girdi, nelyginant graudų 
liūdesį ar užgniaužtą skundą, S. Neries žodžius:

Ties bangom žydra žuvėdra skraido,
Rūsčiai murma Baltija šaltoji, -
Tavo pasakų, dainų svajingą aidą,
Tavo kalbą pamirštą kartoju.

/PERSPEKTYVŲ 9 nr.buvo perfotuografuotas iš gautų 
originalų taip^ kaip jie pasiekė Vakarus. Pata isytos tik 
tos vietos, kur sunku ar neįmanoma skaityti tekstą.

"Perppektyvų" nr.9 leidinio auka,apmokanti pers 
pausdinimo ir pašto išlaidas, yra 3 dol. Prenumerata 
už 6 leidinius, numatytus išleisti 1981-82 metais- 2G dol. 
auka. Visos aukos gali būti nurašomos nuo : federalinių 
mokesčių. Čekius siųsti LITHUANIAN WgRLD COMMU
NITY 562G So. Claremont A ve., Chicago , IL, 6G636, USA

3 psi
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

BUVĘ ir DABARTINIAI "MARGUČIO" TALKININKAI. Pirmoje eilėje iš 
kairės: E.SAKADGLSKfENĖ, A. LAPINSKAS, E.VILUTIENĖ, H. ŽEME
LIS. Antroje eilėje: R.SAKADOLSKIS, L.NARSUTIS, V. VIJEIKIS, A .

REGIS, V. ADAMKUS, P.PETRUTIS ir Š. GOCEITAS. Nuotr: P. Mal ėt os

CHICAGO’S "MARGUČIO” RADIJO PROGRAMAI 50 METŲ

Ed. Šul ai ti s
Spalio 24 d. Cliicagos Jau<- 

nimo Centre įvykusis ren
ginys buvo atžymėtas Chica- 
gos lietuvių radijo programos 
—"Margučio" 50 metų gyva
vimo sukaktis.

Apie 400 tautiečių čia buvo 
liudininkais šios retos sukak
ties, kuria buvo prisiminta 
netiksi radi jo programa, bet 
buvo pažvelgta į Amerikos lie
tuvių praeitį. Kadangi "Margu
čio"! steigė jas komp. Antanas 
Vanagaitis buvo ne tik papras
tas radijo pranešėjas, bet ir 
menini n'm s, o apie "Margu
tį" buvo susispietęs visas bū
rys senosios lietuvių ateivių 
kartos visuomenininkų bei 
įvairių sričių veikėjų, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pasi
reikšdavo radijo programos 
ar "Margučio" žurnale, tai 
ši ir davė progą pasidžiaugti 
sęnųjįpveikėjų žodžiais, mu
zika, dainomis bei vaizdais.

Prieš puotą buvo įsoenizuo- 
ta "Margučio" radijoprogra - 
ma, kuri klausytojus nukėlė į

senus laikus. Čia dabartinis 
"Margučio" pranešėja;': Pet
ras Petružis, buvę pranešė
jai Romas SaKadolskis ir An
drius Regis, davė visą eilę 
"Margučio" praeities faktų, 
kurie buvo perpinti garsinių 
įrašų ištraukomis bei vaiz
dais, scenon pateiktais skaid
rių pagelba.

Taip pat buvo duota pasi
kalbėjimų su "Margučio" žy
miais darbuotojais - — seno
sios kartos atstovu advokatu 
Antanu Lapinsku ir dabarti
ni u "M a r guč i o "di r okto ei ų t a - 
rybos pirmininkuValduAdam- 
kumi. Jis gyvu žodžiu papa
sakojo apie "Margučio" bu
vusius ir esamus tikslus bei 
atliktus darbus.

Po 45 minutes užtrukusios 
programos, kurioje buvo pa
žvelgta "Margučio" 50 metų 
praeitįįį klausytojus prabilo 
sukaktuvinės puotos rengimo 
komiteto pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Kiek vėz 
liau buvo pristatyti keli žy -

mesnieji sveikintojai—Lietu
vių Fondo atstovas dr. Ambro- 
zaitis, kuris savo sveikini
mą sustiprino 500 dol. dova
na. Taip pat čia prabilo ir 
Cleveland© lietuvių radijo va
landėlės vedėjas J. Stempu - 
žis, kuris sveikino ne tik ra
dijo valandėlės, bet ir JAV 
LB Kultūros Fondo vardu, pa
žymėdamas, jog "Margučio" 
vedėjas P. Petrulis išrinktas 
iškiliausiu radijo vedėju ir 
jam paskirta 1, OOO dol. pre
mija ' jis ją čia ir įteikė). 
Sveikinimus iš Wasningtono 
atvežė ir Amerikos Balso lie
tuvių skyriaus Alfonsas Pet
rulis, kuris įteikė simbolišką 
dovaną — didelį margutį, pa
darytą jo žmonos, nemažos 
liaudies meno specialistės . 
Pabaigoje prabilo ir pats P. 
Petraitis, padėkojęs visiems 
už gausų dalyvavimą, sveiki
nimus, paramą bei links
mus.

Beje, dar buvo praneštai

dr. S. Bačkis, New Yorko lie
tuvių radijo programos vedė
jas dr= Jokūbas Stukas ir kitų 
Amerikos lietuvių radijo, ve
dėjai ir 1.1.

Į puotą atsilankė Lietuvos 
gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė, vysk. Vincentas Brlz- 
gys, Alto pirm. dr. K. Šidlaus
kas ir daugelis kitų lietuvis - 
kų organizacijų veikėjų.

Buvo pakeltas Šampano tos - 
tas už "Margutį", už jo toli - 
mesnę veiklą ir našius jo dar
bus. Toliau buvo vaišintas!, 
linksmintasi, pabendrauta.

Šis buvo paskutinis iš eilės 
1981 metais įvykusiu "Margu
čio" renginiu. Pirmasis įvy
ko balandžio 11-12 dienomis, 
kuomet buvo pastatyta Anta
no Gustaičio tragikomedija 
"Mėnulio užtemimasf'įrežisa- 
vo Darius Lapinskas).

Rugsėjo mėn. 27 d. buvo su
rengtas "Margučio" įsteigėjo 
Antano Vanagaičio kūrinių 
koncertas. Čia programą at
liko Toronto mišrus choras 
"Volungė", vadovaujamas Da
lios Viskontienės. Taip pat 
pasireiškė solistai Algirdas 
Brazis, AudronėGaižiūnienė. 
- Simonaitytė, Nerija Linke
vičiūtė ir Jonas Vaznelis.

yra išmarginta gražiais pasi
sekimais, dideliais laimėji
mais.

Beje, sekančiais metais 
"Margutis" ir vėl žada duoti 
bent porą nemažų kultūrinių

švenčių. Vasario mėn. 2 8 d. 
bus žymiiijų smuikininkų Ban
kų koncertas, o rugsėjo pabai
goje ar spalio pradžioje— lie
tuvių simfoninės muzikos kon
certas, kuris įvyks garsioje 
Orkestrą Hali salėje.

OHIO LIETUVIAI GYDYTOJAI ĮTEIKĖ KULTŪRINĘ PREMIJA 
JUOZUI STEMPUŽIUI

Juozas S temp u žis

Reikia pažymėti, jog "Mar - 
gutis" yra pati seniausia lie
tuvių radijo programaAmeri- 
koje. Jaje kaip pranešėjai ar 
skyrių vedėjai yra pasireiškę 
nemažą žymių veikėjų: adv . 
Antanas Olis/vienas iš nedau
gelio lietuvių turėjęs rinkimų 
būdu Įgytą politinį postą), bu
vęs PLB pirmininkas Juozas 
Bačiūnas, dr. Steponas 
žis, Bronius Dirmeikis, 
Liutkus, VI. Vijeikis, H. 
mėlis ir daugelis kitų.

Bie-
P.

Že-

'Margučio-l radijo prvgra - 
jog gauta nemaža visokių svei- mos, o taip pat jau ■:< numiru.r 
kinimiį raštu, Sveikinusiųjų
tarpe buvo Lietuvos pasiun- rija yra senosios Amerikos 
tinybės Washingtone vedėjas

šio "Margučio" žurnalo isto-

lietuvių išeivijos istorija. Ji

Š.m. lapkričio mėn. 1 d. 
Ohio Lietuvių Gydytojų D-ja 
įte i kė kultūr i nę pre mi ją
1OOO doL, Juozui STEMPU- 
ŽIUŲ Tėvynės Garsui radijo 
programos vedėjui Cleve- 
land’e už jo visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą.

Premiją įteikė OLGD-jos 
Valdybos p-kas dr. H. Bra
zaitis ir-ižd.dr.Dainius De
ges ys.

Šiame susirinki.me taip pat 
buvo nutarta stambesne su
ma paremti Lietuvos Pa
siuntinybės Rūmų Washing - 
ton’e remontą.

Premiją skiria jau 25 m.

K. Bradūnas

iš: "Užeigoje prie Vilniaus Vieškelio"

PRAVAŽIAVO Į KRIKŠTĄ KRIKŠTATĖVIAI 
PRADAINAVO VESTUVIŲ. KARTETOS 
IŠ SIBIRO GRĮŽĘ PRAĖJO, 
SUSTOJO TURISTAI ALAUS.. . 
O JETGU KAS IMS IR PAKLAUS 
LAIKO IR VIETOS PRASMĖS 
AR SENOSIOS GIESMĖS 
BEATMINSIM ŽODŽIUS? 

TADA OBELĖLĖ NUDŽIUS, 
AR ATSPROGS VĖL KITA 
LYGIAI ŽALIA TR ŠVENTA ?

/ Ši K.Bradūno poezijos knyga yra jau 13-toji./

Juozas Š i 1 ė n a s

VEIDU I* ŠIAU R E
■>

/ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS 
/ tęsinys/
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Srauni, neplati Akmenos upė, užtvenkta malūno užtvan

kos ir išsiliejusi į platų žolėmis apaugusį prūdą. Aukšti 
krūmais apaugę krantai, vietovei teikia gražų vaizdą.

