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’’Lūžta širdis, - ir negaliu

SAVAITINIAI ĮVYKIAI
Įsikišti, -matant, kas vyksta 
mūsų krašte :tas baisus
streikas geriausių psaulyje

MASKVA OFICIALIAI 
SVEIKINA REAGAH’Ą

Prez.Reagan’as, perrinki
mo proga gavo oficialų svei
kinimą iš Maskvos vyriau
sybės. Jame buvo pasakyta 
taip pat, kad santykių page
rėjimas būtų naudingas abe
joms valstybėms”.

Prez.Reagan’as už s ve i - 
kinimą padėkojo ir skatino 
Maskvą prisidėti prie JAV 
pastangų,’’kuriant saugesnį 
gyvenimą pasaulyje”.

JAV - S ovietų derybos su
mažinti branduolines rakė - 
tas yra 11 mėnesių nepajudė
ję iš vietos. Tuo tarpu so
vietai, labai bijodami ir kal
tindami amerikiečius dėl 
ginklavimosi lenktynių, ku - 
rlos išsiplėtė Į astro-erdvę, 
nuolatinai vysto ir gamina 
/nuo seno/ naujo tipo rake
tas tolimiems taikiniams.

KOKIO MASTO SĄMOKSLAS 
INDIJOJE * *

Iš New Delhi pranešama, 
kad suimtas Ul-ias asmuos, 
priklausęs pasikėsintojų 
grupei nužudyti premjerę In- 
dirą Gandhi. Jis taip pat bu
vo šiitas, vienas jos saugų , 
įgavęs pasitikėjimą.

Manoma, kad sudarytas 
didelio masto planas išžudyti 
didelę dalį valdžios narių 
Gandhi kabinete. Toks pat li
kimas esą gręsia ir dabarti
niam premjerui, Gandhi sū - 
nui Radji.

TIBETIEČIAI NESUSIVILIOJA
Iš New Delhi praneša, kad 

ištremtieji iš savo krašto 
tibetiečiai, jų tarpe Dalai 
Lama pasisakė neigiamai 
dėl Kinijos vyriausybės pa
siūlymo siųsti kiniečių jau - 
nimą studijoms į Tibetą.

vyrų, kurie sumušė kaizerio 
ir Hitlerio armijas ir nieka
da nepasidavė negandams. 
Yra beprasmiška streikuoti 
ir mes / tokio liuksuso/ 
negalime sau leisti”.

Prieš kelias dienas šim - 
tai naujų angliakasių, nežiū
rint mėtomų Į juos akmenis 
pikietuotojų, nustojo strei
kuoti ir prisidėjo prie 4000 
grįžtančių Į darbą.

PEKISTAI RIMTAI IR 
KRUOPŠČIAI RUOŠIASI 
RINKIMAMS

Apdovanotas nuostabia po
litine uosle Quebec,o min. 
pirmininkas Rene Levesque 
pareiškė, kad Parti Quebe - 
ųuois nariai turį tvirtai ap
sispręsti iki Kalėdtį ar bū - 
tų tinkama strategija išeiti 
Į būsimus rinkimus skelbiant, 
kad partijos siekimu yra lai
mėti kraštui pilną nepriklau-

Nepriklausomoje Lietuvoje Nežinomo Kareivio Kapas

• AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS vyks gruodžio pa
baigoje Canberroje. Gruo - 
džio 27 d. ten prasidės Aust
ralijos L B TARYBOS suva
žiavimas, kuriame PLB val
dybai atstovaus p-kas Vyt. 
Kamantas.

NAUJA OSI BYLA
Bostone, lapkričio 9 d. bu

vo iškelta nauja OSI byla 
prieš Norwoods gyvenantį 
lietuvį, apkaltinant jį dalyva
vimu 12-tame "Impulevi - 
čiaus" batai i jone Antrojo Pa
saulinio Karo metu.

Kada pradėsime kelti by
las kagebis'tams ir kitiems?

DOBUŽINSKIO DARBU 
PARODA

Lietuvių Dailiojo Meno 
Institutas, Lietuvių Fondo 
globojamas, lapkričio 23 d. 
atidaro M. Dobučinskio "Se
nosios Lietuvos ” piešinių 
parodą.

