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SAVAITINIAI
SOVIETAI NAUDOJASI 
GANDER STOTIMI

GINKLŲ TRANSPORTUI ?
Sovietų Sąjunga Įtariama, 

kad transportuoja karinius 
Įrengimus per tarptautir.Į 
aerodromą Gander, Nfld.,į 
Kubą ir Centralinę Ameri
ką.

JAV-bės kreipėsi Į Kana
dos vyriausybę prašydamos 
sustabdyti Sovietų skrydžius 
per tą aerodromą, jeigu So
vietai atsisakytų leisti patik
rinti j ų lėktuvus.

Iki dabar buvo vieną kartą 
RCMP ir Kanados muitinin
kų ap jie škotas R. Vokietijos 
lėktuvas Gander aerodrome.

Aeroflot'as, Interflug-R . 
Vokietijos lėktuvai ir Cuba - 
na, Kubos, - visi naudoja
si Gander aerodromu papil - 
dant kurą.

PER KLAIDA NUKENTĖJO 
LIGONINĖ ’

Norėdami apsaugoti Gre
nados generalinĮ guberna
torių Sir Paul Scoon nuo ga
limo pagrobimo arba aten
tato, JAV kariai bombarda
vo, gindamiesi nuo stipraus 
šaudymo, pastatą, ant kurio 
plevėsavo People's Revoliu- 
cinary Army vėliava. Vėliau 
paaiškėjo, jog tai buvo psi
chiatrinė ligoninė, kuri ta
čiau neturėjo jokio identifi
kacijos ženklo. Žuvo 12 pa - 
cientų, 4O-ties dar neranda
ma.

Gubernatorius P. Scoon , 
užsidaręs savo namų rūsyje, 
netoli nuo subombarduoto 
pastato, buvo išgelbėtas.

JAMAICA IŠSIUNTĖ
SOVIETŲ DIPLOMATUS

Jamaica salos min.p-kas 
E.Seaga Įsakė4-iems sovie
tų diplomatams ir Kubos ži
nių agentūros atstovui iš
vykti,nes Įtariami nužudymu 
moters, dirbusios Jamaikos 
Užsienio Reikalų Ministeri
joje. Taip pat juos Įspėjo, 
kad Į bet kokius sabotažo 
veiksmus bus stipriai rea - 
guojama.

BELGIJA IŠSIUNTĖ DU 
SOVIETU DIPLOMATUS

Iš Briuselio pranešama , 
kad Belgijos vyriausybė iš
prašė Jurij Chtinov ir Alek
sander Kondratjef, du sovietų 
diplomatus už bandymą už
verbuoti vietos gyventojus , 
dirbančius svarbiuose NATO 
organizacijos kariniuose Į- 
rengimuose, šnipinėti.

PASMERKĖ SOVIETŲ 
INVAZIJĄ. AFGANISTANE 
SOVIETŲ PROFESORE

Iš New Delhi, Indijos pra
neša, kad iš Afganistano pa - 
bėgo sovietų profesorė su 
savo vyru afganu. Jiedu pa - 
reiškė,kad bijosi, jog KGB 
juos gali nužudyti už sovietų 
invazijos Afganistanan pa-

ĮVYKIAI
smerkimą.

"Mano didžiausias priešas 
yra Rusija. Rusijos žmonės 
sako, kad jie nepritaria ka
rui Afganistane, nes jis yra 
neteisėtas.

Jeigu Rusijoje vyriausy - 
bė norėtų pasakyti pasauliui 
tiesą, turėtų pasisakyti, jog 
žudo afganus užtai, kad jie 
nori būti laisvi.

Ji taip pat patvirtino,kad 
New Delhi yra pilna KGB a- 
gentų.

Baigusi Maskvos Univer
sitetą .biologijos fakultetą ,13 
paskutinių metij gyveno Ka - 
bule,kur lektoriavo Univer
sitete, chemijos skyriuje. 
Jos vyras buvo šio Univer
siteto vice-prezidentas. Jis 
iš savo pusės patvirtino, kad 
afganų studentas, jeigu jis 
palaiko Sov, Rusijos invaziją 
ir vyriausybę Afganistane - 
gali gauti savo bakalauro, 
"masterio" ir Ph.D.laips - 
nius./'./.

Abu pabėgėliai gavo ofi
cialų statusą New Delhi pa - 
gal Jungtinių Tautų progra
mą.

ALEUTU PrIBILOF 2 
SALELĖS GAVO 
NEPRIKLAUSOMYBE

Aliaskoje apie 200 metų, 
vietos gyventojai buvo prak
tiškai laikomi vergais rusų 
kailių prekijų. Aleutų saly
no kaimeliai ir salos, atpir
kus JAV-bėms iš caro 1867 
m. , buvo JAV federalinės 
vyriausybės kontrolėje. Da
bar salynui duota nepriklau
somybė ir žvejybos kontro - 
lė perduota vietiniams gy
ventojams. Nors ir gyven
tojai dėl to džiaugiasi, bet 
ir rūpinasi, nes tuo pačiu 
pasibaigia ir kasmetinė sub
sidija 5 mil. dolerių sumoje .

Kas vasarą vietiniai gy - 
ventojai sumedžiodavo apie 
25.000 ruonių pagal tarp - 
tautinį kontraktą,kuris buvo 
pasirašytas šio šimtmečio 
pradžioje. Už tai gaudavo 
subsidiją ir 3 mėnesių algas.

Vietiniai gyventojai nori 
patys toliau tvarkytis ir už 
gautuosius kompensacijos 
pinigus Įrengti prekybinĮ 
žvejybos uostą,kuris aptar
nautų Beringo laivus.

Vietinė gyventojų kultūra 
išsilaikė dėka izoliacijos ir 
dabar jie turės anot jų lyde
rio Larry Merculieff, naują 
uždavinĮ, kartu su naujomis 
problemomis.

Iš penkių salelių,apgyven
tos dvi 1290-čia gyventojų .

LAIMINGA PABAIGA - 
PRADŽIA

Vancouver'io uoste,1981 m. 
lenkų žvejys Andrzej Dzy - 
galski pabėgo iš savo laivo, 
norėdamas išvengti suėmi - 
mo Lenkijoje. Prieš laivui 
išplaukiant, sumanė paskuti
nį kartą aplankyti savo drau
gus. Pasislėpė laivo šaldy-
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KONKURSĄ
PAMINKLO SUPROJEKTAVIMUI

ČEKAI PLEČIA RYŠIUS SU LIETUVIAIS
Čekų dienraščio "Denni Hlasatel" redaktoriai-prof. 

dr. V. Stanecky, E. Petrile ir prof. dr. W. Maesen sava ini
ciatyva aplankė Amerikos Lietuvių Tarybos informacijų 
vedėją kun.J.Prunsk Į, papasakojo apie priespaudą 
Čekoslovakijoje, painformavo apie savo naujas pastangas, 
siekiant laisvės ir pareiškė norą arčiau bendradarbiauti 
su lietuviais.

BOIKOTUOJA SOVIETŲ LAIVUS
Sovietų prekybos laivas Novomirogorod, kuriam dėl 

uostų darbininkų priešiškumo nepavyko savo prekių iš - 
krauti keletoje JAV uostų, buvo pasiruošęs spalio 14 d. 
atplaukti Į Baltimorę ir čia prekes iškrauti. Apie tai pa
tyręs Jungtinis Pabaltiečių A merikiečių Komitetas susi - 
siekė su Baltimorės uosto darbininkų unijos vadovybe, pa
informavo apie to sovietinio laivo ryžtą vykti į Baltimorės 
uostą ir jau pradėjo organizuoti demonstracijas. Longsho
remen unija pareiškė,kad ji atsisako iškrauti prekes, ku
rias gamina darbo vergų stovyklose. Maskvos laivas ne
begalėjo ir Baltimorėje savo prekių iškrauti. Šiuo metu 
pavaduodamas d r. K. Šidlauską, Pabaltiečių Komitetui pir
mininkauja dr-J. Genys.

ŽYDAI SAUGO DOKUMENTUS APIE LIETUVIU PAGALBĄ.
Izraelyje lankęsis inž.Algirdas Mošinskis atsiuntė A -

PAMINKLO DUOMENYS : ,
V i e t a - TORONTE, PARK LITHUANIA
K a i n a - iki $ 15.000
Medžiaga - akmuo, granitas, gelžbetonis
Aukštis - 8-10 pėdų
Įrašas - PARK LITHUANIA -DEDICATED TO 

LITHUANIAN FREEDOM FIGHTERS

LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY 
TORONTO BRANCH

Projektus siųsti iki š. m. GRUODŽIO mėn. 31-os die
nos, LITHUANIAN CANADIAN FOUNDATION, 28 The 
Palisades, , TORONTO,Ont. .CANADA M6S 2W8.

Pirmąją vietą laimėjusiam projekto autoriui bus iš
mokėta

PENKIŲ ŠIMTU DOLERIŲ PREMIJA .

PRANEŠA ALT A :
ALTOS RAŠTAS PREZIDENTUI REAGAN’UI

ALT-os p-kas dr.K.Šidlauskas pasiuntė prez. R. 
Reagan'ui padėkos raštą už atsiųstą sveikinimo telegra
mą ALTos suvažiavimui. Perdavė tekstą suvažiavimo re
zoliucijos, kuria sveikinamas prezidentas už aiškų pasi
sakymą mepripažinti Lietuvos okupacijos ir už paramą 
laisvojo pasaulio akcijos prieš sovietinę diktatūrą. Taip 
pat pareiškė užuojautą dėl taip žiauriai išžudytų JAV ka
rių labanone ir pažymėjo,kad ALTa remia prezidento 
pastangas prieš Sovietų imperializmą. Ryšium! su Įvy - 
kiais ginant demokratiją Grenados saloje,ALTos p-kas 
prezidentui pasiuntė telegramą, paremdamas reikalą gin
ti žmonių teises ir laisvę.

EUROPOS PARLAMENTAS JUDINA LIETUVOS REIKALĄ
Uoliam Europos pooitiniam viekėjui Otto VonHabs- 

burgui , dėkodamas už jo rūpestį Lietuvos reikalais, A - 
merikos Lietuvių Tarybos vardu vicepirm. Teodoras 
Blinstrubas pasiuntė laišką, į kurĮ atsakydamas Otto 
von Habsburgas pranešė, kad jo grupė Europos parla - 
mentui pasiūlė naują rezoliuciją Pabaltijo valstybių rei
kalu. Rezoliucijos numeris 1/728 83. Ją pasirašė visi 
Europos parlamento nariai, kurie už panašią rezoliuciją 
kalbėjo pirmą kartą ją pasiūlius 1983 m. sausio 13 d. 
Habsburgas džiaugiasi, kad taip susidarė plati ją remian
čių politinė bazė. Habsburgas nesitiki greito sprendimo,
bet reiškia pasitikėjimą,kad 
tingos.

tuve.kur užmigo. Belaukiant 
draugų, nušalo kojas. Lai
mingai pasisekė vėl apleisti 
laivą. Kojų pagydyti nepavy
ko ir jos turėjo būti ampu
tuotos žemiau kelių.

Gydėsi 4 mėnesius, gavo 
protezus. Nenusiminė, rado 
nuolatinĮ darbą plastikos 
perdirbimo fabrike, už - 
dirbdamas gerą pragyveni - 
mą. Visą laiką dėjo Įvai- 
rias pastangas atsikviesti 
šeimą- žmoną Grazyną/kaip 
rašoma laikraštyje/ ir dvi 
dukreles . žmona taip pat 
nedavė ramybės Lenkijos e- 
migracijos Įstaigose. Po 2-jų 
metų pastangų galų gale šei
ma buvo išleista. A. Dzy- 
galski pasitiko ją Vancou
ver'io aerodrome su tuzi - 
nu rožių rankose ir nauja 
viltimi laisvajame krašte .

MEDICINOS NOBELIO 
PREMIJA - AMERIKIETEI

Prieš 40 rfietų dr. Barbara 
McClintock, ekperimentuoda- 
ma su kukurūzais, surado , 
kad augalų chromozomų ge-

nuolatinės pastangos bus vil

nai, pakeičiant jų vietas,gali 
pakeisti augalų charakteristi
ką. Hgą laiką jos atradimo 
reikšmė buvo neatpažinta . 
Paskutiniais 15-10 m. genų 
teorija suteikė naujas gali
mybes tiek augmenijos, tiek 
žmonių ligų gydyme. Dr.Mc 
Clintock yra pirmoji mote
ris, laimėjusi Nobelio pre
miją medicinos ar fiziolo - 
gijos srityse, nors visa eilė 
moterų yra dirbusios ir dir
ba mokslininkųgydytojų gru
pėse. Nors peržengė 80 m. 
ji toliau dirba savo pri
vačioje laboratorijoje.

merikos Lietuvių Tarybos informacijos direktoriui pra - 
nešimą, kad ten Įvairiuose žydų leidiniuose ir ten saugo
muose dokumentuose yra gausiai medžiagos,kaip lietuviai 
gelbėjo žydus nuo nacių. Jis kelia mintį, kad tą medžiagą 
reikėtų surinkti ir paskelbti. Paties inž. Mošinskio žmo
na buvo specialiai Izraelyje pagerbta už žydų gelbėjimą .

KAS VYKSTA KAIMYNINĖJE KUBOJE
Penki jauni kubiečiai, tarp 19 ir 26 m.amžiaus, šiemet 

Havanos komunistinio tribunolo buvo nuteisti mirti už ban
dymą suorganizuoti nepriklausomo darbo uniją. Nuteistųjų 
vardai: E.D. Rodriguez, J. L.Romero,A. C. Garcia, B. Oli
vera ir C.G.Diaz. Apie tai paskelbė Christian A nti Com
munism Crusade Nr.12.

DOKUMENTAI , KAIP SOVIETAI NESILAIKO PAŠTO 
NUOSTATŲ

JAV kongresmanas Benjamin A. Gilman, kuris la
bai susirūpinęs paveikti, kad Sovietų Sąjunga nelaužytų 
pašto susisiekimo sutarties, atsiliepdamas Į Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininko dr. K. Šidlausko raštą, pra
nešė, kad jis jau turi daugiau kaip 1600 dokumentų iš 
dvylikos kraštų, rodančių kaip blogėja Sovietų paštų tar
nyba - neperduodant laiškų ir siuntinių. Spalio 4 d. Wa
shingtone tuo reikalu buvo apklausinėjimai. Liudijo 
Įvairių etninių grupių vadai, jų tarpe ir buvęs SoviettĮ ka
linys. Iškelti Sovietų Sąjungos vykdomi pašto susisieki
mo sutarties laužymai.

APIE GENOCIDĄ. LIETUVOJE
-Meldutis Laupinaitis parašė knygą, ispanų kalba , 

apie sovietų vykdytą genocidą Lietuvoje: "Esu Acuso".
ALTAS gavo iškarpas Brazilijos lai kraščių, kuriuose la
bai palankiai atsiliepiama apie šį leidinį. Su autoriaus 
nuotrauka palankų vertimą įdėjo 30,000 tiražo turįs 
graikų laikraštis "Jornal Helenico", taipgi šiltas recen
zijas išspausdino laikraščiai "Diario Popular", "Diario 
Jundiai", "Diario deJacarei", "Diario de Sorocaba”.

A. VENSKUS EUROPOS PARLAMENTE
Europos Parlamente rugsėjo 14 d. lankėsi A. Venskus 

Ten buvo susitikęs su dr. E.Klepsch- Parlamento vice
pirmininku. Taip pat pasimatė su Otto von Habsburg . ir 
Rudolf Wedekind - kirkščionių demokratų grupės nariais.

R. Wedekind'ui Įteikta -informacinė medžiaga dėl re
liginio persekiojimo okup. Lietuvoje. Buvo proga pasi
kalbėti ir su demokratų grupės nariais.

GINKIME LIETUVIU TEISES

Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti " Lietuvių Teisėms 
Ginti Fondas" ( arba "American Lit huanian Right s Fund, Ine.") 
ir siųsti adresu* 5620 So. Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui .......... US $.. ................... ....

Pavardė, vardas ........................................................................ ........................ .................

Adresas............... .............................................................................. .......................................aooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodooooooooooooooooooooooooooooooo:
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,, ■ • _ D. Mickutė— Mitkienė
VĖLINĖS
KAPŲ KAPAIS NUKLOTA MŪSŲ ŽEMĖ
SU KRYŽIAIS DAR DAUGIAU - BE JŲ. . .
IR ŠLAMA MEDŽIŲ LAPAI PASAKĄ NERAMIĄ,
IR BARAS SU RUDENS VĖJU.