Senas, nuo gaisro apdegęs, aplūžęs, apleistas malū
nas. Klemas, buvęs malūnininkas, įlindęs į vidų aiškina 
mums, mažai nusimanantiems apie malūno įrengimus ir 
stebisi, kodėl juo niekas nesirūpina, niekas neatstato, esą 
būtų galima verstis gerai, o jei šalia malūno ir ientpiuv^ 
Įtaisius, būtų visai puikus gyvenimas.

Pirk, — juokauja Jonas, — gal parduos. Galėsi bol
ševikams arbūzus-malti.

— Žiūrėkite, kolbos sunkiai prieinamos pakriūtės . Iš - 
sikasei slėptuvę, užsimaskavai, ir nei biesas tavęs neuž - 
uos. Galima būtų ilgą laiką išsilaikyti samprotauja De
santininkas, rodydamas antroje pusėje prūdo aukštus Ak
menės upės krantus.

— Niūronių miškuose galėjome būti saugesni — galvo
ja Juozas, turintis brolį gyvenantį jų artumoje.

— Taip mes daugelis galvojome pirmomis atsiplėšimo 
valandomis ir jei ne Pagojęs įvykis — tikrai daugelis iš 
mūsų šiandien nesimaudytumėm Akmenės vandenyje — 
išreiškia savo mintis kiti.

Netoli aukštu upės krantu einančiu keliu ūžia riedan
čios važiuotės, pro malūno užtvanką krenta vanduo, abu 
susilieja į vieną judesio harmoniją.

Pro aukštų pušų šakas plaukia reti pūkiniai debesys. 
Įkaitintas pakrantės smėlis alsuoja šventiška ramybe, 
aukštai iškilęs vėversys dainuoja vasaros dainą, vandens 
paviršiuje šokinėja rhažos žuvytės. Mūsųmalonią poilsio 
valandėlę nutraukia, nuo kalniuko atskubėjęs-Adomas.

— Matai kur jie, aš jau geras pusvalandis kaip ieškau 
ir nerandu. Jie šildosi prieš saulę kaip ponai ir nežino , 
kad jau išvažiuojame. Skubėkite, visi laukia, prayažiuo - 
jantys vokiečiai sako, kad rusai netoli Kražių..

Pora minučių ir mes paliekame saulės įšildytą Akme
nės krantą. Sėdame į vežimus ir kietu akmenuotu keliu 
4 psl.

pasileidžiame Kaltinėnų link. Pailsėję arkliai pakalnėn 
bėga lengva ristele, juos valdo Jonas nuo mažens prie jų 
pripratęs, ilgus metus važiojęs paštą iš Anykščių į Kurk
lius.

Drėgni, dar nespėję išdžiūti marškiniai gaivina kūną, 
lengvas vėjelis švelniai kutena bėgančių arklių karčius, 
siūbuoja pakelėje sasispietusios smilgos.

Kaltinėnai, keletos vieškelių ir Žemaičių plento kryž
kelių mazgas. Daugybė pabėgėlių nuo Raseinių pusės, 
kryžkelėje didslė vežimų ir žmonių spūstis. Daug Lie
tuvių Batalijono karių, visi puikiomis uniformomis, ge
rai ginkluoti, visi kartu pasukame Šilalės link. Mūsų ko
lona pailgėja iki dviejų kilometrų ilgio.

Batalijono kariai smagiai nusiteikę dainuoja kariškas 
dainas, smagu ir mums su jais kartu.

Temsta, prieš akis — varginanti nakties kelionė. Tau
ragės pusėje girdėti stiprus lėktuvų bombordavimas , 
sprogimai drebina žemę, iškyla gaisrų sukelti dūmai. Su 
jais gaubiančia tamsa, virš mūsų kolonos praūžia keturi 
rusų lėktuvai, išmeta šviečiančias lempas ir žemai skris
dami atakuoja mus kulkosvaidžių ugnimi.

Kyla panika: šviesų ir Šūvių išgąsdinti arkliai metasi 
per griovius, iš vežimų šoka žmoąės ir slepiasi šalykelio 
grioviuose ir po medžiais, kieKvienas ieškodamas sauges
nės vietos. Pasigirsta išgąsdintų vaikų ir moterų klyks - 
mas, arklius tramdančių balsai ir rusiški rusams skirti 
keiksmai. Kolona sustoja atakuojančių lėktuvų ugnyje . 
Pakartotinai išmėto daugiau lempų ir dingsta gilėjančios 
nakties tamsoje.

Žmonėmis nuostolių neturime, viskas praėjo gana lai
mingai, tik vienam iš anykštėnų sulaužytos vežimo jie — 
nos.

Jau ne vieną ugnies krikštą turėję, batalijono kariai 
juokiasi iŠ bailesniųjų išgąsčio ir savais patarimais mo
ko, kaip elgtis lėktuvų antpuolio metu. Tolimesnį kelio 
tarpą iki Šilalės pravažiuojame ramiai. Artėjant prie Ši
lalės, vėl matyti ;berūdyjančiu rusu tanku. Ju čia kelioli
ka — juoduoja lyg dideli akmenys, suvarstyti taiklių vo - 
kiečių šūvių keturiasdešimtis pirmaisiais metais.

Netoli Balsių kaimo, visą koloną vokiečių lauko žandar
merija sustabdo,kad praleistų skubančius vokiečių tankus 
Telšių kryptimi. Prastovime gerą valandą, kol prarieda 
tankai. Jų sukeltas triukšmas maišosi su rytų pusėje gir
dimais dūžiais. Vėsi naktis, ant žolės žvilga rasa, ūkių 
sodybose loja šunys.

Auštant, gaidžiams giedant pravažiuojame Šilalės mies
telį. Žmonių nematyti, turbūt, dar tebemiega. Sukame į 
kairę ir netoli miestelio apsistojame dideliame Šilalės 
dvare. Jame pilna ankščiau apsistojusių civilių pabėgė - 
lių ir karių. •

Didžiulis dvaro kiemas pilnas vežimų, sukilę žmonės 
ant mažų lauželių verdasi valgyti. Mauroja alkanos ir 
nemelžtos karvės,rūgsta dūmai, kranksi išbaidytos var
nos.

Naujai atvykę ieškoti vietos kur pasistatyti savus ve
žimus. Visur užimta, visur pastogės pilnos. Apsistoja
me atokiau, prie dvaro esančių pašiūrių: tik sienos, vė
jo nuplėšyti stogai,be durų, aplink tuščias, asmenuotas 
dirvonas, pakalnėje nemažos upės šniokštauti vaga, 
kur vedami girdyti arkliai.

Po trumpo poilsio aš, Vytas, Bronius ir,Antanas eina
me pasidairyti į Šilalę. Miestelyje tebesimato praėjusių 
karo dienų pėdsakai, daugybė sudegusių namų pamatų, 
apaugusių žolėmis stūkso tarp retai išsimėčiusių sveikų 
namų. . . Nedidelė gotiško stiliaus bažnytėlė dominuoja 
miestelio centre, apie ją susispietę laikosi keliolika se
nų namų grupė, nepaliestų karo audros. Bažnytėlė ant 
neaukšto upelio kranto, apsupta medžių. Jos durys pra
viros, kyla noras užeiti nors pasižiūrėti, užeiname. Ji 
beveik tuščia, tik dvi moterėlės šalia viena kitos suklau
pusios, meldžiasi. Atrodo, kad pakeleivės, kaip ir mes. 
Joę nekreipia dėmesio į mus.

Bažnytėlės vidus dvelkia jaukumu. Sėdu į suolą, norė
damas nors minutę pailsėti ir susikaupti savyje. Stebiu 
besimeldžiančias moteris, su iš širdies plaukiančia mal
da, per skruostus riedančias ašaras, kurias šluosto ke
lionės apneštais dulkių skarelių kampais. Pajuntu dide
lį gailestį joms, tokį gailesčio jausmą, kokį retai kada 
pajusdavau. Priešais mane Marijos statula altoriuje , 
rodos žvelgia savo gerosiomis akimis į ašarojančias 
moteris ir į mane ką tai sakydama joms ir man?...

Mano lūpos prabyla maldai, maldai nerašytai, nesaky
tai, o iš širdies išplaukiančiais žodžiais. Prašau malo
nės ir globos sau ir savo artimiesiems, savo likusiai 
motinai ir visiems kelionės broliams, esantiems kartu 
su manim. Maldos žodžiai plaukia iš sunkaus likimo lyg 
akmeniu prislėgtos krūtinės. Jie plaukia lyg trykštanti 
versmė, kaip niekuomet, kaip niekada. Pirmą kartą gy
venime pajuntu didžiąją meilę maldoje. Pirmą kartą ma
nyje užsidegė motinos įžiebta didžioji malda, o kai lūpo
mis pristigo žodžių, pajutau aš veidu riedančias ašaras 
ir krintantį nuo krūtinės slėgusį skausmo akmenį. Man 
pasidarė lengviau, pro mažus langų vitražus šypteli sau
lės spindulėlis. Marijos veidas žvelgiantis į mane toks 
motiniškai šventas ir geras. Jaučiu dėkingumą tiems,ku
rie paliko šios Šventovės duris neuždarytas.

Maniau kad aš vienas čia atėjau, bet kai grįžtelėjau — 
sekančiame suole pamačiau brolį, Bronių ir Antaną. Ant 
jų rankų gulėjo šautuvai ir dulkėtos kepurės.

/ bus daugiau Z
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/IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

IR ČTA ŽIEMOS LAIKAS
Nuo spalio mėn. 1 d. ir 

okup. Lietuvoje laikrodžiai 
pasukti viena valanda atgal , 
pradedant "žiemos laiką". 
Tarp Vilniaus ir Britanijos 
Londono yra 3-jų valandų 
laiko skirtumas.