Paroda vyks du savaitga
lius, iki gruodžio 2 dienos.

5 ovietai taip pat yra padidi
nę prie Japonijos krantų 
branduolinių raketų arsenalą 
ir karo laivyną su nariai - 
viais.

Sov. Sąjungos prez.K; 
Černenko, paskelbęs, kad 
’’nėra kitos išeities-mes tu
rime gyventi kartu /su JAV/1 
- pasakė, kad JAV ginklavi- 
masis astro-erdvėje galuti
nėje analizėje yra pavojingas 
pačioms JAV-bėms.

SUGAVO PAKLYDUSIUS 
SATELITUS

Amerikiečiai astronautai 
’’Discovery” erdvėlaivyje 
pirmą kartą istorijoje Įvyk - 
dė manevrus, kurių dėka sėk
mingai sugavo ir pakrovė 2 
paklydusius ir reikalingus 
pataisymo satelitus Westar6 
ir Palapa B2. Astronautė 
Anna Fisher/pirmoji motina 
astronautė erdvėlaivyje. Ji 
paliko žemėje Im.dukrelę/ 
atliko vieną iš pagrindinių sa
telitą gelbėjimo manevrų su 
Canadarro robotine ranka.

Abu satelitų medžiotojai - 
Gardner ir Allen manevravo
6 valandas astro-erdvėje, iš
lipę iš ’’Discovery”.

PATEISINTI SMURTĄ - 
LEIDŽIAMA

Vos tik spėjus Įsisteigti 
Žmogaus Teisių grupėms 
Lenkijoje’kad galėtų stebėti 
ir pranešti apie policijos 
smurto veiksmus bei žiau - 
rumus, vyriausybė perspėjo^ 
kad tai yra nelegalu, toks 
veikimas gali pelnyti maksi
mumo bausmę iki 3 metų ka
lėjimo,

Prancūzija ir Vatikanas 
patvirtino spaudoje, kad kun. 
Popieliuszko kankinime ir 
nužudyme dalyvavo KGB 
personalui priklausantys as
menys. Ką siūlo vyriausybė ? 
Bausmę už reikalavimą žmo
niško apsiėjimo su suimtai - 
siais. 'Tai tokia pažangi so
vietinė moralė ir logika 20- 
tajame šimtmetyje...

Dalai Lama viešai paskel
bė pareiškimą Indijos sosti-

somybę. Jis reikalauja, kad 
visi apsigalvotų, kiek tai te-

Parodą atidarys rašytojas 
Povilas Gaudys.

nėję New Delhi, kad Tibete 
nėra jokio švietimo galimy
bių ir kad dabartinė auklėji
mo sistema yra sudaryta 
tiktai tibetiečių indoktrinavi- 
mui gyventi pagal Raudono - 
sios Kinijos būdą. "Pekingo 
siūlymai yra niekas kitas, 
kaip tik farsas ir kitas už
manymas mus laimėti", -pa
sakė Dalai Lama.

o Sovietų žinių agentūra 
paskelbė, kad sovietų anglia
kasiai davė britų streikuo
jančių angliakasių unijai 
$ 829.450. Unijos pirmi - 
ninkas yra marksistas Ar
thur Scargill, kuris nežiū
rint to, kad 58. OOO strei-

alistiška esamose aplinky-, 
bėse. Laikas kiek trumpo
kas, bet iššūkis protingas. 
Po to kai per federal inius 
rinkimus pavyko sutriuškin
ti provincijoje liberalų hege
moniją, jaučiasi politinė tuš
tuma. Prikeliamos iš numi
rusių seniai bankrutavusios 
partijos kaip kad Union Na1- 
tionale. Atrodytų, kad netru
kus neišvengiamai atsiras 
nusivylimas konservatorių 
pažadais ir tada nebebus 
vargo sucementuoti tautos 
valią reikalauti nepriklau
somybės.