TAI VĖLINĖS.
TAI JŪSŲ, KURIE ŽUVOT
KA GETUOSE IR ŠIAURĖS TAIGOJ.
ŠĮ VAKARĄ SUGRĮŽKIT Į LIETUVĄ - 
KOVOS DAR JI NEBAIGUS. . . .

SUSTOKITE JŪS ŠVENTOS VĖLĖS,
VISU DIDINGU FRONTU
PAKLAUSKITE, KODĖL TAIKA DAR NESIKĖLĖ - 
KAI MES TO KLAUSIAM - NESUPRANTA. . .

Į EISENĄ, DAR NEREGĖTAI GAUSIĄ, 
PAKVIESKIT MOTERIS IR KŪDIKIUS- 
TEGU NEGYVOS JŲJŲ AKYS KLAUSIA: 
U9 KĄ, KODĖL NUAUDĖ MUS? '.

KAPŲ KAPAI. . . .
SU KRYŽIAIS DAR DAUGIAU - BE JŲ.
IR ŠLAMA MEDŽIŲ LAPAI PASAKĄ NERAMIĄ;
IR BARAS SU RUDENS VĖJU.

Rusai ir Lietuviai
LIETI LOS POGRINDŽIO SPAUDA

TAUTOS KELIAS, Nr.l
/tęsinys/

Šnekėjo paprastai rusiškai, bet rusų kalba jiems turėjo 
tokią pat vertę kaip esperanto. Po revoliucijos pirmiau
sia buvo triuškinamos rusų religinės ir istorinės tradici
jos. Tas modelis vėliau pasitarnavo "perorganizuojant"ir 
kitas tautas. Po revoliucijos buvo sunaikintas didelis 
kiekis rusų kultūros paminklų. Rusų disidentų spaudo-
2 psl

GERA VERSLUI,
GERA KANADAI.

VISOJE KANADOJE VIS DAUGIAU VERSLO 
BENDROVIŲ RŪPINASI SURASTI GALIMYBIŲ 
NAUJIEMS DARBAMS.

JEIGU ESATE DARBDAVYS IR TURITE 
SUMANYMŲ , KURIE GALĖTŲ BŪTI NAUDINGI 
PAČIAM IR KITIEMS, KANADOS DARBDAVYSTĖS 
IR IMIGRACIJOS ĮSTAIGA GALI PAGELBĖTI 
ĮVYKDYTI TOKIAS NAUJŲ DARBŲ SUKŪRIMO 
PROGRAMAS.

DVYLIKA ESAMŲ PROGRAMŲ YRA 
SUJUNGTOS Į KETURIAS, KAD BŪTŲ 
LENGVIAU VISIEMS JOSE DALYVAUTI.'

n Employment and
■ Immigration Canada

John Roberts. Minister

je patiekiama daug medžiagos.
T. Venclovos manymu, lietuviai, gruzinai, armėnai ir 

kai kurios kitos tautos yra mažiau nukentėję nuo komuniz
mo negu rusai. Šiandien Voronežo apylinkėse (geriausias 
juodžemis), šiaurės Rusijoje — rašo T. V. — matai tokį iš 
mirusį kaimą, kokio nematysi Gruzijoje arba Lietuvoje . 
Gyvenimo lygis ten kur kas“žemesnis, nors caro laikais 
jis dažniausia toks nebuvo. Disidentų sluoksniuose dažnai 
sakoma, kad Tarybų Sąjunga — bene vienintelė istorijoje 
imperija, kurios kolonijiniai pakraščiai ekonomiškai toli 
pranoksta metropoliją. Žinoma, pabaltiečiams padeda jų 
darbštumas, racionalaus ūidninkavimo Įgūdžiai, gruzinam 
gamta. Labai netikslu kalbėti apie "rusišką išnaudojimą". 
Išnaudoja valdžia, sudaryta anaiptol ne vien iš rusų, iš
naudoja visus — karinės, pasaulinės revoliucijos, gera da
limi ir patys valdantieji asmenys. Čia T. Venclova prime
na populiarų posakį: "Komunizmas skiriasi nuo nacizmo 
tuo, kad nacizmas bandė garantuoti sotų gyvenimą vienai 
tautai kitų tautų sąskaiton, o komunizmas-garantuoja pras
tą gyvenimą visiems".

Rusų ir lietuvių likimas iš esmės esąs bendras. Totą- 
litarinis-komunistinis imperializmas, kuris yra pati blo
giausia imperializmo forma, pavergia ir išnaudoja vienus 
ir antrus. Venclovos įsitikinimu, priverstinis "vyresnio
jo brolio gerbimas" esąs tik veidmaninga kompensacija 
rusams, kurią daro tarybinė sistema už rusų tautinės ir 
istorinės būties suardymą. Imperalistiniais sumetimais, 
o ne iš meilės rusų tautai teikia pirmenybę rusų kalbai ir 
rusų kalba mokyklai. Ta sistema nemyli nieko ir į vargin
gą rusų liaudį žiūri ypatingai iš aukšto. Tarybinė rusųli- 
teratūra iš esmės ne rusų literatūra. Rusiška mokykla tu
ri auklėti ne rusą, o tarybinį žmogų. "Vieningos tarybi
nės liaudies" idėja, anot Venclovos, tiek pat nerusiška , 
kiek ir nelietuviška. Rusų disidentai ir rusų inteligentija 
šitą padėtį gerai supranta. Ne tik sacharoviečiai, bet ir 
dažnas rusų nacionalistas pripažįsta, jog tik imperijos at
sisakymas išgelbėtų jų tautą morališkai, ekonomiškai ir 
kultūriškai. T. Venclovos manymu, šiandien esame naujos 
ir vertingos tautų draugystės akivaizdoje. Žinomas disi - 
dentas Bukovskis, būdamas Vakaruose, 1977 m. sausio mė 
nesį pasakė: "Engdama kitas tautas, rusų tauta gali tik pra
rasti savo laisvę, bet ne ją įsigyti. Laimė rusų tauta tai 
vis labiau suvokia. Ta prasme mes veikiame drauge suUk- 
rainos, Armėnijos, Pabaltijo ir kitais tautiniais sąjūdžiais". 
Takoskyra eina — daro išvadą T. Venclova — ne tarp tautų, 
o tarp demokratinių jėgų ir totalitarinės sistemos.

T. Venclova teisina rusų tautą ir mano, kad už lietuvių 
tautos dabar patiriamas nelaimes negalima kaltinti vien ru
sus, jas vykdo ir kiti, jų tarpe ir patys lietuviai. Be abe
jo negalima rusą sutapinti su komunistu. Kurstymas neapy
kantos ir keršto rusų tautai yra neteisingas ir nenaudingas 
lietuvių tautai. Išsilaisvinti iš totalitarinės sistemos prie
spaudos vien savo jėgomis mes nepajėgsime. Bendras vei
kimas su rusų ir kitų tarybinių tautų disidentais yra būti
nas, Sacharovas, Solženicinas, Bukovskis ir daugelis kitų 
rusų disidentų (bet ne visi) remia lietuvių išsivadavimo są
jūdį. Kovaliovas už lietuvių rėmimą yra net nuteistas.

Korektiškų santykių su rusų tauta palaikymas ir tautinės 
neapvkantos kurstymui priešinamasis seka ir teisingai su
prasto patriotizmo. Bet, žinoma, tai nereiškia, kad turi - 
me nesipriešinti rusinimo ir lietuvių kalbos teisių siauri - 
nimo tendencijoms.

SUTEIKTŲ DIDESNĖS NAUDOS ATSKIROMS 
BENDRUOMENĖMS IR DUOTŲ JAUNIEMS 
ŽMONĖMS GALIMYBĖS BEDIRBANT LAVINTIS 
SAVO SPECIALYBĖJE, YPATINGAI TIEMS, 
KURIE GYVENA SUNKESNĖSE GYVENIMO 
APLINKYBĖSE ARBA YRA NEPILNO 
PAJĖGUMO ( HANDICAPED ).

DAUGIAU INFORMACIJŲ APIE ŠIAS IR KITOKIAS 
PROGRAMAS, NAUDINGAS DARBDAVIAMS, GAUSITE 
SUSISIEKŲ SU SAVO VIETOVĖS "CANADA 
EMPLOIMENT” CENTRU.

"CANADA WORKS”,LEAD , 
"JOB CORPS" IR "CAREER 
ACCESS" TIKSLAS YRA 
PALEGVINTI ŠIUOMETINĮ 
TRUMPALAIKĮ NEDARBĄ IR 
SUKURTI ILGALAIKIŲ 
DARBŲ GALIMYBES.
TOS PROGRAMOS YRA SUPLANUOTOS, 
KAD PAKELTŲ KANADOS PRODUKTINGUMĄ-

Emploi et
Immigration Canada
John Roberts, Ministre Canada

NORI TAIKOS - RUOŠKIS KARUI
Šis senas romėnų posakis 

labai puikiai apibūdina dabar
tinę surizgusią pasaulio pa
dėtį. Senovės laikų tautos ir 
jų vadovai gerai suprato, kad 
pastovios taikos įgyvendiniv 
mas yra labai ilgas procesas 
ir tik idealistai galėtų tikėti , 
kad taiką galima būtų pasiek
ti įvairiose konferencijose , 
valstybės galvų susitikimuo
se, kur jų diplomatinės cere
monijos gausiai aplaistomos 
šampanu ir pakeliant tostus 
už būsimą taiką.

Bet vis dėlto, tos konferen
cijos privedė, kad po Antrojo 
Pas. Karo New Yorke iškilo 
160 Įvairiųkraštųvėliavųprie 
Jungtinių Tautų organizacijos 
rūmų, kas rodytų jog pasaulis 
trokšta taikos, pamiršdamas 
karo padarytas skriaudas ir 
neteisybę kitoms tautoms. Iš 
visų 160 vėliavų — viena su 
kūju ir plautuvu, išsiskiria iš 
kitų, lyg tai būtųsuteiktas dvi-

' lėktuvų į Kubą, kur bus apmo
kyti Nikaraguvos lakūnai ir 
gautieji lėktuvai pergabenti į 
Nikaraguvą.

Vyksta tarp didžiųjų pasau
linių militarinių galybių gink
lavimosi lenktynės,kad išlai
kius taiką, bet nesėkmės lydi 
Ženevos konferenciją, nežiū
rint JAV prezidento pasiūly
mo: apriboti raketų skaičių. 
So vietų Sąjunga nesutinka kad 
Amerika išdėstytų Europoje 
Pershing-2 raketas ir būtų 
pasiekta lygsvara.

Belaukiant Ženevos konfe
rencijos galo, ir Kremliui at
siuntus 14 Mig lėktuvų Į Kubą 
įtampa dar labiau padidėjo. 
Amerika nieKO nelaukdama, 
kariškais transporto lėktu
vais pradėjo permesti į Vak. 
Vokietiją ir kitus NATO kraš
tus Pershing raketų dalis,ku
rias sumontavus, jos greitai 
atsidurs numatytose vietose . 
Stebėtina, kad raketų dalių 
permetimo per Atlanto vande
nyną nepajuto karšti demons
trantai ir nesuruošė masinių 
demonstracijų.

Kitas nemalonus reiškinys 
iškilo Prancūzijai pažadėjus 
parduoti Irakui moderniškai 
apginkluotusEtendart lėktu
vus ir Excet raketas• Jungti
nių Tautų organizacijoje Ira
no užsienio reikalų ministe - 
ris Akbar Velayati įspėjo V. 
kraštus, kad bus užblokuotas 
Hormuzo sąsiauris per kurį 
gabenami ginklai Irakui. Ira
ko aviacija, nieko nelaukda
ma, Persijos Įlankoje, žada 
subombarduoti esančius uos
tus, alyvos rafinerijas, kad 
sutrukdytų Vak. Europos pra
monei energijos tiekimą. Ka
rui dar labiau įsiliepsnoĮjus 
tarp Irako ir Irano,vargiai ar 
į jį neįsiveltų Sov. Sąjunga , 
kuri Irano pasienyje laiko pa
rengties padėtyje 26 divizijas 
kariuomenės- Tolau atveju 
neliktų tik (stebėtojais ir JAV, 
ir Izraelio valstybės.

Bet diplomatija ir karo tak
tika reikalauja didelio atsar - 
gumo, o stategija numatymo -, 
kad pirmasis priešui smūgis 
būtų sėkmingas iš karto pa
laidojant jo laimėjimo viltį.

P . Indre i k .a -

gubas politinis standartas,nes 
ji reprezentuoja tokią vyriau
sybę, kurios siekimai nesude
rinami su kitų kraštų.

Winston Churchill'is yra pa
sakęs, kad Sovietų Sąjunga dau- 
g au bijo kitų kraštų draugiš
kumo, negu jų neapykantos, 
nes tai sužlugdytų komunisti
nį budrumą ir komunizmas 
nebegalėtų skelbti globalinės 
misijos. Anglija, plėsdama 
imperiją, gerokai praturtėjo, 
bet Sov. Sąjunga—nubiednėjo .

Iš sovietinės Rusijos ūkiško 
gyvenimo kasdieną tenka ati
traukti po 5 milijonus dole - 
rių, kad išlaikius komunisti
nius režimus Kuboje, Ango - 
loję, Vietname, Etiopijoje , 
Nikaraguvoje ir satelitiniuo
se kraštuose. Laiške iš oku
puotos Lietuvos rašo, kad 
maskolius, atvykęs atosto - 
goms Į Palangą, nustebo ga
vęs rūkytos dešros ir viešai 
pareiškęs, kad maisto produk
tai ne visose respublikose vie
nodai paskirstomi ir komu
nizmo laimėjimo ■ vaisiais 
liaudis gali džiaugtis. Tačiau 
Nikaraguvos komunistinei vy
riausybei paprašius Kremlių 
militannės pagalbos prieš 
sandinistos sukilėlius, Mask
va tuojau pasiuntė 14 Mig-17

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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/tęsinys/ 
ir aktualumas.

Antroje paskaitos dalyje 
Petersonienė kalbėjo apie po
eziją — dievų kalbą. Mūsų 
poetas H. Radauskas skelbė: 
"Pasikalbėjau su dievais ir 
vėl grįžau žemėn. " Poezijo
je, kaip ir gamtoje, tėra di
dingų reiškinių. Poetas Puti
nas sakė "Jei tu nepuri savy
je saulės, veltui tau skaičiau". 
Poezijoj glūdi drąsa ir nepa- 
taikavimas. Mūsų iškilus iš
eivijos poetas H. Nagys dek- 
Iaruoja:"Grįžau namo nekaip 
sūnus palaidūnas . Nieko ne
prašysiu, kad leistų sugrįžti į 
gimtinę. . . "

Daugelis poetų inspiruoja 
ne tik džiaugsmas,bet ir skaus
mas. O skausmas tragedijoj 
— juk kūrybos viršūnė.

Mūsų poezijoj yra būdingi 
Tėvynės meilės motyvai.Čia, 
žinoma, tegali būti tik origi
nalumas, nieko nekartojimas. 
Poezijoje neužtenka tik pasa
koti, reikia — išgyventi.

Mokytojams, literatūrą dės
tant, davė patarimų: 1) vengti 
duoti mokiniams verkšlianan- 
čios poezijos. Modernioj po
ezijoj dažnai slypi skurdumas. 
2) Jei kas klaustų, ar mes tu
rime kūrėjų? Nežiūrint viso- 
kios kritikos, — atsakytume- 
TURIME.

Kažkas yra pasakęs, kad 
mokytojas tamtikra prasme 
yra kūrėjas, brandinąs pri
augančią — jaunąją mūs ų kar
tą. Dabartinėse mūsų išeivi
jos gyvenimo sąlygose lietu
vių mokyklose tikrai reikia 
labai apdairaus bei sumanaus 
mokytojo, o todėl gal galima 
būtų pasakyti, — kūrybingo 
mokytojo.

Mokytojų studijų vadovybė 
šiemet gal todėlir parūpino 
porą gerų paskaitų apie žmo
gaus kūrybą. Pirmąją paskai
tą skaitė St. Petersonienė , 
Chicagos Padagoginio Insti - 
tuto leKtorė. Jos tema—"kū
ryba". Pagal Petersonienę, 
pilniausia prasme kūryba at
eina iš Dievo, o žemėje žmo
gaus kūryba reiškia — kąnors 
nauja sukurti. Bet žmogaus 
kūrybos vyksme laisvė yra 
būtina. Daug kur seniau ir 
ypač dabar, bandoma žmo
gaus kūrybai uždėti aplnasrį 
ir kūrėją pavergti. Tačiau 
žmogus įstengia kurti ir bū
damas pavergtas ar nelais vė
je.