MAŠINOS NE VISKĄ GALI 
Persistengiant suindust - 

rinti kraštą ir parodyti sa
vo ekonominį "pranašumą", 
komunistinė vyriausybė, 
kaip ne kartą žemędirban - ' 
čiųjų buvo pastebėta, per 
anksti atsikratė arklių, o į- 
vedė "geležinius arklius" - 
traktorius. Dabar pradeda
ma susigaudyti ir atkreipti 
dėmesį į žmonių skundus , 
kad daugelyje atvejų ark
lių traktoriai pavaduoti ne
gali. Ypač, kai realybė pri
vertė plėtoti pagalbinius 
ūkius. Ypač lietingą rude- 

~nį derlių nuimti geriausia 
arkliais, nes traktoriai 
pravažiuoja be vargo tik 
sausomis vietomis. Be to , 
vežimų ratai negadina dir
vų. Vežimus dar mielai no
ri ir gali aptarnauti pensi - 
ninkai.Kita nauda-arkliai ir 
traktorinį kurą sutaupo.

Arklininkystės specia- 
’listai teigia, kad Lietuvai 
reikėtų turėti apie 1GG 
tūkstančių arklių. Dabar ū- 
kiuose yra arti 35 tūkst . 
kumelių, Tš jų gaunamas 
menkas metinis prieauglis.

Neseniai Ministerių Ta
ryba gavo partijos centro 
komiteto pritarimą orga
nizuoti arklių skaičiaus pa
didinimą.

PAMINKLAS RAŠYTOJUI
Anykščiuose, prie Švento

sios- kranto yra statomas 
paminklas rašytojui Antanui 
Vienuoliui - Žukauskui ,pa
minint jo gimimo 1OO metų 
sukaktį.

Anykščių miesto aikštėje 
ta proga bus atliedintas 3 m 
aukščio paminklas, sukurtas 
skulptoriaus P.Aleksandra
vičiaus. Rašytojas, aštrus 
realistas, buvo tapęs šalia 
Mykolaičio-Putino, lietuvių 
literatūros klasiku. Anykš
čiuose mirė 1957 m. Stip- 

- riausiai reiškėsi novelėse ir 
apsakymuose. Jis įpilietino 
į mūsų literatūrą padavimus 
ir legendas,parašęs Amži
nasis Smuikininkas ir Už
keiktieji Vienuoliai.Su nove
lėmis Paskenduolė, Inteli
gentų Palata, Vėžys, jis pri
artino jas prie europietiško 
lygio novelių.

Iš profesijos buvo vaisti - 
ninkas,tačiau sovietų okupa
cijos pradžioje vaistinė iš jc 
buvo atimta, sūnus ištremtas 
į Sibirą, iš kurio po eilės 
metų grįžo.

■■ii ,
TAU DAINUOSIU
Kai į rankas paimsiu brangią lyrą, 
Kai mano pirštai jos stygas užgaus, 
Skambės daina, pavasariu prabilus, 
Įsmigs į širdį pavergto žmogaus.

Brangi Tėvynė, mūsų vienas kelias, 
Mus jungia bendras džiaugsmas ir vargai; 
Juk aš - tavos širdies maža dalelė, - 
Tad mano dainos tau skambės ilgai ’.

KASDIENINIO MAISTO PROBLEMOS
J. Valiūnas

purkščiame kambarį kokiais 
kvepalais, kad mums būtų 
smagiau alsuoti, tai tik save 
apgaudinėja me :to nešvaraus 
oro nepašaliname, o jį tik 
tais kvepalais'’ užmaskuoja
me. Grui švarinti atidarome 
langą arba pa naudoja me 
ventiliatorių.

Pagalvokime ir apie oro 
drėgmės reguliavimą:ji yra 
tinkamiausia 5G%. Yra ne - 
brangūs oro sausintojai 
/"dehumidifier", 
tojai / "humidifier"/, arba 
pastarojo vieton pastatome 
dubenėlį su vandeniu/ypač 
žiemos metu, nes vėdinant, 
pav. miegamąjį, įleistas šal - 
tas oras ir įšilus, turi per- 
maža drėgmės/.

KReA/I 
VE/ORoDZ/M

VILNIUJE KONSERVUOJA 
DARŽOVES

Konservų fabrikas Vil
niuje įsitaisė kompotų ir 
marinatų liniją,: kuri per 1 
parą užkonservuoja apie 7 
tonas išrūšiuotų agurkųkas 
yra tris kartus daugiau , 
negu rankomis. Kompotai 
gaminami iš obuolių ir 
slyvų. Planuojama konser
vuoti pamidorus bei gaminti 
vaisių sultis.
• Pagal skelbiamus gamy- 
bos skaičius-Lietuvos gy-> 
ventojams ne tik neturėtų 
trūkti valgio, bet ir eilutėse 
nereikėtų stovėti. Tad kur 
nukeliauja tiek gėrybių, kad 
patiems savo krašto gyven - 
tojams reikia medžioti, da- 
sidurti ir svarbiausia- dar 
vis eilėse stovėti, negaran - 
tuojant, kad prekę gausi, įė
jęs per duris...

NAUJA ELEKTRINĖ
Vilniaus miesto pakrašty

je, šalia Kauno greitkelio, 
pradėta statyti trečioji Vil
niaus elektrinė. Ji patieks 
miestui elektros energijos ir 
butų centriniam šildymui 
karšto vandens.

Jeigu okupantai sugrįžtų į 
savo platųjį kraštą, tai ne 
tik vandens, bet ir butų už
tektų tikriesiems Lietuvos 
šeimininkams.

PABALTIJO MUZIKOLOGU 
KONFERENCIJA

Tallinn’e vykoT5-toji Pa
baltijo muzikologų konferen
cija. Joje buvo apsvarstyta 
muzikos kultūros raida tarp 
1970-80 m.

Daugelis lietuvių muziko
logų turėjo progos parefe - 
ruoti įvairiomis muzikinė - 
mis temomis ir parodyti nau
jausius lietuviškus filmus : 
"Vilniaus Kvartetas", "les - 
kome Klaksono".

Senojoje Tallinn’© rotušėje 
buvo groti Vilniaus Kvarteto 
atliekami 5-ių lietuvių kom
pozitorių kūriniai.

RŪPINASI VETERINARIJOS 
VALDYBA

Rimtai susirūpinusi Vete
rinarijos Valdyba, kad ko - 
lektyviniuose ūkiuose blogai 
prižiūrimos karvės. Verše
liams irgi trūksta geresnių 
sąlygų. Karvidėse būna ir 
šalta, ir drėgna, dėl to daug 
veršelių suserga arba nu
gaišta, arba tenka paskers
ti dar neišaugusius į normą .

LAZDIJUOSE NAUJA 
LIGONINĖ

Nauja 250 vietų ligoninė 
atidaryta Lazdijuose. Pas - 
tatas yra 5 aukštų, su įvai -
rių specialybių skyriais. Tik 
neaišku, kodėl taip sunku 
gauti vaistų ir kodėl jų ne - 
leidžia siųsti iš užsienio ?

T r LT A S PER VILNIĄ
Per Vilnios upę nutiestas 

gelžbetoninis tiltas. Jis yra 
plačiausias okup. Lietu/oje, 
automobiliai gali važiuoti 
6-iomis eilėmis.

Noriu patiekti papildomų 
motyvų dėl kasdieninio 
maisto reikšmės. Mano ūgis 
yra 5 p. ir 8 c., sveriu 13G 
svarų. Bet kiek yra žmonių, 
kurie "nešioja" daug didesnį 
svorį’

Ne vien svorio perteklius 
vargina daugelį. Pasitaiko 
ir jaunesnių, kurie neregu-' 
liuodami vartojamo maisto, 
skundžiasi ypač skilvio ne
galavimais /pav., žaizdo
mis - " uleeriais"/. Pažįstu 
vieną stalių, kuris sugadino 
skilvį, ištisas penkias die
nas valgydamas pigiuose 
restoranuose. Jo darbovie
tei išsikėlus virš 40 mylių, 
jis išvykęs į darbą pirma - 
dienio rytą, tegrįždavęs na
mo penktadienio vakare. Ir 
ne vien tik maistas gali bū
ti kaltas. Rūpesčiai ir šei
moje nesantarvė iššaukia 
skilvio negeroves: dvasinis 
žmogaus stovis žymia dali
mi įtaigoja jo kūno sveika - 
tingumą.

Rašydamas apie savo kas- zij°® paveikslų ir,ko gero , 
dienį maistą, daug detalių 
paliečiau tik paviršutiniškai.
/"NL" nr. 36 ir 37/.Kiek
vienas žmogus yra skirtin
ga individualybė ir kas,vie
nam tinka,tai gal kitam būti . 
visai nepriimtina, ypač, kad 
nemaža esti alergiškų as - 
menų . kąikuriems maisto 
prodūktėmSi Tenka atsar
giai ir'! palaipsniui keisti 
maistą ir jo vartojimą, ste
bint pakeitimų pasekmes.

Daugelis nu dejuoja dėl
aukšto kraujo spaudimo. Jei 
tas spaudimas 8G-13O arl4C, 
tai labai gerai;bet jei 90 - 
170, ar gal 95-ar net 1OO- 
200, tai tenka susirūpinti . ir podraug sveikesniu gyve- 
Tokie turi visai nutraukti ni mu. Pažvelkim tik į nekro- 
druskos vartojimą ir prade- Jogus, kur rašoma: "po sun- 
ti reguliarią mankštą,kad ir 
pirmiausia tik kasdieninio 
porą ar daugiau mylių žva
laus pasivaikščiojimo pavi
dale.

Maistą reikia vartoti gali
mai natūralų, pašalinant bal
tus" /valcuotus / miltus ir į- 
vairius dirbtinus,ypač skar
dinėse, produktus. Kuo ma
žiau reikia vartoti riebalų ir 
kiaulienos mėsos, kuo dau
giau vaisių ir daržovių, irtai 
galimai mažai arba ir visai 
nevirtų.

Ar daugelis pagalvoja apie 
plaučių "maistą"- alsuoja - 
mąjį orą?

Reikia išmokti giliai al
suoti ir ypač tą alsavimą 
tvarkant pasivaikščiojimo 
metu arba, dar geriau, kartu 
su yogo mankšta. Jei iš-

"Gal reikėjo ją pavadinti "gerbiamoji", o ne 
’ ’ me r gu ž ėle " ?______________________ ___

ra
posmeliai:
už mus kaltus.
Pana sopulinga

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI— MŪS U.