Svarbu tik įtikinti mases 
(per referendumą 40% pasi
sakė "už") problemos aktu - Sol. Bernardas PRAPUOLENIS

kuojančių grįžo į darbą, lan
kėsi Sovietų ambasadoje, 
prašydamas tolimesnės pa
ramos likusiems streikuo
tojams.

alumu. netikėtai mirė lapkričio 17 d. 
Čhicagoje.

PRANEŠA ALT A:

X-TAME ALTOS KONGRESE

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
BRITANIJOJE

Britų patriarchas, buvęs 
min. p-kas Harold MacMil
lan nuo 1957-1963 m. ir prieš 
20 metų pasitraukęs iš vie
šojo politinio gyvenimo, nu
stebino Lordų Rūmus savo 
32 minučių kalba, perduota be 
jokių užrašų. 300 lordų at
sistoję jam ilgai plojo. H. 
MacMillan yra dabar 92 m. 
amžiaus.

Jis ragino parodyti dau
giau supratimo šiuo metu 
krašte vykstantiems Įvy
kiams- 8 mėnesius draskan
tiems kraštą dėl darbininkų 
savitarpio nesutikimų.

Darbininkų Federacijos 
vadas kalbėjo Pietų Valijoje 
streikuojantiems angliaka
siams, kritikuodamas smur
to veiksmus pike tavim o ei
lėse. Į grĮžtančius darban 
angliakasius piketuotojai 
metė gazolino bombas. Iš 
kalbėtojo buvo pasityčiota, 
nuleidžiant kartuvių kilpą 
virš jo galvos.

Dešimtasis AL Tos Kongresas spalio 27 d. - 28 d. Chi- 
cagoje buvo labai sėkmingas . Čikagoje sukėlė daug naujc 
entuziazmo.

Vienas įdomių pranešimų buvo adv. P. ŽUmbAKIO 
apie OSI popietinėje sesijoje, kuriai pirmininkavo Los An
ge’es AL Tos pirm. Antanas Mažeika.

Savo paskaitoj^ adv. Žumbakis iškėlė,kad šiuo metu 
yra trys lietuviams svarbios problemos. PIRMA-Marquette 
Parko skaldymas. Tuo klausimu vyksta byla JAV teisme. 
ANTRA - nesutvarkymas mūsų testamentų. Kasmet dėl to 
Maskvai tenka apie milijonas dolerių - daugiau negu suren
kame aukomis mūsų fondams.
TREČIA problema - OSI keliamos bylos. Apginti vieną by
lą kainuoja maždaug tiek, kiek 1OO žmonių gydymas nuo 
vėžio ligos. OSI planuoja kelti bylas daugeliui lietuvių.Net 
nacių okupacijos metu turėtas telefonas jau jiems proga iš
kelti bylą.

Be politinio spaudimo negalime tikėtis mums p al an - 
kaus sprendimo.

AL Ta yra daug padariusi ir bus lietuvių tauta dėkinga 
už pastangas. P.

P. Razgaitienė aplankė keletą mokyklų, aiškindama vai
kams, apie OSI keliamus pavojus. Daugelis vaikų parašė 
prezidentui laiškus, stebėdamiesi, kad OSI pripažįsta ’ in
korporaciją ir tai naudoja prieš mus.

Ką mes atsakysim savo tautai,jei nieko nedarysim?
Diskusijose po paskaitų adv. Žumbakis pranešė, kad 

lietuviams, kurie nereagavo Į OSI kvietimus, dažniausiai 
nebuvo iškeltos bylos.

Adv. Žumbakis pažymėjo, kad 77 žydų organizacijos

remia OSI darbą. Iki šiol 11 teisėjų pasisakė, kad jie prl - 
ima 'iudijimus iš Sovietų Sąjungos. Daug apsunkina neatsar 
gus kaltinamojo pareiškimas. Amerika yra atidavusi Izra
eliui kopijas visų dokumentų, liečiančių OSI bylas. Apginti 
kaltinamąjį OSI byloj IOO. OOO dol. neužtenka.

A. DEVENIENĖ-GRIGAITIENĖ prašė advokatus Čika
goje susiorganizuoti ir duoti instrukcijas kitų miestų ad
vokatams, kad orientuosųsi ,kaip veikti.