Toliau prelegentė ribojosi 
žmogaus žodine Kūryba —li
teratūra, kur labai svarbūs 
yra Įtikinamumas, kalbos gro
žis, Įdomus -dialogas, epo
chos dvasia, temų Įvairumas

Kelionė Po Tolimąją Aziją
Liudas STANKEVIČIUS

Keletą savaičių prieš išskrendant Į Aziją, pagal lie - 
tuvišką posakį "Atsarga gėdos nedaro", nuėjome su žmo
na į ligoninę skiepytis nuo Įvairių tropinių ligų ir dar prie 
do, gavome karčių tablečių apsisaugojimui nuo maliari - 
jos.

Taip apsirūpinę, kiekvienas pasiėmėme po lengvą , 
kelioninį maišą tokio dydžio, kad galima būtų pasiimti su 
savimi į lėktuvą ir v,ieną gražų birželio sekmadienio po
pietį išskridome į San Francisco . Ten turėjome laukti 
dvi dienas, kol bus atskridęs "Singapore Airlines-" lėktu
vas, vežantis mus Į paslaptingąją Aziją. Tokiu būdu dar 
turėjome laiko apžiūrėti ir San Francisco miestą. Tikė
jomės,xkad ten bus karščiau, negu Montrealyje, o pasiro
dė, kad temperatūra buvo tik 18 C.

San Francisco miestas yra žinomas savo žemės dre
bėjimais, tai gal ir nenuostabu, kad ten būnant, dvi nak - 
tis iš eilės sapnavau apie tai.

Pagaliu atėjo laukta diena, kai 12:35 vai. nakties iš
skridome Į Hongkongą. Skridome 13 valandų. Lėktuvui pa
kilus, už pusvalandžio jau davė valgyti ir visus vaišino 
šampanu. Po maždaug 5-kių valandų skridimo, lėktuvas 
nutūpė valandai Honolulu aerodrome. Galima buvo išlip - 
ti iš lėktuvo ir pasivaikščioti po aerodromo pastatą. Ka - 
dangi Havajų laiku buvo dar tik 2:30 vai. ryto,tai viskas 
uždaryta, išskyrus vieną'suvenyrų krautuvę. Truputį pa
vaikščioję, grįžom atgal Į lėktuvą, kuris neužilgo pakilo . 
Visi gavo po šiltą patiekalą,bet jau buvome taip sotūs, kad 
reikėjo jo atsisakyti. Per tokią ilgą kelionę susimaišė ir 
dienos, ir valandos taip, kad nežinojai žmogus, ką tau duo
da čia valgyti- ar tai pietūs, ar vakarienė. Paskui bandėm 
užmigti; tik žiūrėk- jau ir neša pusryčius.

Pradėjo švisti, ir lėktuvas pamažu leidosi žemyn. Pro 
langą matėsi Hongkongas su savo gražiais, baltais dango
raižiais. Išlipus iš lėktuvo- pataikėme kaip Į pirtį. Buvo 
35 C, karšta ir drėgna. Tas karštis mus lydėjo po visą 
Aziją.

Ėongkongas
Hongkongas susideda iš trijų didelių salų: Hongkong , 

Kowloon ir New Territories. Jos vis dar priklauso Angli
jai, bet dabar beveik kasdieną laikraščiai rašo klausdami 
koks bus Hongkongo likimas,kai netrukus baigsis anglų 
dominacija. Ar Hongkongas galės likti nepriklausomas, 
ar prašys anglų pasilikti, ar Raudonoji Kinija prisijungs 
šias salas prie savęs? Hongkonge oficialios kalbos yra 
kiniečių ir anglų, bet vistiek ne su visais galima susikal
bėti angliškai.

Hongkongas yra žinomas savo "duty free" krautuvė
mis ir siuvyklomis, kur per keletą dienų tau gali pasiūti 
kostiumą iš geriausios angliškos medžiagos. Taipogi čia 
randasi viena didelė parduotuvė,kur parduoda vien tik R. 
Kinijos produktus, pradedant nuo konservų dėžučių, viso
kių Įrankių, drabužių, šilko suknių, keramikos, baldų ir 1.1. 
Viskas parduodama gan prieinama kaina.

Hongkonge, kaip daugumoje Azijos kraštų, visos maši
nos važiuoja kaire puse. Čia yra didelis automobilių su - 
sikimšimas ir labai ilgai trunka nuvažiuoti nuo vieno 
miesto galo Į kitą. Be to, visur gatvėse daug žmonių, tad 
negali ir greitai vaikščioti.

Macao
Vieną ankstų rytą sėdome Į.autobusą ir nuvažiavome 

1 Hongkongo uostą, iš kur laivai plaukia į portugalų salą, 
Macao. Nusipirkę bilietus, stojom j eilę,kuri slinko į mo- 
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gaus siela. Tokia nuotaika 
iškyla A. Baranausko "Anykš
čių šilelyje", J. Maironio "Va
saros naktyse", J. Baltrušai - 
čio poezijos perliuke— "Ra — 
munėle, tu baltoji, kad išpuoš
tum mano kelią". Čia kartu 
iškyla vienatvė ir ilgesys . 
Daug tragiškumo ir net mir
ties šešėlių galima užtikti iš 
B. Brazdžionio poezijos. Ta
čiau žmogaus gyvenimo kelias 
nėra beprasmiškas, o dangus 
ir žemė susijungia žmogaus 
gyvenimo pabaigoje. Yra pa
našumų ir Mieželaičio "Zemė- 

tačiau čia viskas baigiasi.

gaus transcendentinio kelio 
dimensijos.

Panašių minčių, tačiau jau 
giliame mistikos fone, iškėlė 
mūsų išeivijos rašytojas V. 
Kavaliūnas. Jo tema: "Dialo
gas tarp Dievo ir žmogaus 
mūsų literatūroje".

Žmogaus metafizinė bflty - 
bė ir jo kelias vingiuoja tarp 
žemės ir dangaus. Jo siela 
per pasaulj keliauja susimąs
čiusi ir dažnai liūdesiu lydi -
ma. Bet žmogus dažnai viso- je 
mis savo galiomis laikosi įsi- žeme ir visai nematyti žmo- 
kibęs Į žemę Šia prasme re
miasi ir egzistencinė filozo - 
fija-

Tačiau visgi žmoguje glūdi 
nenugalimas noras peržengti 
tą žemės egzistencini prisi - 
rišimą ir kilti Į transcenden
tinę esmę bei siekti ryšių su 
Dievu, ar pabėgti už realaus 
gyvenimo ribų.

Toliau prelegentas, perei
damas j lietuvių literatūros 
plotmę, pabrėžė mąstančio 
žmogaus linkmę apie savo gy
venimą ir amžinybę.

Donelaičio "Metuose” virš 
saulės nušviestų plotų iškyla 
Dievo sukufrta didi harmonija 
su žeme, tačiau ir čia žmo
gaus gyvenimas dažnai pana
šus j po daigiu krintančią žo
lę pievoje.

Nuostabus yra tylos pasau
lis. Ta tyla susilieja su žmo- 

Beletristikoje V. Krėvės kū
ryboje žmogaus kelias niekad 
nesutelpa medžiaginiame sto
vyje, bet mistiškai kyla aukš
tyn. Jo personažai dvasingi, 
gi':ai susimąstę. Turbūt pil
na mūsų gyvenimo koncepcija 
atsiskleidžia Krėvės "Dan
gaus ir žemės sūnuose".

Tatai matyti ir M.Račkaus
kaitės "Sename dvare". Per 
žemę keliauja ir Dievas. Ta
tai iškelia ir Putinas savo 
"Altorių šešėlyje". Į kitą pa
saulį žengia ir B. Sruoga savo /Apie S o n n i c a -šuniuką - skaitysime vėliau/. 
"Milžino paūksmėje". Toje kaimo ganykloje prie upelio pastatyta švent

vietė, kuriai virš 20 karalių aukojo savo karūnas, ne-
Taigi mūsų literatūroje daug abejotinai nusako kokio nors didžiulio lemiamo mūšio tra- 

kur galima rasti Žmogaus su 
Dievu dialogą.

/ bus daugiau /

dernišką 280 vietų motorinį,dviejų aukštų "Jetfoil" laivą, 
greičiausią iš laivų, kursuojančių nuo Hongkongo į Macao 
salą. cis laivas skrieja virš vandens 42 mazgų greičiu ir 
64 km kelionę Į Macao atliko per vieną valandą. Sako, šis 
motorinis laivas nuo 19r 5 m.atlikęs 70.000 kelionių, įro
dė esąs pats saugiausias.

Laivo vidus yrė vėsinamas šaltu oru. Jame svečiai 
sėdi minkštose kėdėse, kaip kino salėje. Palikę sėdinčius, 
išėjome ant denio, kur buvo rezervuotas suolas laivo į- 
gulai ir ten leido mums atsisėsti. Tokiu būdu galėjome ge
riau stebėti visą aplinką. Pakelyje plaukiojo Įvairaus ti
po laivai ir iš tolo matėsi mažos Salelės, priklausančios 
Kinijai. Pusiaukelyje Į Macio staiga pasikeitė jūros spal
va ir, lyg būtų nubrėžta linija,-vienoje pusėje jūra buvo 
mėlyna, o kitoje- ruda, kaip smėlis. Saulė kepina, bet lai
vu greitai lekiant, jaučiamas vėjelis ir nėra jau taip la
bai karšta. Artėjant prie Macao salos,laivas iškėlė por - 
tugalų vėliavą . Buvo jau beveik 12 vai. , visi skubėjo iš
lipti ir visus pasitiko neapsakytas karštis- vos spėji pra
kaitą šluostytis nuo veido ir nuo rankų.

Macao sala buvo įkurta 1557 metais, ir yra seniausia 
europiečių kolonija Kinijos jūroje. Si sala buvo kaip pre
kybos sandėlys tarp Kinijos, Japonijos ir Vakarų. Olandai 
buvo bandę keturis kartus- tarp 1604 m. ir 1627 m. šią sa
lą užimti, bet kas kartą buvo atstumti. Dabar ji priklauso 
Portugalijai, bet įkėlus Į ją koją manytum,kad esi Kinijo
je. Visi salos gyventojai- kiniečiai. Visur krautuvių užra
šai kiaietiški, bet kai kur apačioje yra prirašyta portuga
liškai. Ir beveik retai kur susikalbėsi portugališkai. Kai 
kur, žinoma, matosi portugalų Įtaka: uoste didžiulis Casi
no pastatas, miesto centre kai kurie namai yra tipingo 
portugalų stiliaus . Vienur kitur yra mozaikiniai šaligat - 
viai visai taip, kaip Portugalijoje, ir tai viskas, kas portu
gališko.

Kadangi čia visur priima Hongkongo pinigus, tai ne
reikėjo gaišti laiko juos keičiant. Sėdom Į pirmą pasitai - 
kiusį gan modernišką autobusą ir už 7 centus nuvažiavom Į 
miesto centrą. Kadangi jau buvo pietų laikas,tai dairėmės, 
kur pamatysime restoraną. Pagaliau užėjome į didelį, dvie
jų aukštų restoraną, kuriame buvo pilna kiniečių. Mus pa - 
matę, nustebę žiūrėjo,lyg tai mes būtume iš kitos plane - 
tos-. Užlipę Į antrą aukštą. radome laisvą vietą prie apva 
laus staliuko. Vos spėjome atsisėsti, kai prie mūsų pribė
go kelneris ir paklausė angliškai, ką mes norėtume valgy
ti, žinoma, jis mokėjo tik vieną kitą žodį angliškai.

Kadangi mano veidas ir rankos buvo šlapios nuo pra
kaito, o gerklė išdžiuvusi, tai pirmiausiai paprašiau, kad 
mums atneštų šalto alaus atsigaivinti, nes nėra nieko ge
riau numalšinti troškulį, kaip šaltas alus, žmogus susi - 
mąstė, bandė galvoti ir, atrodo, nieko nesuprato..Mokė
damas šiek tiek portugališkų žodžių, paprašiau alaus por
tugalų kalba. Ir čia buvau didžiausiai nustebintas, kad 
portugalų saloje negali žmgus susikalbėti portugališkai, 
nes tas vyrukas nieko nesuprato. Vėl bandžiau , aiškiai 
ištariant žodžius,prašyti angliškai. Tik staiga kelnerio 
veidas džiaugsmingai prašvito , ir aš nusišypsojau. Reiš
kia, jau suprato. Tuomet jis linksmai tarė:"A, tai jūs no
rite viščiuko?" Štai tau,bobute,ir Velykos, kaip lietuviai 
sako. Susikalbėjome. Tuomet turėjau jam pirštu parody
ti alaus bonkas,kurios matėsi pirmame augšte. Jis paten
kintas nubėgo žemyn ir grĮžo nešinas didelę importuoto, 
šalto Kinijos alaus bonką "Tsingtao".

Usžisakėme kinietiško maisto,prie kurio atnešė ar - 
batos. Pirmiausią ją įpylė Į bliūdelį,tuomet paėmė iš mū
sų puodelius ir juos pamirkė tame bliūdelyje ir vėliau pa
statė juos ant stalo,pripildamas arbatos.Arbata buvo tam
siai rudos spalvos ir labai karti, tad daug jos negėrėme.

Gerai pavalgę, ėjome Į gatvę apžiūrėti miesto centro 
ir šios salos Įdomybių. Paskui, po 5 vai. sėdom Į autobu
są ir važiavome uosto link, kadangi 6 vai. v. turėjome lai
vu grįžti Į Hongkongą.

Čia po vakarienės dar vaikščiojom po miestą ir spok- 
sojom Į krautuves.

Sekantį rytą dar ėjome apžiūrėti Įvairių'vietų, nes po 
pietų jau reikėjo ruoštis važiuoti Į Kowloon, salą iš kur tu
rėjome skirsti Į Tailandą.

/ bus daugiau /

BALTO AISČIU CIVILIZACIJOS
LIKUČIAI 

J.J. B.
/tęsinys/

Valdovas, kad išlygintų finansinius trūkumus, ne - 
bepasitenkino vien sostinės Toledos karališkos pilies 
turtų konfiskavimu, bet sumanė pakelti ranką prieš di - 
džiausią tų laikų šventovietę - "HERAKLO URVO" 
brangenybes. Tačiau, asmeniškai ten nuvykęs, rado tik 
tuščius mūrus, iš kurių stebuklingas balsas jam išprana
šavęs arabų- maurų invaziją.

Sunku rasti tarp tūkstančių oficialių istorijos kroni - 
kų tokį tikslų ir archeologiniais radiniais neginčijamai pa
grįstą pranešimą, kaip šią "legendą". Baltų karalių lo - 
bis buvo rastas 8 klm. nuo Toledo, seniausios bažnyčios 
griuvėsiuose,kurios vardas minimas vienos karūnos de
dikacijoje: "In Domine nomini offeret s o n n i c a Sanc- 
tae Marias in S o r b a c e s" . Aukotojo vardą dar ma - 
tysime, gi bažnyčios vardas lietuviškai ar gudiškai reiš
kia GEMALE ŠVENTĄ Šerviečiuose/t.y. T ė - 
v ynės-Didžiosios M o t i n o s/, vėliau suta
patintos su Marija,kaip ir Vilniuje,Čenstakavoje ir kt.

dicija pačioje Balto-Aisčių istorijos pradžioje įsikuriant 
Ispanijoje. Gal tai vyčių-gudų su vanduoliais susirėmimo, 
kuris /kaip matėme/ pasibaigė stebuklingu abiejų šalių 
laiško rašymu apgavikui, Romos imperatoriui .

Bet tos vietovės vardas, kaip ir V i 1 n i a u s, skam
bėjo visoje šalyje per amžius. Ten Gemai e i Š v ę n- 
t a i ir jos gynėjui Vyčiui /Gaurikiui, "Heraclo"/, buvo 
atiduodama ypatinga pagarba. Daiktinių įrodymų akivaiz - 
doje tuo netenka visai abejoti. Dar tik kita vieta pasaulyje, 
kaip matysime vėliau, - buvo A k r o n o s šventykla Rue- 
gen'o saloje, kurią danų karalius Valdemaras/ kaip 
Betikos kunigaikštis/ 1168 m. su banditų gaujomis apiplėšė 
ir sudegino.

Taigi,"legenda" visai tiksliai nušviečia tikrus Įvy - 
kius: stebuklavietės šventikai,patyrę RĖDĄ RIKIO užma
čias,užkasė lobį Į žemę ir akustinių,sienoje įmūrytų gar
siakalbių pagalba / tokius jau vartojo egyptiečiai Amono 
šventykloje/ įvarė šiek tiek dievulio baimės šventvagiui 
valdovui. Netrukus jų gerai informuota "pranašystė" iš - 
sipildė ir jie buvo priversti palikti auksą žemėje. Jiems 
žuvus ar mirus, pradingo ir jų paslaptys, kaip ir kitų Kri- 
viųKrivaičių.