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

ATEIK (, LIETUVIU A. A. ( ALKOHOLIES ANONYMOUS) 

GRUPĖS SUSIRINKIUA^. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ. 
FREČIADIENL. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE. , 

« VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. t 366—2548 (namu), 489—5391 (darbo);
Henrikui N.: 277—7868; Dainiui L.; 768—9606;
Donaldui D.: 661-1733.
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Kaip, ypač vyresnio am
žiaus asmuo praleidžia die
ną? Negi 
kiant, ar 
moję, ar 
tomis, ar
prie įvairių "serial" televi -

juos ant kryžiaus. Ir tų kry
žių su pakartais kariais at - 
vaizde buvo labai daug, nes 
jie, lyg kokiame rūke, nusi
tęsė į nebeįžiūrimą tolį. Ma
ne visuomet šiurpas nupur
tydavo matant tą paveikslą , 
kartu nesuprantant, kaip tie 
kariai davėsi paimti į ne
laisvę, kur jų laukė tokia 
siaubinga mirtis. Ir vis pa
galvodavau, kodėl mes gar - 
biname nukryžiuotą , kad ir 
labai kilnų, dievybės aureo
le apsuptą žmogų, taip žiau 
riai nužudytą...

Kančia yra priešinga pri
gimčiai.Todėl skausmas ne
turėtų būti nuolatinio pobū
džio, nes jis tėra signalas , 
kad organizme kažin kas ne
tvarkoje. Jieškoma priežas - 
tis, kuri sukelia tą skausmą . 
Bet kuris kentėjimas, nors 
jis ir būtų neretas reiškinys^ 
- nėra normalus, ir jį sten
giamės p'ašalinti, o ne su juo 
apsiprasti ar susigyventi . 
Kasdieninio maisto ir gyve
nimo eigos racionalus tvar
kymas yra kiekvieno sąmo
ningo žmogaus uždavinys;jo 
išsprendimas pagelbės iš
vengti daugelio varginančių 
negalavimų.

charakteringų giesmių 
Kursai kentėjai 

, "Ir Tu, 
-vis ken- 

'/ ir drėkin- tėjimai ir .skausmai.
Prisimenu savo senelių ir 

prosenelių šimtmečius gy
ventą sodybą, kurioje net 
viena klėtelė buvo tik kir-„. 
viais/be pjūklo/statyta.Pro 
gonkelį, būdavo, įeini į pla
čią, neapkūrenamą priemenę., 
iš kurios žengiama į grįčią 
su didžiule duonkepe kros - 
nimi, su plačiais 4 ar 5 co
lių storumo suolais, apjuo
siančiais dvi sienas ir jų 
sudūrime - valgomasis sta - 
las. Antras įėjimas iš tos 
priemenės į vad. seklyčią. 
Jei grįčioje viešpatavo mu
sių spiečiai ir šventųjų pa - 
veikslai buvo jų sunešvarin- 
ti, tai seklyčioje tų mu - 
šių buvo mažai, nes ten bū - 
davo laikomi maisto produk
tai.

Kas man ir iki šiandien 
taigi po 64 metų, neužmirš
tamai yra įstrigę į atmintį, 
tai vienas iš seklyčios pa
veikslų, vaizduojantis nukry
žiuotus uniformuotus karius. 
Matomai, karo belaisviai 
būdavo nužudomi,pakariant

vien nieko nevei- 
gal sėdint karčia - 
gal žaidžiant kor - 
gal gaišinant laiką

gaunant kenksmingos radia
cijos dozę?

Laiko praleidimas be ra
cionalaus užsiėmimo, nesi
rūpinant nei savo maisto tin
kamu tvarkymu, nei būtina 
vyresnio amžiaus asmeniui 
bet kurios rūšies mankšta, 
tai didelis apsileidimas ir 
savęs silpninimas bei naiki
nimas.Todėl nesistebėkime, 
jei nemaža, tik per pusamžį 
persiritusių žmonių 
džiasi 
mais, 
metų, 
sirgti 
doti vyr. amžiaus laisvesniu

skun- 
įvairiais negalavi - 

o sulaukę 60 ar 70 
jau pradeda rimtai 
ir nepajėgia pasinau-

kios ir ilgos ligos atsiskyrė 
su šiuo pasauliu..." Žmo
gaus liga ir kančia-tai nėra 
prigimtas dalykas, o išdava 
jo nesugebėjimo kreipti už
tenkamai dėmesio į savo 
vartojamą maistą ir į visą 
gyvenimo būdą bei elgesį.

Seniau mūsų kaime vyra
vo pažiūra, kad gyvenimas 
tai"ašarų pakalnė" .Štai po -

UTENA
Pagal užrašytus padavimus Utena galėjo būti įkurta 

12-13 a. Jeigu caip, Utena būtų vienas seniausių.Lietu
vos miestų - apie 800 metų senumo. Vis dėlto, Utenos 
pilies ir miesto pradžią reikia rišti su Lietuvos vieniji

mosi pradžia, su Mindaugo laikais. Senose kronikose ir 
istoriniuose aktuose Utena minima dar prieš kunigaikš
tį Liutavarą. Laba’ galimas dalykas, kad Utena galėjo 
atsirasti tarp 1226 ir 1236 metų, nors pirmosios sody - 
bos piliakalnio papėdėje jau siekia I -II a. po Kr. Kai 
kuriuose senuose mūsų istorijos šaltiniuose užtinkamas 
ir 13 a. sritinio kunjgakščio Utenio vardas. Šis kuni - 
gaikštis sėkmingai kariavęs su Padauguvyje atsiradusiais 
kalavijuočiais, tačiau vėliau patekęs į jų nelaisvę ir bu
vęs nužudytas ar pats nusižudęs /1227 m./.

B. KVIKLYS /iš: "Mūsų Lietuva"/

Portraits 
Weddings

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

TONY LAURINAITIS

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRAr 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ, - L I E T U V I S'K A I
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kiekviena ANTRADIENI

LIETUVIŠKA RADIO
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PROGRAMOS VEbllJAS L. STANKEVIČIUS
105 3 Aj ban i-1 <T . Du v ern ay , P. Q Tel ; 669-

APIE ŠOKOLADĄ
16 a. Meksikos indėnai gamindavo šaltą, kartoką gėrimą 
iš kakavos pupelių. Jie tą gėrimą labai vertinu ir jį 
skyrėtik karališkos šeimos nariams ir dievams.

Kai Cortez’as atvyko su savo kariuomene į Meksiką , 
norėdamas ją užkariauti 1519 m., indėnai siūlė nugalėto
jams savo branginamas kakavos pupeles dovanų, tikėda - 
miesi išgelbėti savo karaliją.

Ispanai į kartų indėnų pagamintą gėralą pridėjo a- 
laus ir karšto vandens ir iš karto pamėgo tą gėrimą. A- 
pie 1GG metų neišdavė paslapties, kaip jis gaunamas. Ta
čiau kažkas vieną kartą atvežė jį į Europą ir jis ten pa
plito. 18 a. pradžioje pasirodė madinga šokolado užei
gėlė norintiems pamėginti. Iš čia šokoladas grįžo atgal 
į JAV ir 1765 m. buvo atidarytas pirmas šokolado apdir - 
bimo namas Dorchester’yje.

Pirmus 3 šimtmečius po šokolado atradimo, jis buvo 
vartojamas kaip gėralas.

Kietas, valgymui šokoladas pagamintas iš šokolado 
syrupo, kokoso sviesto ir cukraus, - buvo sugalvotas 
Britų firmos 1847 m.

Po-2-jų metų pienišką šokoladą pradėjo gaminti švei
caras, dadėjęs pieno miltelių.

Amerikoje suvalgoma labai daug šokolado - 1.9 oilijo
nai svarų per metus, t.y. apie 9 svarus kiekvienam 
žmogui.

Tik trečdalis tos masės dabar yra gryno šokolado, vi
sa kita - saldinantieji chemiški priedai.

"Ivory Cost" V. Afrikoje daugiausia eksportuoja ka
kavos pupelių.

Didžiausi šokolado perdirbimo centrai JAV-ėse yra 
Pensylvannia valstijoje.
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
18*.-i%už 90 dienų term. ind.
18 % už 6 mėn. . term, indėlius 
17 % už 1 metų term, indėlius 
15 % už 3 metų term, indėlius 
18% už pensijų ir namųplanų 
17% už specialias taup. sask. 
11% už taupymo sąskaitas 
6 % už čekių sąskaitas (dep.).

PARAMA
IMA:

20 h % už asm. paskolas

19*^% už mortgičius

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

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

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

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

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 
term, indėlius 6 mėn. 18 %

KASOS VALANDOS: =

Pirmadieniais 10-3 E 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta E 

•<<t: irtadieniais 10-8 E 
Penkta dieniais 10-8 = 
5eSJadie>.ifc'is 9-1 E 
Sel; rveiAc niais 9.30-1 E

Ąt'/'.PILYJE skyrius veikia

term, indėlius 1 metų 17 %
term, indėlius 3 metų 15 %
pensijų s-tq 16 %
topomqjq s-tq 17 %
spec. taup. s-tq 11 %
depozitų-čekių s-tq 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 20 Vi %
mortgičius nuo 19’/2 %
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(7 5% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
sa’-teufu dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par- 
duoo'..'pinigines perlaidos (money ordcrsl ir kelionės čekius 
traveler's cheques). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Smuikininkai Regina ir Atis BANKAI koncertuoja Toronte

• Muz .GO V EDAS Jonas da
bar pradėjo ruošti orkestri
nę harmonizaciją savo su
komponuotai dainai "Serena
da" /žodžiai Jurgio Baltru
šaičio/, kurią įdainuos savo 
rengiamoje plokštelėje sol» 
Gina ČAPKAUSKIENĖ ir 
Lietuvių Operos Vyrų Cho
ras Chicagoje.

TORONTO STAR /31-1O-81/ 
Laiškų skyriuje tūlas E „

E d m. rašo, kad Kremliaus 
vadai yra taikos balandėliai 
ypač Leonidas Brežnev’as » 
Autorius įrodo, kad visi ka
nadiečiai turėtų protestuoti 
prieš JAV, kuri ginkluojasi 
ir "trokšta" karo, iš kurio 
turėtų pelno.