B”vo siūloma pasiųsti delegaciją pas JAV viceprezi - 
dentą Bush su prašymu tomis bylomis nebevarginti lietu - 
vių JAV piliečių.

Aukos Lietuvių Teisėms Ginti Komitetui yra atlei
džiamos nuo mokesčių. Svarbu visiems įsijungti 
į gynimą.

\ Tai Maskvos instigacijos. Reikia mums pereiti į ofen
zyvą. Teismui buvo įteiktas sąrašas per 1OOO žmonių-ko- 
munistų, kurie kankino lietuvius. Jų tarpe apie pusė- žydai.

ST. LOZORAITIS APIE DIPLOMATINI TARNYBA^
Lietuvos atstovo prie Šv. Sosto ir Lietuvos Pasiunti

nybės Washington, e patarėjo Stasio LOZORAIČIO, Jr. pa
skaitos tema buvo "Lietuvos diplomatinės tarnybos už - 
daviniai ir reikšmė darbe už Lietuvos laisvę".

Pažymėjo, kad dabar, po St. Lozoraičio, Sr. mirties, dr. 
S. B a č k i o Lietuvos diplomatijos Šefo pareigų perėmi
mas buvo sklandus. Diplomatinės tarnybos santykiai su 
veiksniais artimi. Dėl tų OSI bylų Lietuvos diplomatinės 
tarnybos žmonės jau yra darę žygių JAV valdžios Įstaigo
se.

Mūsų diplomatinės tarnybos tęstinumo organizavimas 
nelengvas. Nelengva rasti asmenį, kuris būtų visiems pri
imtinas. Kandidatui neįmanoma užtikrinti kokios karjeros 
ateičiai. St. Lozoraitis, Jr. ruošiasi vykti į Australiją, pa - 
siteirauti apie galimybes ten įsteigti Lietuvos konsulatą. 
Planuojama tuo reikalu vykti ir į Lotynų Ameriką. St. Lo
zoraitis yra pasiūlęs priimti du žmones dirbti Lietuvos at
stovybėje Romoje, negalėdamas jiems garantuoti atlyginimo 
nors galės duoti pastogę.

Romoje yra dvi lietuviškos radijo tarnybos: Vatikano 
ir italų radijofone, finansais remiamos VLIKo. Jose yra 
jau įjungtų"naujų jaunų žmonių.

Vokietija okupacijos nepripažįsta, bet savo atstovams 
yra davusi instrukcijų nesantykiauti su Lietuvos diploma
tijos atstovais.

Diplomatinė tarnyba dirba informacinėje srityje. Ro
moje buvo išdalinta 25.000 lapelių apie Lietuvos laisvę. 
Išspausdinta Šv. Kazimiero paveikslėlių su priminimu apie 
persekiojimą Lietuvoje.

Diplomatija visada bendradarbiaus su ALTa Lietuvos 
laisvės gynime.

o LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS KRONIKOS S"-ga 
leidžia Kroniką lietuvių, anglų, prancūzų ir ispanų kalbo
mis. Jau išleista 1O tomų, turinčių viso 5024 psl.

1

1

lietuvi%25c5%25b3.Net


- ■ - ■........... .. . ■ n n i

NeptikUotui Jtftkoa
t/z Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyąutč au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

1920 vasario 16 Rotušės aikštėje Kaune Lietuvos kariuomenės 
aukštieji karininkai.

NEPAMIRŠTAMIEJI
MŪSŲ SAVANORIAI 

KŪRĖJAI

Xauna įgulas prisaiKa gegutes 
tauanajai Konstitucijai. ^1^.1

t • -š Z S - . ,

ga'vas, bažnyčių tarnus ir Popiežių)- kyla vis didesnis
susirūpinimas taika. Ir pagrįstai. Tik dar nepasieKėme 
tokio civilizacijos ir kultūros laipsnio, kad tas taikos sie
kimas vyktų ne vien tik iš baimės būti sunaikintiems.