Štai istorinis aprašymas tos gėdingos perkūnijos,su
žaibavusios . Ispanijos danguje, kai išguitieji V y t i š i o 
sūnūs, maurų pulkais vedini, susikirto su juos išvijusiojo 
RĖDĄ RIKIO armija. Abi šalys surado "teisybę" - atsi - 
dūrė a r a b ų vergijon keliems šimtams metų. . . /kaip ■ 
kad savo laiku Lietuva po "krikšto/"/.

1O. RIKIO ŠVENTO,ČVENTILOS ir KITOS 20 KARUNU
Kaimiečiams atradus šį lobį 19 š. , jis buvo trejopai 

suskaldytas: a/ 14 mažesnių karūnų iš pradžios buvo nai
vių kaimiečių nugabenta Madridan. Ten,/kaip šiandieną 
Maskvoje/, jas konfiskavo kaipo valstybės turtą ir tie 
"barbarų" šedevrai buvo "civilizuotų" palikuonių ištirp
dyti karališkoje pinigų kalykloje, b/ Kaimiečiai tačiau pa
naudojo savo sveiką protą. Jie atsargiai tepasiūlė tik dalį 
viso lobio ir stengėsi daugiau nebūti apgaunami. Per pas
laptyje likusį tarpininką jie sueina su Prancūzijos vyriau
sybe, kuri sąžiningai jiems užmokėjusi, pasikabina Ri
kio Švento ir 6 mažesnes karūnas Cluny vidur - 
amžių muziejuje Paryžiuje. Jos ten ir šiandieną stovi, 
c/ Kaimiečių jau nebeapgavo,pasirodo, jie buvo gudresni 
nei galvota. Pati gražiausioji S ve nt ilos ir 2 mažes
nės karūnos vis dar tebuvo saugojamos ir laikomos "juo
desnei" dienai. Praslinkus 20 metų, karalienei I z a b e- 
1 a i II-jai pavyksta juos įtikinti, kad šį kartą bus pasielg
ta teisingai. Ir taip, paskutinė Baltų lobio dalis, vėl 
išvydusi dienos šviesą, atsiranda Armeria Real 
Madrido muziejuje.

Visos vadinamojo "Guarrazar lobio" karūnos 
yra gryniausio aukso, o jų dalys taip nuostabiai tiksliai 
sutaikintos, jog negalima surasti .kuriose vietose jos bu
vo sudurstytos ir svarbiausia - kuriuo būdu: virinimu, kai
tinimu /"brazing"/, ar kitokiu mums nežinomu metodu. 
G e nujos filigranto meistrai 18 a. vartodavo patį ra
finuočiausią šlifavimo būdą,kuris be abejo, buvo paveldė
tas iš vyčių- gudų. . .

n. KARŪNŲ MATERIALINĖ IR KULTUĖINĖ VERTĖ
Karūnose Įdėti brangakmeniai yra mūsų senoviš - 

kiaušių tautinių spalvų /ž. Nr.13, 1981 m. prūsų vė
liavos spalvas/: Baltų karalių mėlyna PERKŪNO dan
gaus spalvos safirai ir "Baltųjų piliečių" - 
KRIVIŲ KRIVAIČIŲ baltos spalvos perlai.

Estai, senoviško Balto-Aisčių kolektyvo dalis,ligi - 
šiol išlaikė tas spalvas. Jos dar patvirtintos 7 inįaval- 
do "Mėlynų Arų" sidabro lauke-tai seniausia iš Trojos 
dar Panonijon atvežta vėliava. I ngaurio 'giesmėje 
kalbama apie "Dievo baltą vėliavą" ir pagaliau spalvuota
me Katalonijos atlase,kur Rytų Galindai savo sos
tinėje Balta- Šventa laikė iškėlę baltą vėliavą. .

/bus daugiau/
3 psl.



.TŪRINIS PUSLAPIS®
same thing, judging from the push and shove of the rude war were to occur one day,that same second cousin I ba-
and crude multitudes lining up for liftoff.

ĮSPŪDŽIAI iŠ KELIONĖS I LIETUVA I stashed my raguolį beside two others in a rear com 
• * partment and strapped myself to a window seat. Homeward

bound. As- our Ilyushin-62 flew over Riga, a faint smellR.F.
(Patiekiame pluostę kelionės įspūdžiu. Juos aprašo jaunas, 

angliškai rašantis lietuvis,pirmą^karta lankęsis Lietuvoje ) 

6.
I coached her to write "no" on the dotted lines wich de - 
mand to know whether you are trafficing in weapons or 
narcotics. It was too late. The poor dear was dragged off 
to a tiny interrogation room.

The same boldface officer did not even snoop into my 
belongings. He saw my papers were in order and mechani
cally stated: "You may go."

I stood transfixed with disbelief .After all that packing 
in strategic hidey-holes, after insuring that price tags 
were still stuck to presents, after rubber stamping a pain
ting I had purchased and photographing it for precaution , 
after rehearsing possible alibis,after all that Russopho - 
bia, I did not have to open one lock'. Nor sing one song'.

- You may go, - the guard repeated.
I went. I scooted toward some familiar faces from

began to pervade the compressed air. The smell magni - 
fied into a stench over Frankfurt.lt certainly wasn't the 
chicken they were preparing for lunch. The plane made an 
unscheduled landing at Shanon Airport in Ireland.

As you stepped off the walkway, you could feel the 
freedom. The atmosphere was brighter and livelier. A 
bonnie Irish lassie greeted us in her emerald green hos - 
tess uniform. What a switch from the miltary zombies 
in Moscow '.

- Everything is free? - an old bohunk from our group 
teased her.

The hostess did a double take.
- He's only joking-, I clarified. "We just escaped 

from Russia".
The St. Brigid's cross I bought did not dispel the evil 

spirits in the air. Returning from the Duty Free Shop, we 
discovered that our Aeroflot flight would be delayed eight 
hours due to "technical difficulties". Two new flying cattle

lanced on my shoulders would be ordered to kill me on be
half of The State. I had raised a stinkfinger in Red Square 
for the relatives from my father's bloodline mv-dered by 
"Uncle Joe". My grandfather had been a "bourgeois" 
landowner, driven from his dvare/mans ion/ on a night 
like tonight, and wiped off the face of the earth.

Finally, in the home strech, I fell asleep at peace 
with mv alien probe into the past. Pleased with the pay- 
load of unforgettable memories,and the rūta from Lihtu- 
ania for my girlfriend.

Our jet touched down safely in Mirabel Airport at 
1:20 Montreal time. My sister and brothei-in-law were 
the most marvelous sight this sleepy sight-seer could e- 
ver see'. I babbled non-stop about my adventures in the 
USSR as we 'ashed along the Laurentian autoroute to their 
place. I didn't want to eat, I only wanted to talk. So we 
talked on into the wee hours with me still scratching my 
bedbug bites from the Gintaras Hotel.

Later that morning, I lugged my jet lag to my door
steps. I kissed the sidewalk and embraced the free Cana
dian air.

It was fantastic to’ be home.
our group,a big raguolis- birthday cake-banging againstmy 
legs and luggage.

But the sight of relief was short -lived. There were 
two more gates to go through. At the second terminal, a 
dour recruit double-checked to see if the face in your 
passport matched the head on your shoulders. At the third 
gate, I gave them my flight bag. I apprised them of the
precious film inside I did not desire to be damaged by their 
scaning device. I marched through the metal detector .

cars were being sent to our rescue from Moscow.
All faces drooped. Two young ladies dashed off to do 

more shopping. People panicked. Nobody knew whether 
to retrieve their raguolius and suitcases off the defective 
plane, or whether to sit tight on board for the promised 
free meal?’ The crew said this, the airport said that. In 
the middle of the muddle, an addled old lady began to cry. 
Russian curses flew everywhere. The emergency landing

Is: Bernardas Brazdžionis

ŠAUKIU AS TAUTĄ

No beep. But an agent took me aside and insisted upon 
examing my gold plated pocket watch. As he scrutinized 
the Swiss watch, I confided to him that it had been a 
Christmas gift from.my sister,duly accounted for in my 
customs declaration slip. The date and my name in Eng
lish had been monogrammed inside the casing.

-Empty your pockets. He frisked me with a handrod.

seemed more like a mutiny.
A woman from New York, waiting in line for the alter-

nate airliner, yapped on about how she never been treated 
"so savagely" in her life'. A Soviet angel's advocate reta
liated by claiming that western aircraft break down too.

-But the airlines at least put you in a hotel'.
-Why hotel, missus? Eight hours not very long wait'.
-Yeah. You Russians are used to waiting like cattle, - 

she bit back .It would cost Aeroflot too much to treat us

Iš sutemų, iš prleblandų išeikit, 
Uždekit naują ugnį širdyse, 
Vergams palikit vargo naktį klaikią '. - 

-caukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

caukiu pavasario pilkų vagų artoją - 
Tegu lig saulės kyla jo daina'.
Tegu laukai, tegu miškai kartoja: 
Gana tulžies,gana mirties,gana'.. . .

kaukiu aš darbo rankų milijonus
A wallet, keys, kopecks and a little black book came 

out. My Book of Numbers with names, addresses, a nd no
tes on my family faithful . The scribble did not seem 
to reveal any domestic intelligence. He tossed it aside. I 
was concerned about couple of books, some hardcover vo
lumes at the bottom of my flight bag. I put them beneath 
a bunch of toiletries,film packs, vodka bottles and bro -

like human beings'.
-You Americans be very spoiled.
-You Russians are plain bad’.
Blood will have blood.
We were spirited away into the night by new Hyushin- 

62 before any more irate wayfarers could capitulate to 
hate. I couldn't tell the Atlantic ocean from the black of

Įsupt naujam darbymečiui varpus, 
Į naujo džiaugsmo klėtis, naujo darbo kluonus 
'Je kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.

kaukiu vardu aš jūsų vargo žemės, 
Balsu piliakalnių, ir pievų, ir miškų - 
Nekeršykit, kad keršto kraujo dėmės

chures. But the female security clerk did not dig very 
deep

- You may go.
I went. What a coup'.
Just get me home, just get me out of here,get me out 

of this hole. Most passengers must have been thinking the

night. Everything was a jumbo jumble. The planet seemed 
so puny, composed of podzols, brunisols, cryosols, luvi - 
sols,or solid rock considered as native soil, imperial ter
ritory with subject nations,free nations, neutral nations ,

Nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų vaikų.

eaukiu iš amžių: ateities nevertas, 
Kas dabarties nedrįso tautai nešt,

like some sick joke of geopolitics. All the weeping ma
donnas in the world could never bind them together. If a

Kas posūnių žaizdas širdy atvertas 
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.

Apie Lietuvius Kalinius 
Mordavių Žemės Kacetuose
3 Vertė A. Ž.

Aš žinau,kad yra daugžmonių, kurie išbuvo veid
mainiais visą savo gyvenimą, ne vien penkioliką metų.

Vienok man dabar nebe 15 ar 19 metų, kai galėjau dau
žyti galvą į sieną. Man norisi šį dalyką užbaigti. Aš ži - 
nau.kad valdžios saugumo organai ir sovietų armija s.e - 
niai likvidavo LLKS. Sovietinės Lietuvos laikraščiai ir 
žurnalai, kuriuos turėjau progos paskaityti kalėjime, pa
tvirtina, jog lietuvių tauta realizavo,kad ne tik kad komu
nizmas neišvengiamas, bet kad tai puikus dalykas, kad Ru
sijos ir Lietuvos santarvė ne tik išliks, bet kad jinai yra 
paranki, ir kad nėra dirvos actisovietiniams veiksmams 
dabar Lietuvoje. Išdavoje- nėra pagrindo manyti,kad pa
leistas laisvėn aš atnaujinsiu savo antitarybinę veiklą.

Prieš tai,kaip mane areštavo,prieš tai,kai tapau anti- 
sovietiniu,aš sugebėjau būti komjaunuoliu ir net aktyvistu. 
Dabar aš turėjau išmokti atgailaujančio nusikaltėlio rolę, 
nes to iš mūsų pageidauja. Aš galėčiau prirašyti pilną la
pą pagyrų stovyklos komendantui, sovietų teismų ir patai
sos- darbų sistemai ir visai sovietų valdžiai,drauge su - 
dėjus. Aš galėčiau pažert krūvelę šaunių pažadų. Tai pa - 
dėtų administracijai išgauti man malonę. To tačiau aš ne
darau ir nedarysiu. Nes visa tai neplauktų man iš širdies. 
Man nėra reikalo kalbėti. Aš galiu nutylėti daug dalykų . 
Bet aš netrokštu meluoti,o dar mažiau apsįmeluoti dėl sa
vo gerovės.

Aš tikiu teisingumo pergale. Tai nereiškia, kad aš nie
ko neįžiūriu gero sovietinėje struktūroje. Apie tai aš čia 
nekalbu. Aš tik pabrėžiu, kad man buvo neįmanoma neko
voti su sovietine santvarka, kad aš niekada nebuvau nusi
kaltėliu ir nesu juo dabar, ir kad mano trūnyjimas kalėji
me niekuo nepasitarnavo, kad pašalintų mano priešiškumą 
sovietų valstybei. Nėra pagrindo tikėtis,kad mano laiky
sena pasikeistų artimiausioje ateityje, nes praraja tarp o- 
ficialiosios Sovietų valdžios linijos ir konkrečios padėties 
perdaug didelė. Aš neturiu pakankamai galimybių stebė - 
ti permainas, vykstančias anapus tvoros, kadangi esu izo
liuotas nuo pasaulio /Ar gali kas pasaulyje Įsivaizduoti , 
kad aš dar nesu matęs televizijos aparato, nei tranzisto - 
riaus radijo? Bet tai yra tiesa/.

Aš sutinku, kad čekistams nebuvo kito pasirinkimo , 
kaip kad mane suimti ir uždaryti į kalėjimą tam tikram 
laikui, kai jie nustatė,kad aš su ginklu kovoju’prieš tary
binę santvarką. Bet aš nesuprantu, kodėl kalėjime mane 
pusiau marina badu ir kodėl mane žemino Įvairiausiais 
būdais. O dabar, kai kova pasibaigusi, kai mes nugalėti, 
man trūnyti kalėjime yra beprasmiška. Dar blogiau-ma- 
no sveikatos stovis šiuo metu ėmęs žymiai blogėti. 
Jei dar aš šiandien galiu dirbti ir užsidirbti sau duoną, tai
4 psl.' 

ateityje kalėjimo sąlygos pavers mane netinkamu darbui. 
Tada laisvės skonis bus man tikrai kartus.

Iš to išeitų, kad laikomas kalėjime aš negaliu ugdyti 
savyje jokio respekto Sovietų Valstybės autoritetui. Prie
šingai, tai rodo man, kad nežiūrint visų pažadų, dalykai , 
kurie neprivalėjo kartotis , yra nemažiau kartojami ir pa
tvirtina mano įtarimą,ėmusį mane graužti, kad, kai 1956 
m.SSSR Augščiausios Tarybos Pirmininkas pakeitė Pabal
tijo Karinio Teismo nuskirtą man mirties bausmę, jis pa
darė tai ne vedinas noro mane išgelbėti nuo egzekucijos, 
bet lead galėtų mane kankinti nepakeliamose kalėjimo są
lygose. Prašau paleisti mane laisvėn’.

A. L. Simutis 
1970 m. liepos 7 d.

?tai tekstas kito Simučio pareiškimo /1971 m.gruo - 
džio 1O d./žmogaus Teisių Globos Dieną/

S. S. S. R. Augščiausios Tarybos Prezidiumui

Nuo: Liudviko,Adomo sūnaus, Simučio 
Adresas: Udarny Post. MASSR 431110

Aš žinau,kad mėginti Įrodyti kitiems,kad turi gerų 
ypatybių , yra kvailumo ir būdo tiesumo stokos požymis . 
Užtat man nepaprastai nemalonu ir gėda rašyti šį pareiš
kimą. Bet aš tūnau "duobėj", kur tyla yra perdaug liuk
susinė prekė,kur būti kukliu yra laikoma silpnybės ir nie
kam tikusio žmogaus požymiu, ir kur mane skaudina fak
tas, kad ne tik kad aš turiu priminti kitiems, kad egzis - 
tuoju, bet rėkti apie tai visa gerkle.

Kai man buvo 19 metų, mane areštavo už politinę 
veiklą, nukreiptą prieš sovietus Lietuvoje.

Nuo pat vaikystės aš buvau ramus , kuklus, paklus nūs 
berniukas, nuoširdžiai tikintis į Dievą. Aš niekada ne
ketinau daryti piktadarysčių ar ką nors nuskausti. Prie - 
šingai, pasakos ir istorijos,kurias man skaitė mama ir 
senelė, vėliau knygos,kurias pats skaičiau apie Katalikų 
Bažnyčios šventųjų gyvenimą ir kitos, skatino manyje 
troškimą gyventi teisingai ir drąsiai,kaip kad buvo gyve
nę šventieji ir knygų herojai, pramanyti, bet tikri.