Kitas autorius J. Morris

ropiečių protestavo prieš a- 
tomo ginklų laikymą Vak. 
Europoje. SSSR turi paruošu
si įvairiausių ginklų ir ato
minių Į-išvadavimui liaudies 
iš "kapitalistų jungo". Apie 
tai - visi tylit... KJm

DĖMESIO AUTOMOBILIŲ 
VAIRUOTOJAMS-
PENSI NINKA MS

Pagal Ontario provincijos 
eismo taisykles 
važiavimo taisykles/ trafic 
regulations/ auto vairuoto
jams, sulaukusiems 70 m. , 
reikia laikyti egzaminus 
raštu, praktiškai vairuojant 
/road test/ ir turėti iš akių 
gydytojo pažumėjimą, kad 
gali skaityti , sekti kelio va
žiavimo ženklus. Tuo tarpu,

/■ ■ ■ tęsinys 7 psl./rašo, kad apie milijonas eu-

TAVO REIKALAS
MŪSŲ .

EIGŲ GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK Į LIETUVI AA ( ALKOHOLIU ANONYMOUS) 
GRUPĖS S USIRINKI M 4. SUSIRENKAME KIEKVIENA^
TREČ! ADIENį/ Z ? MIMICO AVENUE 'Royal York Rd. 

if Mirnico Avenue kampas TORONTE) 7.30 v; V.
SKAMBINKIT :487-5591

6psl.

ATVYKO JI

Kai praėjusią vasarą dauge
lis mūsiškių nerūpestingai ato 
stogavome ir buvome plačiai 
visur išsisklaidę, visai nete
kėtai iš okupuotos Lietuvos 
Torontą pasiekė du jauni žmo
nės, Regina ir Atis Bankai.

Džiugu pastebėti, kad su
grįžę iš atostogų mes juos čia 
teberadome, ir tuojau tuo pa
čiu pradėjome artimiau su 
jais susipažinti.

Pasirodo, kad jie abu yra 
gabūs muzikai, ką jie mums 
netrukus ir įrodė.

Pirmasis šių smuikininkų 
pasirodymas Toronto lietu
viams įvyko Anapilio didžio
joje salėje, rugsėjo 20 d. sek
madienį a. a. kun. P. Užubalio 
mirties metinių proga. Čia 
jaunieji menininkai neabejoti-
nai įrodė savo puikų pasiruo - 
Šimą šioje profesijoje irgau - 
sios publikos buvo mielai su
tikti ir įvertinti.

Antrą kartą juos girdėjome 
spalio 4 d. , sekmadienį Pri
sikėlimo parapijoje šv. Pran
ciškaus prisiminimo pamal - 
dose. Tos pat dienos vakare 
Lietuvių Namų didžiojoje sa~ 
lėje specialiai jiems sureng
tame priėmime, kuriame da
lyvavo per du šimtus kvies
tinių svečių, jie išpildė spe
cialią programą. Abiems kon
certams, Anapilyje ir Lietu
vių Namuose, jiems meistriš
kai akomponavo išradingasis 
torontiškis muz. J. Govėdas. 
Po jų sutiktuvių pasirodymo 
koncerto, kurį surengė ir glo
btojo Toronte gyvenanti jų te
ta A. Vingevičienė, čia pat į-r

E PAS MUS

vyko ir puikios vaišės, — va
karienė su vynu, pyragais bei 
kitais skanumynais.

Šiose sutiktuvėse dalyva — 
vo ir visa eilė garbingų sve
čių. ,Neskaitant programoje 
dalyvaujančių muz. J. Govėdo, 
ir pranešėjos muz. Deksny- 
tės-Povvell, šio koncerto klau
sėsi komp. muzikai S. Gaile- 
vičius', sol. V. Veri kaiti s su 
žmonomis, sol. S. Žemelytė, 
Prisikėlimo par. kleb. kun. A. 
Simanavičius, "Tėviškės Ži- 
bunų"red. dr. kui. P. Gaida 
ir visa eilė eilė kitų.

Abu, Regina ir Atis Bankai, 
tiek solo partijose, tiek ir du
etuose, pasirodė, ypatingai 
puikiai. Svečiai jų klausėsi 
su didele nuostaba ir susiža
vėjimu.

Abu menininkai šioje srity
je pradėjo praktikuotis jau nuo 
6 metų amžiaus. Abu Vilniuje 
baigė Muzikos Konservatori
ją ir po to, dar Maskvoje stu
dijavo specialią smuiko kla
sę.

Jų sutiktuvių koncerto pro
ga, abu menininkai tapo pil
nateisiais Toronto Lietuvių 
Namų nariais, buvo apdova- 
noti gėlėmis, palydėti gausin
gais plojimais. Abu jie dėko
jo torontiečiams už šiltą pri
ėmimą, pirmąją paramą žen
giant pirmuosius žingsnius 
naujoje šalyje. Jei sąlygos 
leis, pažadėjo ir toliau reikš
tis jų pasirinktoje irpamil — 
toje profesijoje. Šios skilties 
reporterio užkalbinti, labai 
mielai sutiko atsakyti į visą 
eilę jiems pateiktų klausimų;

— Esate jauni žmonės, gimę ir augę pokarinėje Lietu
voje, Įdomu, kada ir kaip jums kilo sumanymas persikel
ti įx užsienį? x

j- Gyvenirųas pokarinėje Lietuvoje iš esmės skiriasi 
nuo tų laikų, kai daugelis vakaruose gyvenančių lietuvių 
paliko savo gimtąjį kraštą. Neapsiimsim apsakinėti visų 
jo pusių. Norim tik pasakyti,kad net žmogus, svečiavę
sis neseniai Lietuvoje ar girdėjęs pasakojimus apie Lie
tuvos dabartį, negali pilnai įsivaizduoti viso to gyvenimo 
sudėtingumo ir problematikos.Dabartinis gyvenimas Lie
tuvoje faktiškai nesiskiria nuo bendrų gyvenimo bruožų 
visoje Tarybų Sąjungoje. Visą tai nesukelia optimizmo 
ir neteikia vilties.

Nors esame Kanadoje tik keturi mėnesiai, bet jau da
bar mums daugelis problemų atrodo juokingai. Tačiau 
ten jos mums, toli gražu, nesukėlė juoko.

Atsakyti, kada kilo mintis palikti Lietuvą yra neįma
noma, nes žmogui, ant savo pečių patyrusiam nors dalį 
socializmo realizmo naštos, tokia mintis ateina savai
me.

— Ar siekėte išvykimo tik į Kanadą ar bendrai į bet 
kurią laisvą Vakarų šalį ?

— Norėjom atvykti į Kanadą. Manom, kad tai dabar be
ne labiausiai besivystanti šalis su naujom tradicijom ir 
galvojom, kad tai pagreitins mūsų aklimacijos laikotar
pio procesą. Kaip bus ištikrųjų — parodys laikas.

— Abu esate dar jauni menininkai, — muzikai, ar tai 
pagrindinė jūsų abiejų profesija?

— Taip, tai pagrindinė ir vienintelė mūsų profesija, 
kadangi jai įsigyti reikėjo beveik 20 metų.

— Ar turite kokių nors konkrečių planų dėl ateities šia
me krašte ir ar. manote čia darbuotis vien muzikos sri
tyje?

— Planų, aišku, turime ir nemažai. Kaip seksis juos 
įgyvendinti, tai priklausys nuo mūsų ir nuo aplinkybių, 
bei nuo "fortūnos". Be abejonės, tie planai liečia tik mu
zikinę sritį ir kol kas mes nematome pavojaus, kad rei
kėtų pakeisti ją į kitą.

— Būnant Lietuvoje, ypač studentavimo dienose, ar tek
davo ką nors girdėti apie užsienin pasitraukusius savo 
tautiečius ?

— Apie užsienyj gyvenančius tautiečius mes girdėjome 
jau seniai, klausydavomės radijo laidų lietuvių kalba iš 
Kanados ir Amerikos, tačiau su konkrečia jų veikla su
sipažinti neteko.

— Kokie pirmieji įspūdžiai naujoje šalyje, ar patinka 
Torontas ir čia vykstantis gyvenimas ?

— Turim prisipažinti, kad pirmomis mūsų buvimo To
ronte dienomis, išvydę kontrastą tarp šio kontinento ir 
Europos, mes negalėjom net patys sau atsakyti į klausi
mą, ar mums patinka čia ar ne. Tačiau palaipsniui, po 
truputį įsijungiant į Toronto gyvenimą ir vis daugiau ben
draujant su žmonėmis, mes galime tik teigiamai atsaky
ti į šį jūsų klausimą — mums čia patinka. Tai puikus 
kraštas. Kol kas neturėjome galimybių plačiau pažinti 
šio krašto, bet visas gyvenimas dar 'prieš akis.

— Ar bandėte jieškoti darbo pagal profesiją?
— Taip, dabartiniu metu mes dirbam Toronto Royal 

Conservatory of Music orkestre bei Niagara Simphony

DRAUDA (įį) '
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

•mher-BtrmkM INSURANCE AGENCY LTD.

Vitų rulių'drevdo • VALTERIS DREiERlS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

IJįSUZAHCC * KomercIMo?

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontorio
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Simons
Travel

KVIEČIAME KELIA UTĮ 
KARTU

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

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

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

Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL tel.(514) 669-8834
CHICAGO tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
TELEX 06-986766 TOR

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

V. Bačėnas ALL seasons travel, b.d.
1551 Bloor St. W. Visais kelionių reikalais
Toronto , Ont be( liur Pasaulyje skambinti:
M6P 1A5 Te/. 533 - 353 1

orkestre St. Catharines mieste. Be to, lankom anglųkal- 
bos vakarinius kursus. Todėl laisvalaikio beveik nelie
ka.

— Kaip Juras atrodo torontiečiai, jų mados, gyvenimo 
tempas ?

— Su torontiečiais mūsų bendravimas tik prasideda ir 
tai pagrindiniai muzikinėje srityje. Todėl būtų sunku at
sakyti į šį klausimą. Įdomūs žmonės, su savita psicho
logija, beje Kaip ir mados. Yra įdomių dalykų, yra kas 
patinka, ko norėtųsi įsigyti.