Karas ir karo veiksmai pagrįstai smerkiami. Smer
kiami ir tie, kurie kariauja. Tokiomis nuotaikomis ar ir 
rimtu susirūpinimu bei pasipiktinimu nežmoniškumo ap
raiškomis naudojasi deja ir visi tie, kurie trokšta žūt būt 
užvaldyti visą pasaulį. Ypač, naudojant "lygybės" ir "tau
tų draugystės" šūkius. . . Tokie naudojasi kitų žmonių gy
va sąžine, stengdamiesi įvaryti kaltės jausmus iki tokio 
laipsnio, kad kariaujantis (nes kito kelio nebeliko) už sa
vo krašto laisvę yra apipilamas panieka, nužeminimais ir 
pasityčiojimais. Būti kariu iš esmės, skelbia, - yra gėda. 
(Bet tokie patys ginkluojasi ir ruošiasi naujoms okupaci
joms, naujiems "svieto" lyginimams).

Mes,lietuviai, žinome, kad mūsų kariai ir nepriklau
somybės atstatymo pradžioje ir Miško Brolių eroje atli
ko nepamirštamus pasiaukojimo tėvų žemei darbus. Mes 
todėl su gilia pagarba juos prisimename, minime Lietuvos 
Kariuomenės šventę, neužmirštame tų mūsų kūrėjų- sava
norių, kurie net neturėjo laiko kada pagalvoti apie kokią 
nors asmenišką garbę, bet nešė ant savo skurdžiai apdeng
tų pečių, pustuščiais maisto maišais apsirūpinę, ne visi ir 
tikrais batais apsiavę, tėvynės meile degdami ir teisin - 
gurno vedami -nepriklausomybės vainiką. Jie atnešė mums, 
nepriklausomą, savarankišką valstybinį gyvenimą Tik jų 
dėka buvo įmanoma atkurti nepriklausomą Lietuvos Res
publiką, susidėjus tarptautinėm palankesnėm sąlygom, pa
naudojant ne tik savo kūną ir kraują,bet kartais ir gudru
mą, siekinatį beveik neįtikinumo ir parodantį, koks buvo 
nerūpestingas ir net galima sakyti atsitiktinis antantės at- 
sinešimas. Viena sąlygų, pripažinti mūsų kraštui nepri - 
klausomybę buvo parodyti, kad turime bent 12. OOO karių. . . 
(anot vieno savanorio pasakojimų).

Kokie brangūs ir mieli tie savanoriai-kūrėjai galime 
pajusti pasiklausę (jau vis mažėjančio jų skaičiaus) pasa
kojimų. Ir tai tik trupinėlis anos kasdienybės, bet patiek
sime keletą pavyzdžių:

Montrealietis Kazimieras Sitkauskas pasidalino kai 
kuriais atsiminimais. Pats buvęs kūrėjas -savanoris, tu
rintis gerą atmintį ir vaizdingą žodį patiekė keletą vaiz
dų iš ano nepamirštamo laikotarpio. Jis 1919 m. sausio mėn. 
pradžioje įstojo į vos pradėjusią kurtis atgimusios Lietu
vos kariuomenę, kai Lietuvos teritorijoje maišėsi bermon
tininkai ir bolševikų gaujos. Bartininkuose, Vilkaviškio 
apskrityje, kur jis gyveno, vokiečių žandarai gaudė jaunus 
lietuvius vyrus vis tikėdamiesi jais papildyti savo pa-' 
Įtrinkančias eiles. Jaunimas jų vengė ir nekentė. Per pa
mokslą bažnyčioje ir žodžiu iš lūpų į lūpas b«vo pranešta, 
kad reikia sudaryti s kariuomenę oficialiai, tuomet an
tantės i4stovai pripa s Lietuvą de jure. Iš tos vietovės 
pirmieji vyko 28 vy ii 1919 m. sausio pradžioje. K. Sit
kauskas atvyko su sa.j tėvo auliniais batais,nes savų ne
2 psl.

PIRMOJI LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIESAIKA LAIKINAJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI 1919.V. 12 . 
Laikinoji Lietuvos Konstitucija buvo priimta Lietuvos Tarybos 1919 m. balandžio mėnesį. Taryba, pasirasiusi Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo aktcj, vadinosi jau Lietuvos Valstybės Taryba, kuri veikė trejus metus: nuo 1917 — Vilniaus 

Konferencijos, iki 1920 — Steigiamojo Seimo.