Tai ne mano kaltė, kad tos elgesio, moralės ir sąži - 
nės normos , kurias įdiegė man vaikystė, aplinka, kurias 
pasisavinau,sakyčiau, su motinos pienu,pasirodė neata- 
tinkančiom sovietinės tikrovės reikalavimų.

Kalėjime aš daug skaičiau,lavinausi, bendravau su Į- 
vairiais, Įvairių tautybių bei pažiūrų žmonėmis, ir daug 
mąsčiau apie praeitį, dabartį ir ateitį. Visa tai turėjo po
veikį į mano nusistatymų formavimąsi, vystymąsi, nuo - 
saikėjimą. Šiandien mano pažiūros labai skirtingos nuo tų 
kai mane patalpino pirmą kartą kalėjimam

Bet, antra vertus, manęs negalima smerkti už tai , 
kad nepasidariau dialektinio materializmo išpažinėju,kad 

netikiu Į galimybę sutverti komunizmą ir kad išlikau ka - 
taliku.

Buvojimas kalėjime man, rimtam invalidui, buvo y- 
patingai žiaurus ir,kadangi mano sveikatos stovis žymiai 
pablogėjo, jis darosi vis žiauresniu ir žiauresniu. Griež
tos dienotvarkės, vienodas, prastos kokybės ir nepakan - 
kamo kiekio maistas, pasibaisėtinos gyvenimo sąlygos 
maišatyje su plėšikais, mušeikom, homoseksualais ir 
protiniais ligonimis ir 16 su puse metų, kuriuos teko čia 
praleisti, padarė iš manęs nervingą, irzlų ir pirmlaiko 
pasenusį žmogų. Bet visa tai nesugniuždė manyje savi - 
garbos ir darbo pomėgio, tikėjimo į teisybės pergalę ar 
ryžto aukotis dalykams, į kuriuos tikiu.

Gyvenimas mane išmokė būti kantriu,santūriu ir res
pektuoti pažiūras .įsitikinimus bei nuostatus, nors jie as
meniškai man nepriimtini. Tai neužginčyjamai įrodo 
faktas, kad per visą bausmės laikotarpį aš nesu nė karto 
palaužęs griežtosios drausmės nuostatų ir nesu gavęs jo
kių pabaudų. Tarp didžiulės masės kalinių man pažįsta - 
mas vos vieno kito žmogaus atvejis,kuriam pavyko išveng 
ti pabaudų šešiolikos metų būvyje. Ne vien tai. . . Aš esu 
susilaukęs eilės pripažinimų,kad dirbu gerai /nežiūrint, 
kad esu rimtas invalidas, aš dirbu, nors neprivalėčiau/ir 
kad mano elgesys pavyzdingas.

L. Simutis 
1971 gruodžio 1O d.

Man labai norėtųsi komentuoti cituojamą pareiškimą 
ir pasakyti savo nuomotię apie Liudviką. Vienok, to neda
rysiu dėl paprastų pri ežasčių: aš suteiksiu kiek galint 
mažiau informacijų, idant nepakenkčiau nenoromis kam 
nors. Rasit, ateis laikas, kai aš galėsiu daryti apibend
rinimus ir savo išvadas, bet net ir tada liksiu labai at - 
sargus. Kartais man norisi sukaupti visą drąsą ir leisti 
sau "licentia poetica", bet vargu ar tai paneigtų man "kri
minalinę" atsakomybę už tai, ką parašęs.

Kaip bebūtų, tebūnie man leista duoti statistiką apie 
čia esančius lietuvius : iš septynių, tik vienas - Bagdo - 
nas - dirba KGB. Suimtas 1955 metais, jis padėjo saugu
mo organams areštuoti grupę partizanų, jų tarpe Simutį, 
bet jį visvien nuteisė sušaudyti. Jo bausmę pakeitė Į 25 
m. kalėjimo, iš kurių jis atliko 16, slapiai bendraudamas 
su KGB. Kai atmetė jo malonės prašymą, nežiūrint jo ko
laboravimo, jis begaliniai nusiminė.

Susidaro aiškus Įspūdis,kad sovietai pasirodė kas e- 
są, pasireiškę ypatingu smurtu Pabaltijo ir Vakarų Ukrai
nos tautų tarpe ir, kad kaip tik tose šalyse siautėjo ne - 1 
gailestingiausias kerštas; tie,kurie neklūpo ant kelių,tu
rėjo pūti kalėjimuose, nes tų,kurie laiko save absoliučiai 
teisiais ir trokšta radikaliai pakeisti pasaulio veidą,kerš
tas jau savaime yra kruvinas ir nepermaldaujamas.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Frankfurt.lt


iŠ PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

PASIŽYMĖJO PANERIO 
BITININKAS

Vilniuje, Panerto darži
ninkystės valstybiniame ū - 
kyje.žydint agurkams , panti- 
dorams, pupelėms ir kitoms 
daržovėms,} šiltadaržius }- 
leidžiamos ir bitės. Čia pat 
yra bitynas iš 120 šeimų. Jos 
prisideda prie geresnio dar
žovių apvaisinimo irpriren- 
ka kelias tonas medaus. Bi - 
tyną tvarko ir prižiūri paty
ręs, iš savo senelio, pagar - 
sėjusio bitininko Utenos ap
skrityje, paveldėjęs bičių 
meilę ir pažinimą, Stasys 
Kučinskas. Jis taip pat turi 
sukaupęs gausią biblioteką 
bitininkystės klausimais .tri
jose kalbose: lietuvių, rusų , 
vokiečių.

KODĖL NEIŠLEIDO 
KONFERENCIJON ?

Stockholme vyko VII-toji 
Baltiečių Studijų Konferen
cija, kurion buvo pakviesti ir 
Pabaltijo mokslininkai. Buvo 
laukiami ir 3 specialistai iš 
Lietuvos istorikas J. Jurgi

Vilniaus rajono ’’Neries” gyvulininkystės įmonėje penima iŠ karto 9.5 tuks- 

tan’cio kiaulių. Rašoma, kad kasdien pagaminama po ton ą k i aul i eno s. Ar čia 

tik nebus tu ilgųjų rūšis, kuriu galva Vilniuje, o kumpiai siekia Kremlių •

ne Šimų iš kalbos, literatūros, 
istorijos, visuomeninių 
mokslų ir muzikologijos sri
čių.

Ar tik nebus savieji la
biau persistengę už sveti - 
muosius. . .

ĮDOMI BIBLIOGRAFIJA
Vilniuje,Knygų Rūmai pa

ruošė išsamią 1862 - 1904

Krokuvos ir Minsko bibliote
kose.

ITALŲ - LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS

Vilniuje, "Mokslo" leidyk
la išleido pirmąjį italų-lie - 
tuvių kalbos žodyną. JĮ pa
ruošė Vladas Petrauskas. 
Knyga 724 psl. , tiražas-300.

Kultūriniu mainu išdavos....

nis, prof. L. Mulevičius ir 
dailėtyrininkė I.Korsakaitė, 
bet paskutiniu momentu so
vietai nesutiko jiems duoti 
leidimo.

Konferencijoje buvo per
skaityta 50 mokslinių pra-

metų lietuviškųjų knygų bi
bliografiją. Aprašyta 4.100 
leidinių. . Medžiaga šiai 
mokslinei knygai buvo ren
kama ne tik Lietuvos biblio
tekose, bet ir Leningrado , 
Maskvos .Kijevo, Varšuvos ,

kad tą knygą sunku gauti. Šiuo laiku K. M. Čiurlionio kūri
niais taip stipriai domimasi, kad 75 tūkstančių knygos eg
zempliorių yra permažai.

-Taip, - pratęstai ištarė ir mintimis nuėjusi praei
tin, nutilo.

ne indų ir vokiečių filosofija. Visa tai formavo jo pašau - 
lėžiūrą. Jis buvo principų ir kilnių idealų asmuo. Nepa - 
kentė demagogijos ir niekšybės ir,kaip matote, tai iš - 
reikšta jo tapyboje. Rrikia labai stebėtis,kadjo asmeny
je susikaupė taip daug įvairiausių pažinimų. Čiurlionis 
yra mūsų kartos didžiausia mįslė. Paskutiniais metais

Leningrado Muziejininkas 
Susitinka Čiurlionio Seseris

Vienas mūsų skaitytojas atsiuntė iškarpą iš New Yor
ke leidžiamo rusų laikraščio "Novoje Ruskoje Slovo" .ku
riame buvo šią vasarą atspausdintas aprašymas Michail’o 
Ta rap no v'o, keliavusio Vilniun ir susitikusio mūsų daili - 
ninko ir muziko Čiurlionio seseris. Dedame šio straips
nio ištraukas, kurių vertimą atliko kitas mūsų skaitytojas 
J. A -tis.

A š, pasinaudojęs tyla, pradėjau apžvelgti kambarį . 
Mane sukrėtė varganas apstatymas. Prie sienos stovėjo 
mažas rašomasis stalas , apkrautas knygomis,gaidomis,žur
nalais bei laiškais. Krito akysna daugumas laiškų iš už - 
sienio. Viršuje jo kabojo nedidelis Čiurlionio tapytas pa
veikslas. Prie kitų dviejų sienų lentynos apkrautos taip

uoliai tyrinėjama jo muzikos ir tapybos palikimas, bet vis 
dar nėra ištyrinėta.

- Gal Jūsų brolis rašėir eilėraščius? - užklausiau ją
- Jūs žinote, kad jis buvo labai užsidaręs. Buvau dar 

maža mergaitė, kada įslinkusi Į Kastuko kambarį, radau 
kokius tai užrašus ir juos beskaitydama, pamačiau,kad

Važiuodamas Vilniun,prisiminiau lietuvio poeto Jur
gio Baltrušaičio eilėraštį. Pro traukinio langą šmėkščio
jo miškai, kalvos ir lygumos pasakiškai gražios Lietuvos 
-gintaro šalies. ; ”

1978 metų Naujuosius Metus sutikti mane pakvietė se
nas bičiulis lietuvis, meno kolekcionierius. Ta proga man 
buvo pažadėjęs supažindinti su žymiausio lietuvio daili - 
ninko Konstantino Mykalojaus Čiurlionio seserimis . ?ia 
išvyka pasinaudojo mano draugas leningradiškis meno ko
lekcionierius. Jis buvo įsigijęs paveikslą,atrodantį, lyg 
būtų Čiurlionio kūrinys, be parašo, ir prašė, kad būtų nu
statytas jo autorius.

Leningradas - stebėtinas miestas. Čia Sankt-Peters- 
burgo palikimas per antikvarus- kolekcionierius eina iš 
rankų Į rankas. Likučiais buvusios visokios prabangos do
misi ne tik muziejų darbuotojai, bet ir įvairių rūšių kolek
cionieriai.

pat knygomis, gaidomis, albumais .
Jadvyga Čiurlionytė gyveno naujuose namuose,kur ir 

užuolaidos ir viskas buvo nauji. Tarytum skaitydama ma
no mintis,tarė: "Taip, taip dabar mes naujoviškai,gyvena
me. Neseniai čia atsikraustė me",-ir nelauktai tarė: "Ko - 
dėl mes čia taip be nieko kalbamės? Gal sutiksite išgerti 
kavos puodelį?".

Išėjau liūdesio ir džiaugsmo sumišusiais jausmais, 
nešdamasis rekomendacinį laiškelį, parašytą nelygia ra
šysena. Graudulys suėmė pamačius, kad ši žymi moteris 
gyvena jai visai svetimoje aplinkoje,praeities prisimini
mais, knygomis ir muzika. Jos atsiminimų knygą pasise
kė įsigyti tik po metų, grįžus iš Lietuvos.

Sekančią dieną aš jau buvau Kaune. Valerija Ciurlio- 
nytė-Karužienė pasirodė esanti įvairių talentų moteris . 
Jaunystėje mokėsi Vilniuje, vėliau St. Peterburge pedago
giniuose kursuose, 1915 metais .gyvendama Maskvoje,lan
kė. J. Dudin’o meno studijas ir Saniavskio Universitetą . 
1920 m. studijavo Berlyne Orliko Meno Mokykloje, po to 
Zuericho universitete meno istoriją. Ji plačiai susiraši - 
nėjo su visais krašto muziejų darbuotojais. Jos žinios bu

tai buvo eilėraščiai. Tuo laiku Įėjo brolis ir pamatęs, ką 
aš skaitau, suraukęs kaktą pasakė:

-Tau dar peranksti tai skaityti. Kada paūgėsi,aš pats 
tau paskaitysiu ir viską paaiškinsiu.

Mūsų šeimoje Kastukas buvo vyriausias. Lietuvių pa
pročiais, vyresnieji broliai bei seserys prižiūri jaunes - 
niuosius. Kada jis pastebėjo mano sugebėjimus, pradėjo 
Įkalvinėti tėvus,kad mane leistų studijuoti meną.’ Už vi - 
sas dabartines mano žinia esu jam labai dėkinga. Jis 
buvo mano pirmasis tapybos mokytojas ir jis man įskie
pijo meilę tapybai.

Atsimindama savo pirmuosius žingsnius meno Srity
je, aš stengiausi ir savo vaikams įskiepyti meilę menui , 
literatūrai, muzikai. Mano duktė Danutė Baltakienė yra 
jau žinoma poetė. Čia aš matau mūsų giminės meniškuo
sius paveldėjimus’.’

Lietuva ir Čiurlionis mane labai sužavėjo ir nudžiu
gino. Mielos,labai geros seserys Čiurlionytės’.Mano jums 
didžiausia pagarba už taip kruopštų, rūpestingą brolio pa
likimo globojimą. Suprantu kaip sunku jums dabartinėse 
sąlygose gintaro šalyje Lietuvoje.

Kaip buvo žadėjęs, bičiulis supažindino mane su K. 
M. Čiurlionio seserimi Jadvyga, gyvenančia Vilniuje. Pa
žiūrėjusi į paveikslą,pasakė,kad panašus Į Kastuko,bet, 
"aš esu muzikologė ir tyrinėju muzikinį brolio palikimą . 
Sesuo Valerija Karužienė- menotyrininkė. Ji tikrai galės 
pasakyti paveikslo autorystę. Važiuokite į Kauną, ji dirba 
Čiurlionio Muziejuje vedėja. Aš parašysiu Jums rekomen
daciją" .

- Atleiskite, išgirdau, kad pasakėte "Kastuko",ar taip 
Čiurlionį vadino savieji?

Atsakiusi, kad taip, Jadvyga Čiurlionytė pasiteiravo , 
kas aš esąs. Prisistačiau. Papasakojeu, kad dirbu viena - 
me Leningrado muziejuje ir seniai domiuosi Čiurlionio 
kūryba.

Manęs užklausė, ar esu skaitęs jos atsiminimus .Buvo 
išleista "Vagos" leidyklos Vilniuje 197 5 m. , bet girdėjusi,

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES PASAKŲ ? 
JOSE RASI IR GROŽIO.JUMORO.IR IŠMINTIES!

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544
Ottawa 523-9977 
Toronto 489 — 3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

London 438—1122
Windsor 252-3842
Calgary 287 — 2712
Winni peg 233 — 3508
Sudbury 674-6217

ATEIK Į LIETUVIU A. A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖs' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

B vol. vakaro

vo taip gausios, kad bičiuliai be ironijos vadindavo ją 
vaikščiojančia enciklopedija. Ji iš vieno žvilgsnio Į meno 
kūrinį galėjo pasakyti,keno jis sukurtas. Pamačiusi ma- 
noatvežtąpaveikslą, pagal tik jai pastebimas detales, už
tikrintai pasakė, kad tai ne Čiurlionio. "Pažvelkite,-sako- 
kelmas žino,kas čia pritepliota. Be pastelės, yra ir alie
jinių dažų brūkšniai, ten aiškiau prasišviečia cinko dažai. 
Atkreipkite dėmesį, kaip tirštai padengta laku. Kastukas 
labai retai vartojo tokią mišrią techniką." •

-Tamsta esi mūsų krašte pirmą kartą,tai prašau ap
žiūrėti muziejų.