Gyvenimo tempas greitas ir kai sakiau, jau ir mes spė
jome įsijungti į jį.

— Kaip mezgasi santykiai su čia gyvenančiais lietuviais 
ar nenusivylėte jais ?

— Mūsų santykiai su čia gyvenančiais lietuviais užsi - 
mezgė nuo pat pirmųjų mūsų atvykimo dienų. Nusivilti 
kol kas neteko, o gero patyrėme daug. Jų parama, mes 
pastoviai jaučiame ir esame už tai labai dėkingi.

— Ar pastebite ir jaučiate skirtumą tarp gyvenimo te
nai ir šito krašto ?

— Nepastebėti tokio begalinio skirtumo neįmanoma 
Turbūt, neveria kalbėti apie materialinių gėrybių gausu
mą čia ir trūkumą ten. Kontrastus mes jaučiame kiek
viename žingsny — pradedant nuo architektūros, techni
kos, bendro išsivystimo lygio iki žmogaus požiūrio į dar
bą bei į patį žmogų.

— Ką daugiausiai norėtumėte pasakyti čia ir plačiame 
pasaulyje išsisklaidžiusiems tautiečiams ?

— Mums labai malonu matyti ir stebėti, lead lietuvių 
gyvenimas įvairiuose kontinentuose yra gerai organizuo-* 
tas ir kad tautiškumo dvasia per tokią eilę metų nė kiek 
neišblėso. Malonu girdėti lietuvių kalbą iš čia gimusio, 
jaunimo lūpų.

Taippat ir mums norisi įnešti savo muzikinį indėlį, su
aktyvinant lietuvių kultūrinį gyvenimą.".

Šitaip į mus prabyla naujai 
atvykę imigrantai R. ir A. 
Bankai.

Mums, čia Toronte gyve
nantiems, visko turėjusiems 
ir mačiusiems, priedo dar 
namažai išgudrėjusiems ir

išlepintiems, šis staigus vy
ro ir žmonos jaunų meninin 
kų atsiradimas, sakytumėm 
kaip ir paties Dievo mums 
atsiųstoji dovana, lyg koks 
pribrendęs vaisius, tiesiog 
pats mums į krepšį nukrito..*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

šokių

Nemokoma gyvybėj ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnos čekių patarnavimas.

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

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

6%
15 “n 
18% 
1.3% 
16% 
19%

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 
KOOPERATYVAS

IMAME UŽ:
nckiln. turto posk. įįc/
asmenines paskolas 23%

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

TALK

DARBO VALANDOS: pj rmad ienieni ai s—ketvirtadieni ai s nuo 10 iki 5 vai. 

penktodier.i oi s nuo 10 iki 7 vai. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.

Liepos — rugpiūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

S I

i

k

SALPOS RENGINYS
S. m. spalio 31 d., šešta

dienio vakarą KLB Šal - 
pos Fondo Hamiltono sky - 

buvo surengęs
.-. vakarą metinės rinkliavos 
l proga. Jo metu buvo pagerbti 

ir lietuviai abiturientai, bai- 
, gusieji anglų gimnazijų 12 
" klasių.

Renginį atidaręs Šalpos 
skyriaus p-kas J.Pleinys, vi
sus abiturientus iškvietė sce- 
non, kur juos pasveikino pa - 
rapijos kleb. prel.J.Tada - 
rauskas.Po to svečiams at - 
skirai pristatė šiuos abitu- 
rientus:K.AUŠRGTAITĘ,A . 
GE DRt MA ITĘ,,R. P LE IN YTĘ,

į D. LIŠKAUSKAITĘ, L. RA- 
į GUCKAITĘ, R. BILEVlČllį , 
' E. LABUCKĄ,A. LUKAVIČIŲ, 
| T.STANAITĮ^. VENSLOVĄ ,

D._ VERBICKĄ ir R.MGR- 
’ KŪNATTĘ.

Iš pristatymo paaiškėjo, 
' kad šalia anglų gimnazijos, 
(jaunuoliai yra baigę Lietuvių 

Šeštadieninės Mokyklos 1O. 
skyrių, priklauso lietuvių 
jaunimo sporto, dainos ar 

/ meno vienetams ir kitoms 
organizacijoms. Dabar visi 

? mokslus tęsia toliau, tur ėda- 
S mi vilties įsigyti kvalifikuo - 
I tą specialybę /sėkmės ’./. 
| Jiems buvo prisegta po 
" gėlę ir įteikta dovanų po 
■' knygą " Lietuvių Katalikų 

Bažnyčios Kronika", V-toji 
laida. Knygas įteigė prel

Tadarauskas, o vietos Lie
tuvių Bendruomenės vardu 
pasveikino D. Lukavičiūtė.

Toliau sekė meninė dalis , 
kurią išpildė Toronto jauni
mo Ansamblis "Atžalynas", 
vadovaujamas S. Martinku- 
tės. "Atžalyno" jaunimas pa 
šoko gana daug ir gražių 
tautinių šokių. Už tai žiūro - 
vai nepagailėjo garsių aplo - 
dismentų. Vadovė S.Martin - 
kūtė yra užaugusi ir išsi
mokslinusi Hamiltone, vado
vės gabumus su savimi yra 
išsivežusi į Tpronto miestą.

Po meninės dalies,p-kas paskutinį kartą man būnant 
padėkojo visiems už atsilan
kymą ir kvietė gerai pašok - 
ti prie geros muzikos, pasi - 
vaišinti gerų šeimininkių pa
ruoštu maistu ir paragauti 
bufeto gėrybių.

Salia visko, vyko daiktinė 
loterija ir paaukotų staliukų 
laimėjimai burtų keliu. Ren
ginyje svečių bei viešnių ne
buvo per daug gal todėl, kad 
pasitaikė Baubų-/-'4lallo - 
ween"/ vakaras, ir jaunimo 
bei senimo dalis liko na
muose.Šalpos darbuotojams 
tačiau vakaras nebuvo nuos
tolingas.

Linksmai praleidę laiką, 
visi vyko namo su šypseno
mis, turėdami vilties čia vėl 
pasimatyti ateinančiais me
tais.

Z.Pulianauskas

Departamento, gali

J

toronto
X B ■ B atkelta iš 6 psl./ 

tuos egzaminus reikia atlik
ti tik tiems vairuotojams, 
kurie buvo susidūrę-pakliuvę 
į eismo nelaimę su kita 
mašina, nežiūrint kurio vai
ruotojo kaltė.

Po 80 m. amžiaus reikės 
laikyti vairavimo egzaminus 
kiekvieną metą.

Dabar ir po 70 m.am
žiaus laikantysis egzaminus 
turi turėti gydytojo sveika
tos pažy, ėjimą. Dar ne vi
sos agentūros to reikalauja .

Gavęs raštą iš Ont.Trans-

perto
laikyti ągzaminus bet kurio
je agentūroje- vietovėje On
tario provincijoje .Toronto ir 
apyulinkių egzaminų stotys 
yra užimtos 1 mėn. ir dau - 
giau į priekį. Apie tai jau 
įspėjo Motor League tar
nautojas.

Gal ateinančiais metais tu
rės egzaminus laikyti visi 
vairuotojai, sulaukę 70 me
tų amžiaus’. Draudimas 
jiems dar nepakeltos.

T okiosl taisyki es, kad ir.-, - ’ . ■ ■ ■ a ar--v<a aiaaa a a—mi a a^ a a a a a aa. A a
reikalingos, bet taikomos tik VIET0JE GELIU, KANADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO 

senjorams, atrodo diskrimi - Winnipeg’as nustojo vieno nuoširdaus ir darbštaus lie-
nuojančiai.Dažniausiai eis - tuvio - DEMERECKO Juozo,kuris išėjo negrįžtamai 1981 , 
mo nelaimes vykdo jaunuo - m. rugsėjo mėn. 15 d. Jo ir jo šeimos draugai bei pažįsta- • 
liai/ dažnai šnapso ar vaistų

SKAMBINKIT

M. PHILIPPE IZZI 
President

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146 

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRALE

365-1143
495-90e rue. Lasalle

765-2667
2955 ALLARD

1981.XI. 18

Coiivertures de tons genres — All kinds of roofing
7725, Georges ________________  USelle

prisiragavę/, užkliudo vai- šiame Spaudos Vakaro ren- 
ruotojus, jų tarpe ir senjo - gimė. Dar kaip reikiant ne- 
rų automobilius... pasisveikinus su visais, gir-

Taigi, senjorų diskrimina- džiu.kad jau pradedama Va- 
cija prasideda nuo automo
bilio. ..

o LAUGALIS Vytautas pa
rašė lyrikos rinkinį ’’Him
nai Tau, Tėvyne", kuris bu
vo pristatytas Literatu - 
ros Vakare Toronte, spa
lio 25 d.

karo programa. O net nebu
vo dar laiko gerai susipažin
ti su rengėjų p-ku V.Šimku
mi, kuris laikydamasis nu
matytos tvarkos, atidaro 
Vakaro programą. Jis, kaip 
ir buvo susitarta, pakvie- 
čia’’NL"Spaudos B-vės Vai- ‘ 
dybos narį L. Girinį-Norvai- 
šą/dabar gyvenantį Toronte/ 
tarti žodį/jis buvo atspaus - 
dintas praėjusioje laikraš - 
čio laidoje/. Tuo tarpu 
man vis dar teko atnaujinti 

. pažintis gretimoje baro sa
lėje. Tad ir vykstantį vaidi
nimą, kurį išpildė teatras 
'’Aitvaras” tik dalinai ma
čiau.

Pažinčių atnaujinimas ir 
visą
gro- 
buvo

I TORONTO

SPAUDOS

Pr.Paukštaitjs 
IR ATGAL 

VAKARAS 
/tęsinys /

Spalio 24 d., šeštadienio 
rytą, įsėdęs į savo "Horner", 
pajudėjau kelionėn.Žmona ir 
sūnus patarė važiuoti auto - 
busu ar traukiniu. Supratau, —- -
kad jie dar neužmiršo, kad‘ naujų įsigijimas vyko 
man prieš 2 metus atsitikus 
širdies priepuoliui, daktaras 
buvo uždraudęs vairuoti au
tomobilį. Man jau baigia iš - 
blėsti net pats susirgimas , 
o tuo labiau koks nors nepa - 
sitikėjimas vairuoti 
žiavau per 5 valandas, kaip 
kad ankščiau, bet kelis kar - 
tus sustodamas pasiekiau 
Toronto Lietuvių Namus ne 
ką vėliau už besirenkančius 
į salę svečius.

vakarą, nors orkestrui 
jant, kartais nelengva 
susikalbėti.