Kuomet atominių ginklų šešėlis vis labiau plečiasi 
virš mūsų planetos, kuomet žmonių ir grupių fanatizmas 
perėjo visas ribas (žmogaus kankinimas fiziniai ir mora
liniai, žudymai ar pasikėsinimai prieš nieku dėtus valkus, 
moteris, žemdirbius, ambasadorius, žurnalistus, valstybių Savanoris —Kčrėjas K.SfTKAUSKAS

Artileristas ant žirgo vardu’’Naujoko”. 1937 m. Seredžiuje .

turėjo. (Vėliau teko juos parduoti,įsigyti pigesnius papras- 
tusbatus,o iš likučių nusipirkti valgyti. Mat mūsų šaunieji 
kareiviai galėjo maitintis tik vokiečių kareivių palik
tais mažaisiais žirneliais, kurie jau pusiau apiplėkę gulė
jo krūvomis, juos vadino tada "peliuškomis".). Pakaito
mis vyrukai važinėdavo į kaimus namo atąivežti duonos 
ar lašinių. Kiekvienas atvykęs didžiavosi 2 pakaitom marš 
kinių.

Jaunųjų apmokymas vyko Kauno m. komendantūroje. 
Po trumpo apmokymo K. Sitkauskas buvo perkeltas į Alytu
je formuojamą I-ąjį pėstininkų pulką. Dar nebaigiant jo 
formuoti iš Vilniaus Alytaus kryptimi pradėjo veržtis bol
ševikų gaujos. Tad naujasis pulkas turėjo jiems pastoti 
kelią. Čia lietuviai savanoriai atmušė jų puolimą ir paė
mė karinio grobio.

Nors antantė Berlyne reikalavo, kad bermontininkai 
išeitų iš Lietuvos teritorijos,bet jie nesiskubino - vazo
josi plėšikaudami ir puldinėdami. Vokiečių kairiųjų gru
pė, praminti "spartakais" irgi savo keliu važinėjo sunkve
žimiais girtuokliaudami,užpuldinėdami. Mūsų vyrams te
ko atremti vienus ir kitus, ir trečius.

Antantės atstovai buvo atvykę 1919 m. Kaunan, kad pa
tikrintų, kiek yra mūsų kariuomenės. 1919 m. berods ko
vo mėnesį jie stovėjo Kaune, laisvės Alėjoje esančio Met
ropolio viešbučio balkone stebėti pražygiuojančius mūsų 
karius. Tuo metu buvo buvo 300 vyrų toje vietoje. Jie ir 
žygiavo po šešis eilėje. Batuoti buvo iš kraštų, o klumpė
ti eilių viduryje, kad nepastebėtų žiūrovai. Ėjo vis tie pa
tys ratu nuo Ukmergės plento, per Laisvės Alėją ir vėl lipo 
į kalną, vėl nusileisdavo ir žygiuodavo pro stebėtojų bal
koną. Kepurės buvo visų vienodos,uniformos daugiausiai 
nupirktos ar atimtos iš tų pačių vokiečių "spartakininkų". 
(Kartais tie pardavę, vėl pasivydavo pirkusius ir atimda
vo.) Ant rankovių visi dėvėjo geltona, žalia, raudona raiš
tį, kuriuos jie gavo savo valsčiuose. Kai reikėdavo eiti 
sargybą, tai šiltesnius šinelius atiduodavo savo draugams, 
o miegodavo ant grindų apsikloję atsivežtomis iš namų 
antklodėmis . Paskui vėl pasikeisdavo šineliais ,nes ne 
visi jų turėjo).

Pražygiuojant pro atstovus buvo susitarta, kad smar
kiai trenktų kojomis ir garsiai dainuotų. Bet - ar visi mo
kėjo tą pačią dainą? Pasirodo,lengviausia visiems be re
peticijų dainuoti buvo žinomoji daina "Nušovė tėvelis pe
lėdą)". . Ją ir traukė kiek tik jėgos leido, eidami kokia de
šimtį kartų ratu. . . Taip ir nepastebėjo, žiūrėdami iš vir
šaus klumpių- . • nė tų pačių veidų. . .. Taip mūsų jaunieji 
savanoriai - kūrėjai išgudravojo.