Čiurlionio muziejus pastatytas erdvioje aikštėje. Sa
limais yra bokštas, kuriame švenčių ir sekmadienių die
nomis grojama varpais lietuvių ir pasaulinių muzikų kū
riniai. Muziejaus viduje labai ryškiai atsispindi Čiur
lionio-meni ninko pasaulėvaizdis. Visi paveikslai paka - 
binti žmogaus ūgio aukštumoje,erdviai išdėstyti,kad žiū
rovas nevargdamas galėtų juos apžiūrėti. Kūrinių Įspūdį 
dar sutirština tyliai grojami Čiurlionio muzikos kūriniai. 
Visa tai sudaro ypatingą nuotaiką- gilų susimąstymą, jau
kumą. Patekęs Į šias apystovas, tampi dalyviu tų slepi - 
ningų jungčių Čiurlionio muzikos ir tapybos. Ilgėliau ža
vintis kiekvienu paveikslu, mano vadovė Valerija Karu - 
žienė pasakojo:

-Brolis domėjosi viskuom. Jis puikiai orientavosi ne 
tik muzikoje'ir tapyboje, bet taip pat literatūroje, mate - 
matikoje, paleontologijoje, sociologijoje, minerologijoje, 
etikoje. Žinojo mitus senųjų civilizacijų, žinojo datas vi
sų karalių, net Kinijos imperatorių. Buvo išstudijavęs že
mės geologinius laikmečius ir žemės paviršiaus sudėtį . 
Mokėjo chaldėjų, babiloniečių,finikiečių, sanskrito ir he
brajų kalbas. Jo mėgiamiausi autoriai buvo- Edgar Poe , 
Ibsenas, Dostojevskis, R. Tagore,A . Mickevičius, Slovac
kis. Nemėgo lenko modernisto St. Pszybyszewski'o. Do - 
mėjosi psichologija,astronomija,kosmologija bei senovi-
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RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

ARBA SKAMBINK MUMS:

Leonui G. : 366—2548 ( namu ); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

JONUI R.: 337-8637

X
X 
X

1983. XI. 3

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

SIUNTINYS Nr3-1983
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su irašu ”All vrool 

made in England”, 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei, 
1 svaras geriausią vilnonių Mohair siūlų, 2 metrai crinplene me
džiagos suknelei, 1 pora ’’Wrangler” geriausią denim jeans,1 pora 
"Levi” velveto jeans, vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ............. S 440.00
į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvadą prekių, pavz.. 

medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio kailio 3 metrus.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalyku (kaina su muitu): 

Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušas, gražus kalnierius, sveria 5 sv...................$242.00
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pamušas, sveria 6 sv.........440.00
Dirbtinio minko kailis paltui. De Lux, 3 metrai, 5 sv........110.00
Jeans, rumbuoto velveto ...........     46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis.....................................48.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ....................................  13.00
Telescopic lietsargis  ............   13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........... ’.......................48.00
Puiki medžiaga suknelei  .............. 44.00
Silkinio velveto medžiaga suknelei , 3 metrai ............. 73.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 metrai 88.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .................  73.00

” ” ” ” ” .....................88.00
” ” ” ” ” ..................110.00
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1 sv. arbatos 

$9.00 , -1 sv. Nescaffees — $ 13.00, 2 sv. pupelių kavos—$ 15.00 
1 sv. šokolado —$7.50 , 40 cigarečių—$5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $57.03 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus Į Lietuva^ 
prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England, 
Tel. 01 460 2592
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skolinkis
• ERSLOVAS Vladas, po 'sun-

Pirmutiniame ir didžiausiame jb M a
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------

8% % 
V/r% 
9%% 
9%% 
10 % 
10 % 
9 % 
8 % 
7/i%> 
t, %

IMA: 
už asm. paskolas nuo 12% 
už nekilnojamo turto paskol. 

(mortaaqes) : 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metu ...................10%%
2 mėtį.ll’/2%
3 metų ...;;;;n;...12% % 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1 , 2 ar 3 metų... 10% % 
(variable rate)

klos ligos, mirė. Liko žino - 
na Stanislava,duktė Frances 
su vyru Juozu ir trys vai - 
kaičiai.

Jis .atvykęs Į Kanadą 1948 
m. , išgyveno Montrealyje 
virš 30 metų, būdamas ak - 
tyvus lietuvių kolonijos na
rys, visada linksmas, mėgs
tąs pokalbius subuvimuose .

Užuojauta artimiesiems.

ryžiaus, M. Reinienė iš Čika- mokytoja. Nepaslaptis, kad

MOKA:
už 90 dienu term, indei, 
už 6 mėn. term, indėlius 
už 1 mėty term, indėlius 
uz 2 metų term, indei, 
už 3 metų term, indėlius 
už pensijų planų 
už namų plana^ 
už specialia taup. s—tą 
už taupymo s—tas 
už čekiu s—tas (dep.)

ak ixy.m i6- ~ iy i _ų p p
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $ 2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:(Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir treči adien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.- 
nuo 10 v. r. iki 8 v. v.; šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 1 v. p. p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuviu 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 - VIRS 22 MILIJONU

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10 — 8 
Penktadieni ai s 10—8 
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9:30—1

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo .
Mortgičius nuo .

- MOKA UŽ:

= 90 dienu term, indėlius ... 8’6% 
E 180—185 d. term, i nd........ 8’/2 %

i erm. i nd. 1 metų.............9 %
Term, i n d. 2 metų.............9’/z %
Term. ind. 3 metų ....... 10 % 
Pensijų s-ta_.................. .10 %
Spec. taup. s—ta<..... .  8 %
Taupomųjų s—to......  .... J'2%
Depozitų—čekių s—ta ... 6 %

........  12 % 
10%%-13%

AN AP IL Y IE SK YRIUS VEIKIA SEKMĄDIENIAIS 9:30 r.-1 v.r.

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

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

gos ir daug atstovių ir vieš - 
nių bei svečių iš Kanados ir 
Įvairių kolonijų. Be to, gauta 
daug sveikinimų raštu.

Spalio 23 d. sekmadienį U v. 
iškilmingos pamaldos . vyko 
LįetuviųKankiniųŠventovėje . 
Dalyvavo Kat. Moterų atsto - 
vės su vėliavomis. Mišias at
našavo kleb. J. Staškevičius. 
Šventei pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. P. Gaida.

Po mišių parapijos salėje 
vyko P.L.K O.S. Tarybos po
sėdžio pirmoji dalis, kalbėjo 
P. L. K. O. S. pirm. A. Jana- 
čienė ir įgaliotinė tarptauti
niams ryšiams B. Venskuvie- 
nė.

Vaišių stalą (paruoštą šios 
parapijos kat. moterų dr-jos) 
palaimino kleb. J. Staškevi
čius. Viešnios, svečiai ir 
narės pasistiprinusios, pasi
dalinusios įspūdžiais, išsiski
rstė namo, o atstovės susirin
ko posėdžio. Buvo išklausyta 
ižd. V. Penikienės ir Fondo 
pirm. M. Lušienės praneši - 
mai. Paaiškėjo,kad tarpiai; - 
tinė P. K. M. O. unija pakėlė 
nario mokestį beveik trigu
bai (dabar bus beveik $800.)- 
ir labai trūksta lėšųtam mo
kesčiui padengti. Lietuvės 
moterys atlieka labai didelį 
darbą toje organizacijoje,kel
damos Lietuvos klausimą, 
jos skri audas ir vargus tarp 
tautiniuose suvažiavimuose, 
Numatytas išleisti leidinys- 
knyga apie katalikiškų mote
rų organizacijų veiklą jau 
baigiamas redaguoti. Nutar
ta suruošti loteriją lėšoms 
sukelti ir priimtas įstatų pa
keitimo projektas.

Valdybos pirmininkė pasi
liko dr. A. Šlepet.ytė- Jana - 
čienė. Ateinantis posėdis 
nutarta sušaukti 1985 m. spar 
lio antrąjį savaitgalį Putnam, 
Conn, pas Nekalto Prasidėji
mo Seseris. D.

toronto
o TORONTO PENSININKŲ 
NAMAI, pavadinti VILNIUS 
MANOR vardu taip pat iš
nuomoja ir komercines pa - 
talpas pirmame augšte.

TPNamų vardo "Vilnius 
Manor" užrašą pagamino V. 
Matulaitis.

• Sekant provincinės val
džios nuostatus, LN popie - 
čių maisto kainos turi bū
ti pakeltos 7%, o gėrimų kai
nos "Lokyje" - 8%.

• Toronto šachmatininkų 
tarpklubinėse varžybose 
Lietuvių Namų šachmatinin
kai varžėsi su Kanados čem
pionais ir žaidynes baigė ly
giomis. Tokiu būdu, jau tre
čią kartą iš eilės išsilaiko 
2-je vietoje.

’’VILNIUS MANOR"
Tokiu iškilmingu vardu 

yra pavadinti Toronto nau
jieji Pensininkų Namai. Nie
ko negalima - ir nereikia- 
pridėti ar atimti: bus lengva

ištarti angliškai kalban - 
tiems, o mums malonus Vil
niaus prisiminimas. Žodis 
"manor" buvo naudojamas 
pavadinti dvarui,dvaro rū - 
mams ar net ir piliai. Kas 
matė ŠĮ lietuvių pastatą-pri
pažins, kad gerai ir patogiai 
Įrengtas, ir gėdos savo var
dui nepadarys.

Dabar tik reikia,kad liku
sius keliolika butų patys lie
tuviai išnuomotų. Tada tai 
bus tikrai lietuviškas sen - 
jorų centras.

Namų "krikštynos" ir 
Įkurtuvės yra nukeltos į sau
sio menes Į,tad yra pakanka
mai laiko ten pers įkėlus iems 
gyventojams susitvarkyti ir 
pasigražinti savo butus,kad 
Įkurtuvių dieną nebūtų kliu - 
čių svečius pasikviesti.

Pastatas baigtas spalio 28 
dieną. Reikia dėkoti Toron
to Pensininkų Namų valdybai 
už tinkamo vardo parinkimą 
naujajam,seniai lauktam,pa
statui. Alijošiūtė

Geriausių dienų senjo - 
rams lietuviškajame dvare.

L.K.M. DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIME

Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjungos 
Valdybos ir Kanados Lietu
vių katalikių Moterų dr-jos 
Centro Valdybos surengtas 
lietuvių katalikių moterų or
ganizuotos veiklos 75 m. su
kakties minėjimas Įvyko To
ronte spalio 22-23 dienomis.

Spalio 22 d. 5 v. v. Prisi
kėlimo parap salėje buvo 
minėjimas — akademija ir 
koncertas. Įžangos žodį tarė 
K L.K. M.Dr-jos C. V. pirm 
dr. O. Gustainienė. Invokaci- 
ją skaitė Prisikėlimo parap 
k) ebonas tėv. A. Si m a n a v i- 
čius.OFM. Žuvusių ir mirų 
šių kat. moterų veikėjų atmi
nimui simbolinę žvakę užde
gė dr. A. Užupienė-L u ki e nė 
Paskaitas "Lietuvės katali - 
kės moters įnašas mūsų tau 
tai" skaitė sės. Augusta Se
re i ky t ė, nušviesdama kat. 
moterų veiklą nepriklauso - 
moję Lietuvoje, o jų veiklą 
išeivijoje apibūdino Pasau
lio Lietuvių katalikių Orga
nizacijų S-gos valdybos pirm( 
dr. Aid. Šlepetytė-J a n ač i e- 
nė. Toronto "Volungės"cho- 
ras, diriguojamas muz. D. 
Visko n tie n ės ir aKompo- 
nuojant J. Go v e d u i, padai - 
navo "Saulėleidžio giesmę" 
(A. Vanagaitis, žodžiai B. 
Sruogos) ir "O Nemune" (B. 
Budriūnas, žodžiai B. Braz
džionio).

Žodžiu sveikino Lietuvos 
Gen. konsū! as dr. J. Žmui- 
dzinas, K. L. K C.vaid.pir- 
mininkas V. B i r i e t a, KLB 
Krašto Vaid. pirm. J. Kūrai - 
tė-Lasienė ir dienraščio 
"Draugas" atstovė S. Semė
nienė, žodj sesėms paverg
toje Lietuvoje tarė Pasaulio 
Katalikių Organizacijų S-gos 
vaidybos narė Vida Lužytė - 
P e n i k i e n ė .

"Volungės" choras padaina
vo. Daunoj lilio čiūto —liau
dies dain. J. Tallat-Kelpša .
2. Daržely rūtelė pražydo — 
liaudies daina, V. Jančys. 3. 
Mergužėle mano miela — J. 
Gruodis. 4. Greitai laikas 
bėga (pynė) —J. Govedas. Da
lyviai chorą labai šiltai pri - 
ėmė ir iš jų išsiprašė dar 
vieną dainą.

Dr. A. Šlepetytė-Janacienė 
sveikino moterį, dirbančią 
tarptautinėje ir tautinėje veik
loje, ir kaipo simbolį pagar- ■ vedžiai, labai uolūs savo pa
bos ir meilės, įteikė gėlių 
puokštę Sės. Augustai Serei- 
kytei.

Minėjimą pravedė ir užbai
gos žodį tarė P.L.K.O.S.val
dybos vicepirm. Kanadai A. 
Sunga'ilienė.

Minėjimas užbaigtas Tau
tos Himnu. Sekė vaišės, ku
rių įvairų ir gausų stalą pa
laimino kun. dr. F. Jucevičius

Minėjime dalyvavo dali. A. 
Tamošaitienė, iš N. Y. : M. 
Lušienė, Ap. Radzitfanienė , 
R. Balsienė ir P. Oželienė.B. 
Šlepetytė-Venskuvienė iš Pa

S.

lietuviškieji chorai
DAR ILGAI GYVUOS

Malonu stebėti, kad kas
met vis daugiau atsiranda 
jaunų muzikų, kurie perima 
vesti chorus, dažnai sudary
tus iš vyresniųjų, o kartais, 
vibn tik iš jaunų choristų . 
Mūsų muzikams veteranams 
sparčiai nykstant, vienokiu 
ar kitokiu būdu pasitraukus 
nuo dirigento platformos, 
buvo nuogastaujama.koks li
kimas laukia dar tebegyvuo
jančių chorų. Jaunimo auklė
tojams nemažiau rūpėjo su
daryti chorus vis naujai pri
augančio jaunimo, kurie vė
liau turės pakeisti senuosius.

Šis klausimas,bent laiki
nai, savaime išsisprendė ir 
mūsų veteranai choristai se
ka jaunųjų dirigentų vikrius 
dirigavimo mostus be prieš
taravimo. Reikia pripažinti , 
kad kai kurie jaunieji chor-

reigose ir gerai paruošia ir 
pačius seniausius choro dai
nininkus .

Man tenka giedoti Toronto 
Prisikėlimo Parapijos chore 
kurĮ sol. Vaclovas Verikaitis 
palaipsniui perduoda jaunai 
muzikei, Lindai Marcinku
tei. Pradžioje buvo manyta-, 
kad bus sunku priprasti prie 
naujos dirigentės ir gal at
siras keblumų susikalbėti . 
Bet neilgai teko abejoti-Lin- 
dos simpatiška asmenybė 
tuojau visus patraukė ir ji 
greitai oasirodė kaip gabiKALBEK/ME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS

VIENA GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ, KALBŲ- LIETUVISK Alt

6 psl.

JEIGU GĘRI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !

ATEIK Į LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ.. SUSIRENKAME KIEKVIENA^ 
PENKTADIENI 119 MIMICO Ave..,(Royal York Rd. ir 
Mimico Avė. kampas). [TORONTE 7:30 vai. y. ,

SKAMBINKIT! Tel. 487-5591

kartais choristams yra per- 
sunku susigaudyti rašytų 
gaidų painiavoje,bet Linda, 
atrodo, girdi kiekvieną balsą 
ir taip vaizdžiai išaiškina, 
kad visi suprantame, ko ji 
nori. Be to, Linda ir lietu
viškai klaba, nors jau yra 
trečios kartos lietuvė.

Jei ir toliau su tokiu nuo
širdumu būsime mokomi,tai 
Sv. Kazimiero minėjimui 
ruošiamame operinio pobū
džio spektaklyje,pasirody - 
sime kaip operos choristai. 
Lindai vadovaujant,y ra leng
va ir malonu dainuoti.

Reikia pažymėti dar vieną 
naujovę Kanados choruose- 
tai sujungimą visų miesto ir 
apylinkės chorų,kurie pasi
rodo tam tikrų progų metu 
/pav. , Vasario 16-tosios, ir 
1.1./. Atrodo, kad pirmąjį 
tokĮ jungtinį chorą sudarė 
jaunasis Montrealio diri
gentas A. Stankė-Stankevi
čius. Toronte-taip pat nau - 
jas metodas buvo išbandytas 
su gerais rezultatais. Tokio 
pobūdžio bendras choras su
teikia netik gerą Įspūdį ir 
galingą skambesĮ, bet tar
nauja ir choristų bei diri
gentų susiartinimui. Atrodo , 
kad tuo laiku vįsi chorai pa
sijunta lygiai vertingi. Iš tie
sų, gi jie visi siekia vieno 
tikslo-puoselėti lietuviškąją 
dainą bei giesmę ir išlaikyti 
ją gyvą išeivijoje, iki išauš 
laisvės rytas pavergtai tė
vynei Lietuvai.