Kaip visur,tuo labiau 
ronte, lietuviai mėgsta 

Stalai apsėsti

To- 
ba- 

Nenuva-’liavoti• Stalai apsėsti, kai 
kur daugiau kaip po 1O žmo
nių prie vieno stalo. Vienus 
gėrimus geria, kitus ti k at
sineša iš baro pagal drau
giškus kartu sėdinčiųjų pa
geidavimus. O kiek tų gėri
mų išsilaisto arba lieka ne - 
išgertų.. „Štai, Stepo Gra - 
maliausko stalas, užimtas 
tik jo šeimos-vaikų su mar - 
čiomis ir žentais. Visi jau
ni žmonės, geri šokėjai, ir 
po šokio vis mažino tėvo 
perkamus gėralus. Tėvai ir - 
gi nenusileido vaikams, net 
ir šokiuose, ypatingai, kai p. 
Gramaliauskienė buvo dau
gelio kviečiama šokti, ir ji 
neatsisakinėjo. P.p.Grama- 
liauskai išimtinai linksmai 
leido vakarą, nes jie nese
niai loterijoje yra laimėję 
100.000 dolerių. Tos lai
mės proga jie"NL" laikraš - 
čio paramai įteikė 200 dol., 
be to, daugeliui savo artimų 
pažįstamų nupirko bilietą į 
šį Vakarą. Tad laikraščio ir 
Leidimo Bendrovės vardu 
nuoširdžiai dėkojama ir 
džiaugiamasi jų pasisekimu.

Vykdamas vienas, nema
žai galvojau apie buvusius 
gerus prietelius- Spaudos 
Vakaro rengėjus. Spėliojau , 
ar visi bus tie patys, kaip 

jame prieš 2 metus.Geriau- 
siu atveju, jei juos matysiu , 
veidai jau bus nevisai tie 
patys - juk visi einame ne 
jaunyn.. „ Nusteoau, kai tarp
duryje ,prie įėjimo sutikau 
tokius pat, kaip 1979 m. Ir 
veidai tie patys, ir įsiparei- 
goję tuos pačius darbus Va - 
karo tvarkai palaikyti. Ap -i 
spito mane, kad iš susijaudi
nimo h'efcnežinojau su > ;ku®4 
pirmiau sveikintis. Viši tik 
klausia, kaip 'sveikata.Kiek 
daugiau nustebau pamatęs 
Vladą Skirgailą, kuris gyve - 
na JAV-se, bet laikinai at - 
vykęs į Toronto, - prisidėjo 
prie rengėjų. O ką bekalbėti 
apie Viktorą Petraitį, kuris 
ir pirmiau., ir taip pat šį va - 
karą tvarko visą finansinę 
atskaitomybę. Čia pat sutin
ku Henriką Adomonį/buvusį 
montrealietį/, kuris, su - 
pratau, kažkokiose svečių 
priėmimo ar panašiai, pa
reigose. Ir Gunda A.pribė - 
go prie manęs ir nejučiomis 
teko apsikabinti... nes abu 
vieno krašto - Zanavykijos 
kilmės. Ir ji įsipareigojusi

Svečiai tenkinosi ne tik 
gėrimais, bet ir gerais, ska
niai lietuviškai pagamintais 
cepelinais šu rūgščia grie
tine, varškėčiais ir kitokiais 
valgiais. /b. d./

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS rTlNKA KIEKVIENA 
PROGA- KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ’

Winnipeg

mi savo aukas skyrė Kanados Lietuvių Fondui „Prisidė -

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER---- COUVRKUR

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

ELENAI VAITKŪNIENEI mirus Lietuvoje, 
jos dukterį Birutį VAITKŪNAITE - NAGIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

- ”NL”~ 

- -

Mirus ELENAI VAITKŪNIENEI, jos dukterį 
Birutę NAGIENĘ ir visas gimines nuoširdžiai 
užjaučia —

M. G. CAPKAUSKAI

Mūsų brangi - mylima mamytė

A f A

EMMA R E N K E
i 

sulaukusi 74 metų amžiaus, po ilgos ir sunkios 
l'gos, š. m. lapkričio mėn. 8 d. sekmadienį 2 v. 
p.p. Cowansville ligoninėje, užmigo amžinuoju 
miegu ir iškeliavo į Amžino poilsio vietų - ne
grįžta mai.

Giliame liūdesyje paliko sūnų Helmutą Ren- 
ke su šeima, tris dukteris - rreną Vaitkutienę su 
šeima, Elę Jurgutienę su šeima ir Vandą Wose - 
litz su šeima; dešimtį anūkų ir tris proanūkus, 
seserį Idą ir brolį Adolfą V. Vokietijoje, seserį 
Irmą Lietuvoje , pusserę Irmą Amerikoje. Ve
lionė buvo giliai religinga, tad lapkričio IG d. 8 
v. v. už jos sielą koplyčioje buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos ir prieš lydint į Montrealio 
kalno kapines, lapkričio 11 d. 9 vai. r. Liūte ru - 
nų bažnyčioje vietos kum klebonas už mamytės 
sielą atnašavo gedulingas šv. mišias ir pasakė 
prasmingą, gražų pamokslą. Buvo giedamos 
giesmės vargonais palydint.

Velionė buvo labai švelnaus ir gero būdo, 
visi ją gerbė ir mylėjo. Todėl koplyčioje nesu
tilpo lankytojai, kurie savo šeimų vardu suaukojo 
virš 3G gėlitĮ vainikų.

Tg bažnyčios į kapines palydėjo apie 3G maši
nų vilkstinė. Po laidotuv’ų palydovai susirinko 
dukrelės Vandos namuose, dalyvaujant kunigui 
su malda, visi buvo skaniai pavaišinti.

Brangi ir mylima Mamyte - Močiute, mes 
visi likę giliame liūdesyje Tavo vaikai, anūkai 
ir proanūkai, giminės, prieteliai ir draugai, pra
šome Aukščiausiąjį Tavo sielai ramybės.

Tegul būna Tau, Mamyte, lengva Kanados 
žemė, kuri Tave priglaudė ir kurią Tu mylėjai. 
Męs likę giliame nuliūdime tariame Tau . -

Bv 
M .......... ............. . K

jo: Barkauskas Gttp-$5O; Urniežius H.ir V. ir šeima 
$40; Kuras Albertas ir šeima- $30; Valaitis Jurgis -$25;

po $20, - Balčiūnas R.P. .Timmerman J.P., Rutkauskas 
Valentinas ir Aldona, Gustys Pranas ir Stefa, Lahrie John, 
Gertrūda ir mergaitės; Feher M., Brazauskas Z.,Liau - 
kevičius Povilas, Šarauskas Mečys ir Ema,Stašaitis K.;

po $ IG, -Balbonas Fred, Balčiūnas Alfa, Biežys Jonas,Ka- 
lasauskas Eugenijus ir Kazė, Strikaitis Kostas, Kuncai - 
tis Antanas ir Janė, Liauke vičius Vytautas, ZavackienA 
Vera, Šerkšnys V., Radzevičius Algis, Mikalauskas Juo - 
zas, Blažys K., Ramančiauskas Stasys ir Julė, Kleinys 
Augustas ir šeima,Kriščiūnas Vytas ir Jadvyga, Žimins- 
kas Petras ir Gna.Pestrak Dan ir Nijolė, Januška Myko -

las ir Marija, Januška Vincas ir Elena, Rutkauskaitė Lai - 
ma; po $5,- ir mažiau - Balbonas Arturas, Jaučiukas Vy
tas ir Bronė, Fedaras Everestas ir Genė, Nolis Aleksas 
ir šeima, Galminas Petras ir šeima, Malaske vičius Ka
zys ir Apolonija, Radzevičius K., Daubaraitė Viktorija, 
Mališauskas Jonas ir Marija, K. M. .Driaune vičius Jonas, 
Maciūnas Joana, Kazlauskas Kazys,Rimkus J.,Surdokas 
Stasys.

BU J OKIE NE I-VI Z BA RAITEI Bronei mirus, artimieji 
ir pažįstami įrašė Jos vardą Kanados Lietuvių Fonde.Au
kojo: po $20,- Mališauskas Jonas ir Teklė, Januška My
kolas ir Marija, Januška Vincas ir Elena; po $1G, - Gied - 
raitis Vladas ir Birutė,Kalaaauskas Eugenijus ir Kazė, 
Kuncaitis Antanas ir Janė, Ramančiauskas Stasys ir Ju -
lė, Rutkauskas Valentinas ir Aldona,Šarauskas Mečys ir 
Ema, Stonkienė Dana, Gabrienė Marija ir Juozas, Zavad
skienė Vera, Žiminskas Petras ir Ona; $8, - Kriščiūnas 
Vytas ir Jadvyga; po $5,- Strikaitis Kostas, Fedaras Eve
restas ir Genė, Jaučiukas Vytautas ir Bronė, Jankauskas 
Česlovas ir Donata; $4, -Barkauskaitė Judita; $2, -Šaraus- 
kienė Hilda.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems’.
KLF

*1 psl.

7

7



Maloniai kviečiame visus į
AUŠROS V ARTU CHORO METINĮ LITAS MONTREALIO LIETUVIU 

KREDITO UNIJA

bį
i

■

MIRUSIEJI:

• ČIPKUS Petras ,po ilgos 
ligos mirė ligoninėje.

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

DUODA PASKOLAS:

JAUNIMO DĖMESIUI I
Ar žinote, ko siekiate iš * 

gyvenimo, kur jūs einate, g 
kuriuo keliu pasukti-religi- S 

' niu, šeimyniniu, profesiniu? | 
Visiems dažnai atsiranda S 
sunkumų apsispręsti, ko ieš- į 
koti gyvenime, todėl visus | 
kviečiame dalyvauti SIMPO- < 

■■ ZIUME "GYVENIMO KE - |
LIAI", šeštadienį, lapkričio | 
28 d., 2 vai. p.p. Seselių Na- j 
muose. x

Su jumis Įspūdžiais pasi- ’ 
dalins įvairių sričių specia- į 
rai profesionalai:kun.dr. F . g 
Jucevičius, Romas Gtto, ir 5 

. gal padės mums atrasti ’ 
f^mūsų kelius. Taa laukiame 
visų, nes visiems šis klau - f 
simas yra svarbus, kad gy- j 
venimas nenueitų veltui’.

Montrealio Studentai ;
Ateitininkai !

IR MONTREALIO ATEITININKU

METINĘ ŠVENTE

MOKA UZ:

Term, indėlius 1 m.
Certifikatus....................
Spec. Taupom, s—tas..17. 
Taupymo s—tas......*....11
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indelius..18. 
už $20,000 ir daugiau 
Ček iiį s—tas......................6

17.5% 
% 
% 
%

%

%

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

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 28d.

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

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

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

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

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 29 d.

11 val.r. : šv. Mišios, Įžodis, A.V. bažnyčioje.

Po mišių: paskaita sės. MARGARITOS iš Putnam’o, menine programa, kavutė

’’PEGASUS ”

AV salėje
RENGĖJAI

LIUDVIKA IR POVILĄ PALUBINSKUS
C. c

VEDYBINIŲ METŲ į
’UIKAKTIFę PROGA SVEIKINA - KSUKAKTIES PROGA SVEIKINA

Danutė ir Bronius STASKEVIČIAI 
su VAIKAIS ir jų. ŠEIMOMIS

PAVYKĘS "NERINGOS " 
RENGINYS

"Neringos" Jūrų Šaulių 
Kuopa Montrealyje š. m. lap
kričio mėn. 8 d., A V parapi

ni jos salėje surengė gražiai 
pavykusius pietus Putnamo 
Seselėms Montrealyje pa- 

* remti. Tikslas - kilnus, vi- 
S sas pelnas buvo paskirtas ne 
U savo organizacijos sąskai - 
fe tos padidinimui,bet pagalbai

JUNGTINIS 3-jIį CHORU 
KONCERTAS
MG NT RE ALYJE

Nepsrseniai Kanados Lie
tuvių Dienose Toronte,pub - 
lika galėjo klausytis skam - 
bios dainos ir žiūrėti grakš - 
čių tautinių šokių.

Šį žymų įvykį pasisekė taip 
sėkmingai surengti dėka tal
kon suskridusių meninių vie
netų.

Kilo mintis, kad ir mažes-

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9-3
Ketvirtadieniais 12-8 6 - 8
Penktadieniais 12-6 12 - 6
Sekmadieniai s 10:15-12:30 ———

• Didelis p o s ir in k im o s jolovą paltu 
.Vasaros lolku saugoj i mo s (Storage) 
.Taisau ir re mo d e Ii u o j u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE bOOA

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TEL 288-9646

• • e ft ft «v© ©«©©©©©«© • ŠVEIKĄ USKIENĖ Julija 
NORĖDAMI IŠVENGTI SAU IR JUMS|Savodraugų ir artimųjų tar- 
ATSKIRU RAGINIMU," MALONIAI pe atšventė savo 7G-tąjį 
PRAŠOME PASKUBĖTI APSIMOKĖ- gimtadienį. Jai puikias vai- 
Tl PRENUMERATAS. METAI AR- ges surengė duktė Elvyra ir 
TĖJA { PABAIGĄ! ! I anūkai.

šiai reikia.
Programą pravedė Aldona 

Urbanavičienė, pakviesdama 
kan. J. Kubilių, SJ tarti žodį 
apie Seselių veiklą Montre
alyje. Savo trumpoje kalboje 
jis nušvietėSeselių kūrimosi

niu maštabu surengti chorų 
koncertą čia, Montrealyje.’

Šiai minčiai mielai prita
rė muzikė. Seselė Teresė 
"Pavasario" Mergaičių Cho
ro vadovė ir pačios mergai
tės, uttawos dainos grupė

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBI.ES - Cl-ASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PATARNAVIMAS-PIRKIMAS-P ARD AVIMAS

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

Dr A.O. JAUGELIENE

14 4 0 
S uit c 
Te 1 :

Namu: 4 88-85 2 8

IMNTO. GYDYTOJAS 
St. Cat h arin e W. 

6 0 0, Montreal, P, Q 
866-8235

DANTU gydytoj a 
14 10 Guy S t . 

Suite 11—12 Montreal P. Q. 
Tel : 93 2-66 6 2 

Namu.: 7 3 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 a. m. iki 10 p. m.
SestadieniaisJ nuo 9 a. m. iki 9:30 p 
Sekmadieniais: nuo 10 a. m« i k i 9:
GRjEITAS ,

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

m 
30 p 

NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 
St. Ville LaSalle, P. Q.

36 5-0 505

m. i

Dr. A.S. POPIERAITIS
F. R. C. S. ( c) 
trbrook St. W.

B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. 
MEDICAL ARTS BUILDING, 15 38 S 
Suite 215, Montreal, p. Q- Tel. 9 3 1-40 24

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a. , b.c.l.

‘4 Notre Dome E. Suite 504 
Montreal, Quebec, H2Y 1 B7,

168 Notre Dame 
Tel : 366-206 3 h

E. , Suite 20 5 
866 -2064.

4 701

ADVOKATAS

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

Bannantyne, Verdun (kampas 2— nd Av e. ) , Que. K4G 1E6 
Tel • Bureau: 769—8824 ; Residence: 366—6245

pradžią Montrealyje ir čia 
jų paliktus bei paliekamus 
gilius pėdsakus mūsų tiek 
visuomeniniame, tiek kultu - 
riniame ir tuo labiau religi - 
niame gyvenime., Jis padė
kojo visiems atėjusiems Se
seles paremti ir labiausiai 
šių pietų organizatoriams - 
"Neringos" Jūrų Šaulių Kuo
pai.

Trumpą meninę dąlį iš
pildė Seselės Teresės vado
vaujamas kanklininkų ir bir
bynininkų orkestrėlis, kuris 
pagrojo 5 kūrinius. Visiems 
buvo įteiktos atminimui du - 
vanėlės, o Seselei Teresei - 
gėlės.

Seselė Teresė padėkojo 
=- jautriu žodžiu visiems už 

_i ir "Neringos"
S Jūrų Šaulių Kuopai už pasi - 
H imtą visą šių pietų ihiciaty- 
g vą, ypač J.ir S.Rimeikiams 
K ir E.Krasovski už visą dar- 
g bą juos paruošiant.

“I? Reikia pastebėti, 
g Montreal; je veikianti "Ne
ik ringes" ūdrų Saulių Kuopa 
g perdaug nes i reklamuoja, ta- 
K čiau kasmet surengia vieną 
g ar du parengimus, kurie su - 

traukia daug žmonių. Gal^ 
g todėl, kad per jų parengimus 
g negirdėti ilgų, visus vargi- 
g nančių kalbų ir prakalbų. Be 
B to, mėgstantieji skaniai ir 
g daug pavalgyti,- čia kaip 

tik to ir gauna.
Šie pietūs praėjo su pasit- 

sekimu ir linkėtina, kad jie 
būtų ne pirmi, o tradiciniai . 
Kas liečia pačią "Neringą",- 
linkėtina jai sėkmės, nes ge
ruose darbuose-gera ateitis.

Nijolė Bagdžiūnienė

"Ramunėlės" ir jų vadovė R. 
Šlulytė, Montrealio Aušros 
Vartų Choro dirigentas, muz. 
Aleksandras Stankevičius ir 
Valdyba.

Aušros Vartų Choras buvo 
numatęs rengti savo metinį 
koncertą š. m.lapkričio 28 d. 
Tad atsirado auksinė proga- 
talkon suvadinti visus 3 cho
rus, suruošiant iškilų dainos 
vakarą.

Montrealio publikai bus 
proga išgirsti dalį to, ką to
rontiškiai girdėjo per KLD.

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 4 0!) 

MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

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

Tel . Bus: 482-3460
Res. 707-4600

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS .’

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

kad

Pirmą kartą mūsų jaunam 
dirigentui A Stankevičiui bus 
proga pravesti tokio masto 
koncertą. Jį ruošdamas, jis 
įdeda daug širdies ir darbo, 
jungdamas dainoje jaunus ir 
netaip jaunus.

SeselėTeresė sutiko šiam 
koncertui akomponuoti. Sa - 
vo darbu mums talkon ateina 
Ateitininkų organizacija, ku
rių metinė šventė išpuola tą 
patį savaitgalį.

Visus tuos jaunus veidus 
bus malonu matyti, bus gera 
proga susipažinti ir praleis
ti tą vakarą savų tarpe bei 
dairu.nikių-ų aplinkoje. Tad , 
nepatingėkite ir nepasilikite 
namuose-nes viskas yra pa
ruošta jūsų malonumui.

"Pegasus" orkestras pa
žadėjo švelniomis melodi - 
jomis palydėti jūsų šokius ir 
neleisti nuobodžiauti.

A.Keblys , 
Aušros Vartų Choro 

Koordinatorius

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

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
Du Domaine, lie Perrot

Res. Tel
Que, H7V5V6 

453-9142

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D.
ALIUM 1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMA] ALIUMINIJUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8439 rue Grouard, St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 32H975

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TIL. 727 -3 UOKomn 376 -3781

Albertas NORKE LIONAS, B.A. C.S.f., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 p, 
aaMMaHMaHiaMaaHnMaaBlIMnaMMBaaManMOMi

LEONAS GLRECKAS 
SALES MEN AG E R

>nfreo/ west
I automobile

I
 PONTIAC • BUICK • ASTRE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU

* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MŪSlį FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-! 
UŽEIKITE! .|S ĮTIKINKITE! 
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU, IrtM
MenagerUu Leo GURECKAS CHM!

muutr—tntl mmM

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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