Choristė

bndon,ont.
KANADOS VENGRAI 
NEUŽMIRŠTA

Š. m spalio 23 d. daug kur 
Kanados ve'ngrai ateiviai su
sikaupę minėjo savo laisvės 
atgavimo pastangas. So v. Ru
sijos komunistai -imperalis- 
tai — žiauriai tankais sutry
pė Budapešto laisvės kovoto
jus ir neleido Vengrijai grįž
ti į Nepriklausomybę. . .

Ir Kanados Londono mies
to vengrai ateiviai spalio 23 
d. prie Victorijos parKe žuvu- 
siems už laisvę paminklo su
rengė sukilimo paminėjimą. 
Nors ir lietingą dieną prie 
paminklo susirinko daugrim- 
tai susikaupusių žmonių. Pa
našaus likimo ištikti, pas 
vengrus atėjo lietuvių, latvių, 
ukrainiečių,baltgudžiųbei slo- 
vakų-čeKų atstovai. Prie pa
minklo išsirikiavo minėtų et
ninių grupių vėliavininkai.

Minėjimą per garsiakalbį 
atidarė vengrų kunigas M. 
Mo.iar, S J. Vengrų bendruo
menės atstovas pareiškė,kad 
prie paminklo susirinkę eu
ropiečiai ateiviai atėjo pager
bti per Vengrijos 1956 m. su
kilimą kritusių aukų ir pa
reikšti, kad niekur, ypač Eu — 
ropoję, negali būti pavergtų 
tautų ir valstybių. Taip pat 
susirinkta čia įspėti laisvuo
sius kanadiečius apie raudo
nojo komunizmo grėsmę.

KAUNO KONSERVATORIJA
Kauno Konservatorija 1938 m. gavo visas aukštosios 

mokyklos teises. Jau ir ankščiau joje dėstymas ėjo pa - 
gal konservatorijos programą. Konservatorija išsivystė 
iš J. Naujalio 1919 m. Įsteigtos muzikos mokyklos. Ją 
suvalstybinus , jos direktorium kuĮ laiką buvo J. Tallat - 
Kelpša, vėliau, iki 1927 m. - prdf. Naujalis, 1927 - 1937 
m. — prof. K.V. Banaitis. Konservatorijoje išsimokslino 
žymi dalis operos solistų, dalis operos orkestro - Kauno 
konservatorijos absolventai ar mokiniai. 1938 m. Konser
vatorijos auklėtinių skaičius siekė 240, mokytojų buvo 33.

Lietuva, 1918-3 8

Pranešėjas kun. Molnar pa-
kvietė Į minėjimą atsilankiu
sį Londono miesto burmistrą 
R. Glesow tarti žodį. Burmis
tras pakartojo visiems žino
mą aforizmą—"Kovauž laisvę 
yra kiekvieno žmogaus šven - 
ta pareiga". Jis taip pat iš
reiškė viltį, kad vengrams ir 
kitoms pavergtoms tautoms ' 
laisvė neabejotinai sugriž.

Londono miesto irdistrik- 
to Žmogaus Teisių Lygos pir
mininkas dr. E. B Rosiycky 
pareiškė, kad vengrų ir kitų 
tautų už laisvę sudėtos aukos 
visada ir visiems turi primin
ti, kad raudonasis komuniz
mas visada sieKia pavergti 
laisvąjį pasaulį. Tad reikia 
ryžtingai pasisakyti: laisvėj 
gyventi turi viso pasaulio 
tautos.

Čekų bendruomenės atsto
vas Henry Komarek komuni
zmą prilygino grėsmingai vė
žio ligai. Todėl atsispirti 
prieš komunizmą negali būti 
pavėluota.

Trimi tui pritariant vengrų 
ateiviai sugiedojo Tautinį sa
vo Himną. Vengrų Šv. Stepo
no parapijos klebonas vengriš
kai perskaitė pranašo Jera- 
mijaus parašytą psalmę, kai 
izraelitai netekę laisvės, ap
raudojo sugriautą Jeruzalę. . 
Padėjus gyvųjų gėlių vainikus 
ir sugiedojus "O, Canada" , 
minėjimas baigtas.

Prie Londono (Victorijos 
parko iaisvės paminklo Įvai
riomis progomis minėjimams 
susirenka ir kitos etninės gru
pės. Lietuviai čia visada pa
mini 1941 m Baisiojo Birže - 
lio trėmimo dienas.

Paskutiniu laiku per radiją 
paskelbta, kad prie šio pa
minklo tebūtų leista daryti už 
laisvę kritusių aukų pagerbi
mai ar minėjimai vien tik 
Kanados karo veteranams,ku
rie šį paminklą pastatė. Taip 
pat buvo paskelbta, kad Londo
no miesto Taryba (City Council; 
netrukus šį pasiūlymą s vars - 
tysianti. . . Daugelio etninių 
grupių atstovai, privačiuose 
pokalbiuose nusistebėjo, kad 
atsiranda žmonių, kurie gal
voja, jog tik Kanados lais vės 
kovoms atminti yra skirias 
šis paminklas.

Liudas D a m u 1 i s

saultst-marie
šeštadieninėje lietuviu, 
MOKYKLOJE

Ir šiemet Lietuvių Šešta
dieninei Mokyklai vadovauja 
J. Skardis ir D. Poderienė .

Šiais metais,kaip ir per
nai, Mokykla rūpinasi KLB- 
ės Švietimo Komisijos p-kė 
Toronte Irena Ross ir vietos 
kanadiečių švietimo vadyba , 
iš kurios gautos geros, ne - 
mokamos pamokoms patai - 
pos nuo 9:30-12:30 v. v.

Kurie tėvai dar neatsiun
tė savo vaikų Į Mokyklą, ra
ginami dar tai padaryti, čia 
ne tik pramoks geriau savą
ją kalbą, bet ir turės progų 
susidraugauti su lietuviais .

DRESHER INSURANCE 8, 
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DRE5ERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo va/andos: 9 v.r. - 7 v. v. , 5eita</ieniois 9 v.r. - 12 v.p.p.
Narys of ’’Better Business” Būro

INSURANCE
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

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

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIU

lAJ 1

KREDITO

KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. E.
L8M 1L6
Tel.: 544-7125

Kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais
MOKAME UŽ:
deposltus (P.C.A.)........
santaupas....................
kasdienines palūkanas 
už santaupas ...............
•erm. depoz. 1 m...........
term, depoz. 3 m...........
reg. pensijų fondo.......
90 dienų depozitus .....
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P- penktadien • 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki 12 v.r.

..6% 
7^ %

IMAME UŽ:
nekilo. turto p**k. ____ 11 %
asmeninės paskolas ....... 12^ %

7% 
9*4% 
10 % 
9*4%

9%

Nemok ana gyvybes ir asm. paskolų drauda 

Nemok anas pilnas čekiu aptarnavimas

hamilton
KLB KRAŠTO TARYBOS IR LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS RINKIMŲ DUOMENYS

.1 Kanados Lietuviu Bendruomenės Krašto Tarybą 
Hamiltono Apylinkėje yra išrinkti:

J. PLEINYS/175 balsais/, J.KRIŠTOLAITIS/169/ , 
V. STANEVIČIENĖ /161/, A . JUOZAPA VIČIUS /156/, K . 
DEKSNYS /139/, J. STANKUS /136/, V. KVEDARAS / 128/ 
ir L.SKRIPKUTĖ /1I4/.

Iš viso balsavo 256 žmonės.
Į Kanados Lietuviu Jaunimo Sąjungos Taryba išrink-

Elytė RUKŠĖNAITĖ /15/, Ramoną CIPARYTĖ/14/, 
Kristina AUŠROTAITĖ /14/,Dana CIPARYTĖ /13/ ir 
Aušra PLEINYTĖ /12/.

Iš viso balsavo 25 jaunimo atstovai.

Priepuolio atsiradimo ri
zikai sumažinti, reikia regu
liariai tikrintis turintiems 
aukštą kraujo spaudimą. Mes
ti rūkalų naudojimą. Mitybo - 
je vengti riebių patiekalų. 
Daugiau naudoti daržovių . 
Normalus chorestorol'is ma
žina priepuolių skaičių. Kon
troliuoti turimą cukrinę ligą 
— diabetą.

Z. Pulianauskas 
RUOŠIASI DRAMOS 
FESTIVALIUI

Hamiltono Dramos Sambū
ris AUKURAS, vadovaujamas 
režisorės Elenos DAUGU - 
VIETYTĖS - KUDABIENĖS, 
repetuoja Petro Vaičiūno 
veikalą "Tėviškės Pastogėj"

Si drama bus suvaidinta 
VI- jame Teatro Festivalyje 
C HI CA GOJĘ , Jaunimo Cent
re .

DOKUMENTINĖ FILMĄ
Filmas "Prezidentas Anta - 

nas Smetona" St. Catharines 
bus rodomas š. m. lapkričio 
mėn. 20 d. 3 vai. p? pietų — 
sekmadienį Tėvų Pranciško
nų patalpose 75 Rolls Avė. , 
(Rolls Cariton gatvių kampai

Filmas yra kruopščiai su
rinktas iš senųliKučių.filmų, 
NepriklausomosLietuvos, ku
rią sudaro dvi dalys: Pirmo
je matysite 1936 metais ŠveKš- 
noje "Saulės" gimnazijos pa
šventinimą, kuriame dalyvavo 
prez. Antanas Smetona su da-

Išrinktieji yra įsipareigoję 3 metus atstovauti Ha - — 
miltono Apylinkei šitoje KLB KRAŠTO TARYBOJE ir KA
NADOS LIETUVIŲ. JAUNIMO SĄJUNGOJE. Jiems vi - 
siems linkime našaus ir kūrybingo darbo.

Hamiltono Apylinkės 
Rinkimų Komisija: K. Mileris-pirm. , B. Pa - 
kalniškis- sekr. ,K. Mikšys ir L. Lukavičiūtė.

NAUDINGA PASKAITA
Rugsėjo 29 dienos 7 vai. va

karo, Ontario Heart Founda
tion organizacija buvo suren
gusi visuomenės supažindini - 
mą su priepuolio (stroke) ligo
mis, dienraščio "The Spec - 
tator" Auditorijoje.

Pasinaudodami skelbimu , 
mudu su žmona taip pat ten 
nuvykome. Auditorijoje jau 
radome apie 250 klausytojų. 
Pranešimą darė trys gydyto
jai. Pradėjo dr. R. Duke tema 
'Tspėjamieji ženklai ir prie
puolio gydymas". Toliau sekė 
dr. A.G. Turple apie priepuo
lio priežastis. Paskutiniuoju 
kalbėjo dr. R. Block — "Reha- 
bilitacija ir sveikatos grįži - 
mas".

Kiekvienas gydytojas kalbė
jo apie 20 minučių. Kartais 
buvo rodoma filmą, kaip atro
do įvairių priepuolių paliesti 
ligoniai. Pranešimai buvo iš
klausyti su rimtu dėmesiu, 
nes Auditorijoje buvo labai 
ramu ir tylu, kad galėtum iš
girsti skrendančią ir mažą 
muselę.

Po pranešimų sekė kavutė 
su sausainiukais, užtrukusi 
apie 20 min. Vėl visiems už
ėmus vietas, buvo patiekta ke
liolika klausimų raštu. Gydy

tojams Į juos atsakius, minė
tos organizacijos atstovė trum
pu žodžiu gydytojams padėko
jo už pranešimus,.o jai prita
rė savo aplodismentais visi 
svečiai. Ir po to, visi skubėjo 
prie savo mašinų.

Mano atmintyje užsiliko 
šios mintys, kuriomis noriu 
pasidalinti su šio laikraščio 
skaitytojais- Priepuolis ištin
ka tada, kada arterija keliau
damas kraujas į smegenis už
blokuoja arba išsilieja. Tada 
ištinka paralyžius, praranda
ma kalba ir gaunamos kitos 
rimtos smegenų problemos.

Priepuolis gali pasireikšti 
kiekviename- amžiuje, bet daž- 
niaušiai jis pasireiškia žmo
guje virš 50 m. Priepuolio 
simptomai: staigus nusilpi
mas, arba veido, kojos arba 
rankos apmirimas — užtirpo
mas. Laikinas sunkumas su 
kalba, ar jos visai netekimas 
vienoje ar abiejose akyse . 
dviguba vizija. Pasikeitimas 
jau įprasto galvos skausmo . 
Pasireiškęs netikrumas,kvai
tulys.

Pačiam pastebėjus minėtus 
pavojingus ženklus, kad ir 
laikino pobūdžio, patariama 
ieškoti mediciniško dėmesio 
neatidėliojant.

limi ministerių kabineto na
riais ir aukštaisiais karinin
kais, bei diplomatinio korpo- 
so nariais; pasaulio lietuvių 
sporto olimpiados atidary
mo iškilmės ir tarptautinių 
krepšinio žaidynių paradą ir 
daug kitų švenčių minėjimų.

Antroje dalyje matysite 
nepriklausomos Lietuvos pir
mąjį ir paskutinį prezidentą 
Antaną Smetoną dalyvaujantį 
įvairiose šventėse, minėji
muose ir pasakytas kalbas. 
Viens, iš pasakytų kalbų yra 
1939 m. lapkričio mėn. 29 d. 
Seimo posėdyje. Taip pat ap
silankymą pas Amerikos prez. 
Rooseveltą,kuris Antano Sme
tonos garbei įsakė iššauti 17 
-kos patrankų šūvių, ir paga
liau jo kaip benamio tautinio 
pergyvenimo rūpesčiai, kaip

" NepripožintasTėvas" veikalo aktoriai. Pirmoje eilėje’ Vincas

Dovydaitis, RasaMatienė, Saul ius Matas. Antroje eilėje’ Sigutė 

Mikutoitytė, Ema Dovydaitienė, Antanas Kiškis, Viltis Jautulienė 

Veikalo rezisorė Danutė Barauskaitė — Mažeikienė

atgauti Jaltoje atiduotas Pa-
baltijo valstybes į raudonojo 
teroro nasrus, tragiška jo 
mirtis ir laidotuvės Clevelan- 
de. (Čia trumpai suminėtafil- 
mo santrauka).

Šį filmą pamačius, nevie - 
nam nubjTės ašara. Vienas 
kitam kartosite, kad graži bu
vo nepriklausoma Lietuva , 
kurios daugiau nebėra. Mini
mą filmą turėtų pamatyti kiek
vienas lietuvis, gyvenąs Nia
garos Pusiasalyje. Kas norė
tų filmą gauti kitose Kanados 
kolonijose pamatyti lietuvių 
visuomenei, kreipkitės j Adol
fą Šetiką, 10 Clark St., St. Cat
harines, Ont. L2R 5G2- Tel . 
(416) 682-732G.

SAVAITRAŠČIUI "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" parem
ti aukojo : Mr. X - $50; J. Sarapnickas-$2O; J.Paukštys- 
$14;.Kostas Jonušas - $5;

Visiems nuoširdžiai dėkojame'. "NL"

Dariaus ir Girėno paminklas Soldine. Nuotr, Ed. Karmazino

( "Darbininkas ")

DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIO 
50 METŲ SUKAKTIS SOLDINE

Šiemet minint Dariaus- 
Girėno atlantinio skrydžio 
sukaktį visame pasaulyje, 
pažymėtinai iškilmingai ji 
buvo paminėta ir jų žuvimo 
vietoje Soldine, kuri dabar 
priklauso Lenkijai.

Lenkijos lietuvių dėka, re
miant ir vietos pareigūnams, 
buvo atstatytas ir restauruo
tas paminklas, leista ap
tvarkyti ir lakūnų žuvimo 
aplinka.

Iš visos Lenkijos buvo su
važiavę

Iškilmingas pamaldas laikė 
lietuviai kunigai. Buvo pri - 
nešta vainikų ir gėlių. Gar
bės sargyboje stovėjo ša - 
lia lietuvių ir Lenkijos ka
rių/ ir pagerbiant, ir tvar
ką prižiūrint/.

Iškilmes aprašė plačiai 
vakarų rajono dienraštis, Į- 
dėjo nuotraukų ir kvietė tu
ristus .

Niujorkietis lietuvis Ed
vardas Karmazinas tuo me
tu ten buvo nuvykęs ir ga - 

apie 2.000 lietuvių. Įėjo padaryti nuotraukų.

LOS ANGELES DRAMOS 

SAMBŪRIS RUOŠIASI 
PREMJERAI

Los A ngeles lietuvių Dra
mos Sambūris, išsikėlus re- 
žisorei D. Mackialienei, dar
bą pradėjo su nauja režiso- 
re D. Barauskaite-M a ž e i- 
k i e ne.

Premjera Įvyks LAPKRI
ČIO mėn. 19 d. , šeštadienį, 
7 vai. 4021 Fountain Avė. , 
Starr King Jr. High School 
Auditorijoje.

Bus vaidinama 3-jų veiks
mų drama, parašyta Dalilos 
Mackialienės" Nepripažintas 
Tėvas", už kurią ji yra lai
mėjusi premiją.

Su šiuo veikalu Sambūris 
dalyvaus VI-tame TEATRO 
FESTIVALYJE Chicagoje , 
kur vaidins Jaunimo Centre , 
LAPKRIČIO 27 d., sekma
dienį, 2:30 v. p. p.

Nuotraukoje montrealie - 
čiai lietuviai atpažins ir sa
vųjų buvusių "piliečių" vęi -. 
dus.

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ - 
ANN JILLIAN SPECIALIAME 
KALĖDINIAME ŽURNALE

Valley Big News žurnalas 
pasirinko mūsų žinomą ak
torę Jūratę Nausėda itę-Ann

IRGI MINĖJO DARIŲ IR
GIRĖNĄ^
Kultūros Židinyje Dariaus 

ir Girėno skrydžio 50 m . 
jubiliejų surengė New Yorko 
Simo Kudirkos Saulių Kuopa. 
Jai vadovauja Kęstutis Mik- 
las. Sis minėjimas buvo su
jungtas su Tautos Švente,

Iškilmingose pamaldose 
pamokslą pasakė Tėv.kun. 
Leonardas Andriekus.

Pažymėtinai Įdomi buvo 
Akademija, kurioje pirmąją 
kalbą pasakė gen.konsulas A. 
Simutis, pagerbti gyvi šio 
skrydžio liudininkai- Jonas 
Valaitis, Antanas Vaivada ir 
Amalija Sinusienė, atsiųstas 
Petro Jurgėlos laiškas.

Jonas Valaitis buvo užra
šęs ant lėktuvo aukotojų pa

Jillian savo atvaizdu papuoš
ti kalėdinę laidą. Taip pat 
bus patiekti lietuviški kalė
diniai valgiai su receptais , 
šiaudinukais papuoštos eg
laitės ir tautinių rūbų nuot
raukos . Senosios tradicijos 
domina visus ir malonu, kad 
jomis pasižymi lietuviai.

AUKŠČIAUSIAS SKAUTU ORDINAS 
VALENTINUI VARNUI

Šiemet Kanadoje vykusios 
Lietuvių Skautų Organizaci - 
jos 65-mečiui paminėti ju - 
biliejinės stovyklos proga , 
VALENTINAS VARNAS, iš 
Los A ngeles,buvo apdovano
tas aukščiausiu Skautų Są
jungos Geležinio Vilko or
dinu už nuopelnus lietuvių 
skautijai. Jis yra vyresnis 
skautininkas ir Skautų Sąjun
gos vyr.vadijos sekretorius.

V. Varnas redaguoja ir ad
ministruoja "Krivulę", biu
letenį Lietuvių Skautų Bro - 
lijos vadovams.

e Nepriklausomos Lietuvos 
Kariuomenės minėjimą ren
gia LAPKRIČIO 20 d. ,sek - 
madienį 10:15 vėliavų pake - 
limu, iškilmingomis mišio- 
mis ir 12:30 v. parapijos 
salėje - Akademija.

vardes, o išsamiau papasako
jo Antanas Vaivada, kuris 
buvo davęs Lituanikos vardą 
lėktuvui.

Antroje minėjimo dalyje 
programą atliko aktorius 
Juozas Boley-Bulevičius ,sol. 
Marija Bizinkauskaitė, akom- 
ponuojant Steven Frank. Abu 
menininkai sužavėjo publiką.

Vakarui vadovavo šaulė 
Vida Jankauskienė. Sceną 
puošė dail. Česlovas Janušas.

Simo Kudirkos Šaulių Kuo
pa įteikė Kultūros Židinio 
valdybos p-kui Algiui Šilba - 
joriui Įrėmuotą didelį Da
riaus ir Girėno paveikslą.

Taip nebus buvusios nė 
vienos lietuvių kolonijos , ne
paminėjusios mūsų lakūnų .

k .

VALYKLA 
specialybės:

• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMŠAS

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 I 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

GUY 
RICHARD 
ROGFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo’ dengimui "ar tai symui skambinkite: 364-1470

Sm£aAs.y Szut <sWfg- cffzį d-.

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO J500.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845 >2912 embassy fur

1983. XI. 3 7 psi.



PARENGIMAI
ŠV.ONOS DRAUGIJOS SUSP 
RINKIMAS {vyks LAPKRI - 
CIO mėn. 13 d. , Seselių Na - 
mų patalpose, po 11 vai. pa - 
maldų. Kavutė ir b i n g o 
žaidimas.

• LAPKRIČIO 20 d. ,AVPa- 
rapijos Salėje vyks NEPRI - 
KLAUSOMOS LIETUVOS 
kariuomenės šventės 
minėjimas.

Pamaldos - 11 vai.,pas
kaita ir meninė dalis- 12 vai. 
p. p. Rengia "RAMOVĖ" .

e LAPKRIČIO 2‘7d. -AV PA
RAPIJOS PIETŪS, po 11 vai. , 
vietoje tradicinės vakarie - 
nės. •
o LAPKRIČIO 5 d. , 7 v. v. - 
GRYBŲ VAKARIENĖ Šv,Ka
zimiero Parapijos Salėje.

o Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos RAMOVĖ, Montre- 
alio Skyrius re ilgia nepri - 
klausomosios Lietuvos Ka
riuomenės Šventės minėjimą 
LAPKRIČIO 20 d.,AV Pa
rapijos Salėje,su sekančia , 
numatoma programa:
11 vai. - iškilmingos pamal - 
dos, 12 vai. minėjimo Aktas , 
paskaita -maj. R. V. Paukšta i- 
tis; meni nė dalis;užkandžiai 
kavutė.

Organizacijos su vėliavo - 
mis ir lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama skaitlin
gai dalyvauti Pamaldose ir 
Minėjimo Akte.

Prie jėjimo Į bažnyčią 1O 
ir 11 vai. pamaldoms, bus 
renkamos aukos Lietuvos 
Karo Invalidams paremti.

L.K.V.S-gos "Ramovė" 
Montrealio Skyrius

o Elektrikas M. MAKAUS - 
KAS ir J. ZIENKA atliko 
atnaujinimo darbus Sv. Ka
zimiero parapijoje.

e J.JOCAS su žmona buvo 
atvykęs Į Montreal}, kur pra
leido savaitę laiko, tvarky
dami savo nuosavybės rei - 
kalus. Aplankė draugus ir 
pažįstamus . J. Jocas rado 
laiko atvykti ir 1 ”NL" re 
dakciją, kur užsimokėjo pre
numeratą už 1984 m. ir pa - 
rėmė auka. Nors gyvena Del
hi, tradiciniai kas rudenĮ at
vyksta Montrealin, nepa -
jniršdamas ir "NL". Dėko - nas,

DĖMESIO - PRANEŠA LITĄ S:
LITAS bus UŽDARYTAS PENKTADIENĮ, LAPKRI

ČIO men. II d. ,"Rememberance Day" ir SEKMADIENĮ , 
LAPKRIČIO mėn. 13 d.

PADĖKA
Auksinio Amžiaus Klubo RŪTA Valdyba labai dė - 

koja visiems bazaro talkininkams. Ypatinga padėka tiems 
ir toms, kurie dar nėra Klubo nariai-narės.

Išskirtina padėka visų darbų vadovei Eugenijai UR - 
BONAITEI ir tai grupelei moterų,kurios dirbo dienų die-

jame. "NL" kęs.

• "NL" atspausdinto Tautos 
Šventės minėjimo aprašymo 
korespondencijoje turėjo bū
ti pažymėta, kad minėjimą 
suorganizavo su talkininkais 
ir pagrindinai jį pravedė 
Lietuvos Karaliaus Mindau
go Saulių Kuopos p-kas Au
gustinas Mylė.
o KLKMoterų D-jos METI
NĖ ŠVENTĖ rengiama A V 
parapijoje GRUODŽIO mėn.
4 d. Pamaldos-11 vai. D-jos 
intencija už gyvas ir miru
sias savo nares.

Po pamaldų, salėje trumpa 
programa, kurią atliks PA
VASARIO Mergaičių Choras, 
akomponuojant Mme M . 
R o c h. Ta proga rengiami 
pietūs ir loterija.
PASUKOME LAIKRODŽIUS 
ATGAL

Spalio 30 d. naktĮ, atsukę 
laikrodžius 1 valandą atgal, 
sugrįžome Į standartini lai
ką ir pradedame atsisvei
kinti su rudenėliu. . .
o Sol. G. ČA PKAUSKIENĖ , 
sugrįžo po gerai pavykusio 
koncerto Hartforde, Conn. , 
kuri buvo suorganizavusios 
LKMF-jos Hartfordo Sky - 
rius, vado v. Adai Ustja- 
nauskie nei.

Puikioje Old State House 
salėje,solistei akomponuo - 
jant ir solo grojant muz .Vy
tui Bakšiui, abu meninin
kai buvo labai šiltai sutikti 
pilnos salės muzikos ir dai
nos mylėtojų.

kad bazaras butų taip gausus ir taip gražiai pasise - 
AČIŪ VISIEMS ’.

RUTOS KLUBO VALDYBA

DR. J. M A LĮSK A
DANTŲ GYDYTOJAS

144 0 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namų: 4 88- 85 2 8

D.D.S

Dental Surgeon Ch;rurgien-Dentiste 
3606 RUE CENTRALE. SUITE 209 
VILLE LASALLE, QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien n v o 9 a. m iki 10 p.ni. 
Sestodianiais: nuo 9 o. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmodienioi-s nuo 10 a. m. iki 9:30 p . m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Q. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

Dr. A S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M, M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. <c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4924

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

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

4701 Bannantyne , Verdun (kampas 2—nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 PI ace Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871-1430

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 
Res. TEL.: 697- 2261

8 psi.

TRADICINIS "RŪTOS" 
BA ZA RA S

Š.m.spalio29-3Od.d.vy - 
ko tradicinis RŪTOS Klubo 
bazaras.

RŪTOS Klubo p-kas Kos - 
tas Toliušis atidarė ba- 
zarą, pasveikindamas susi - 
rinkusius, kurių susidarė 
nemažas, poros šimtų bū
rys.

Bazaras darbščiųjų narių 
dėka, buvo labai Įvairus ir 
turtingas:apie 1200 laimi 
kių "tūkstantinėje" loterijo
je, didžiojoje- 8 laimikiai , 
Kalėdų dovanų kampelis, 
turgelis/rūbai, medžiagos/ , 
trijų pintinių/vaisių, vaišių 
ir užkandžių/ laimikiai.

Bazaro metu veikė kavinė, 
buvo karšti pietūs, pagaminti 
Alb. J o n e 1 i o. Kas nore - 
jo, galėjo atsigaivinti leng
vais gėrimais.

Bazare atsilankė keletą 
šimtų svečių. Bazarą pager
bė federalinio parlamento 
Verdune atstovas Raymond 
Savard. Atsilankė ir ne
mažas skaičius kitataučių , 
nors š} kartą, kad ir paduo
tas skelbimas Į Verduno 
"Messenger", kažinkodėl ne
buvo atspausdintas.

Patys svarbiausi loterijos 
traukimi vyko tuojau po pie - 
tų. Į juos atsilankė virš 150 
žmonių.

Bendrai imant, bazaras 
pavyko labai gerai ne tik fi-

nansiniai ,bet ir moraliniai: 
išjudino ir davė Įkvėpimo 
moterų grupei, o ir vyrų gru
pę paskatino gražiai ir mie - 
lai talkininkauti visai krūvai 
techninių darbų. Paskatino ir 
eilę asmenų dosniai aukoti 
loterijai. Atrodė, kad RŪTA, 
žaliuoja kaip jaunutė, vado - 
vaujama gabių ir sumanių va
dovų. k .

INFORMACINIS "RŪTOS" 
SUSIRINKIMAS

Auksinio Amžiaus Klubo 
"Rūta" valdyba šaukia in - 
formacin} susirinkimą LAP
KRIČIO mėn.16 d., t vai.p. 
p. , Seselių Namuose.

NumatytarPOLICIJOS PA
REIGŪNO PAAIŠKINIMAS, 
kaip gintis nuo užpuoliko, 
BAZArO EIGOS pranešimas 
ir nemokamos vaišės.

• E.KAULAKIENĖ buvo at - 
silankiusi Į "NL" redakciją , 
kur apsimokėjo prenumeratą 
už 1984 m. ir pasirūpino 
dukters,gyvenančios Michi - 
gano valstijoje,prenumera - 
tą.Dėkojame už rūpestingu
mą .

• PIEČAITIS Vincas, dirbęs 
kitoje bendrovėje,dabar dir
ba JONAS ir COTE nekilno - 
jamo turto pirkimo-pardavi
mo Įstaigoje ir patarnaus 
Montrealio lietuviams sava 
kalba.

VISI PATARNAVIMAI VELTUI

IITAC MONTREALIO LIETUVIU
LI 1 AO KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET,-MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone.: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Certifikatai min. S 1,000.00
Įmetu................. 9!6% Nekilnojamo turto.

Terminuoti indėliai Asmenines ir
Įmetu................. 9% Prekybines,
ISO-364 d...... 8.25%
30- 179 d.........7.75%

Tr,TE^KiuS i.nd®liUS Paskolos mirties
uz $20,000 ir daugiau afveju opdrousfos

Taupomos sąskaitos: iki $ 10,000
Special ios

Su draudimu......... 7 %
Čekiu sąskaitos............5%_____________________________

KASOS VALANDOS

1475 pe_Seve_
Pirm., Antr. Tree. 9:00 — 3:00 
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00
Penktadieniais 10:00 — 6:00,

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. 
1475 De Sėve ir Sv. Kazimiero par.

3907 A Rosemont

4:00-8:00 
__2j00-6:00 _ 

iki GEGUŽĖS 15 d. 
salėje : 10:30 - 12:30

ANNUAL BAZAAR

Tuesday, November 15—th, 
Wednesday, November 16—th, 
BETH AARON HALL, 8125 
Bargains!

from 7 p.m. to 9 p.m., and 
from 10 a.m. to 8 p.m.
Stuart Ave., Park Extension.

BETH AARON SISTERHOOD.

The Canadian Kiti centrai -
Red CrOSS Society Jewish General ' Hospital .

RAUDONASIS KRYŽIUS KVIEČIA 
PAAUKOTI SAVO KRAUJA_

Metams artėjant Į pabaigą 
Raudonasis Kryžius kviečia 
paskirti porą minučių laiko 
ir paaukoti savo kraujo.

Kiekvienas asmuo geros 
sveikatos, tarp 17-65m. am
žiaus gali duoti kraujo kas 
3 mėnesius.

Pagrindinis kraujo rinki
mo centras randasi 3131 
Sherbrooke Street east/prie 
Prefontaine metro/, atida - 
rytas lapkričio 7 d. savaitę 
nuo pirmadienio iki ketvirta
dienio 8:30 v. r.-8:30 v. v.

East Wing, Cote des Neiges, 
gatvės Įėjimas,IO v. r. - 4: 
30 v. p. p./pirmadien}/ ; 
Concordia University, Sir 
George Williams Campus , 
mezzanine hall - 1455 de 
Maisonneuve Blvd.,lOv.r. 
- 5 val.p.p./antradienį/ ; 
Hotel - Dieu de Montreal 
Hospital .Jeanne Mance Pa
vilion, classroom no. 1,3840, 
St. Urbain Street, IO v. r. -4: 
30 v.p.p. ,/ketvirtadienj/.

Daugiau informacijų-tel: 
937-1430 arba 937-1941.

Pagrindinis Centras vei - 
kia kasdien, išskyrus šešta
dienius ir sekmadienius.

TONY I PORTRAITS. , — — —. I PASSEPORT* COMMERCIAL 
F* M I U Į MARIAGE* WEOOINGS 
STU Dior 2540 rue SHERBROOKE, E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas: 721—9496

11

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavu paltų,
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec 
suite 500 a. H3A zee TEL. : 288-9646

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiskas patarnavimas 
PIRKIMAS -.PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767—4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West,
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS,

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyįe

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ?

Tel. Bus.: 722-3545
Res • 256-5355

PETRAS A D AMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

— 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A6

TEL. 727 -3 120 Hem* 376 -378 1

Albertos N O R K E L I 0 N A S , B'.A. C.S.ę., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t_ū_r_ę__v e ijĮj_a_Js_ų_o._1.945_C1>_ ,

montreol west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

LEONAS GLJRECKAS,
sai.es manager Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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