1919 m. gegužės mėn. K. Sitkauskui teko dalyvauti su 
raudonarmiečių gaujomis Ukmergės apskr, Skiemonių ir 
Kurklių dvaro apylinkėse. Čia Lietuvos kariai atmušė 
bermontininkų puolimą paėmė iš jų 2 lauko patrankas ir 
dvi priekabas su sviediniais. Šiose kautynėse jis pasižy

mėjo sumanumu ir narsumu vadovaudamas būriui ir už 
tai vėliau buvo apdovanotas Vyčio Kryžiumi ir gavo kūrė
jo -savanorio ir D.L. K. Gedimino medalius. Jo kuopos 
vadas tada buvo karininkas M. Rėklaiti s (vėliau generolas), 
bataliono vadas karin. Skorupskis, pulko vadas karin.La- 
dyga- Karininkai tada, kad ir eidami įvairias pareigas , 
kitų ’aipsnių neturėjo.

1919 m. lapkričio mėn. vyko kautynės su bermonti
ninkais prie Radviliškio. Čia irgi K. Sitkauskui teko daly
vauti kautynėse su bermontininkasi . Laimėjus, grobis bu
vo naudingas, nes gavo aprangos, gurguolės vežimų, šovinių, 
lėktuvų. Bermontininkai sėdėjo Radviliškyje, nes ten ga - 
Įėjo gerai pavalgyti ir nesiskubino iškeliauti. Kovoje su 
bermontininkais mūsų vyrų buvo apie 2000,o jų - a- 
pie 7000. Mūsiškiai išgulėjo ant žemės daržuose šalda
mi 15 dienų, laukdami tinkamo momento pulti, aniems ge
rokai prisilinksminusiems ir nebesirūpinusiems jokia sar
gyba. ..

Taip pat reikia prisiminti, kad net ir tikros kariškos 
terminologijos neturėta, tad pradžioje ir eisenos taktą 
duodavo rusiškai, ar panašiai, kol savaime išsilukšteno 
lietuviškieji žodžiai. Oficialiai Kariškas Statutas lietuvių 
kalba pasirodė 1920 metais.

Šalo, alko, dainavo, kovojo, bijojo ir džiaugėsi mūsų kū
rėjai, liejo kraują ir nemaža gyvybių paklojo.

Vėliau mūsų kariai įsigijo ir gerų uniformų, ristų žir
gų, pabūklų. Netrūko nė aulinių batų. Vietoje "Nušovė tė
velis pelėdą"- dainuodavo eiles gražių dainų, kuriose nie
kur nebuvo puikybės, pasipūtimo , pasaulinio pergalin
gu mo" šūkių:

"Tau sesute, puikios gėlės,
O man kardas prie šalies.
Tau akis plaus ašarėlės,
O man gaisrai kelius nušvies.

Tau rymoti manęs laukti, 
Man- kovoti mirtinai;
Gal sulauksi manęs jauno, 
Jei neslėgs šalti kapai.

O jei žūsiu už tėvynę,
Kur atskirtas nuo Tavęs,
Gal žvaigždutė vakarinė
P«.s mane tave atves.

Ant smėlėto mano kapo 
Prisodinki daug gėlių, 
O kad jos gražiai žydėtų 
Palaistyk vandenėliu. " 

Šilta meilė saviesiems,filosofiškai sutinkamas likimas.. .
Ir kitos dainos: gerai išmpktos, šauniai dainuotos, daž

nai prisimenamos ir jau išeivijos jaunime žinomos. b.

Montrealyje dar gyvena buvę savanoriai -kūrėjai- 
Jonas Viliušis, p. Januškevičius, Domas Jurkus
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TAUTOS KELIAS Nr3
(išeivijoje išleista knygelės pavidalu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės)
LABIAU BRANGINKIME SAVO GIMTĄJĄ KALBĄ.

(pabaiga)
Rusų tauta nėra mums gimininga. Istorijos eigoje ji 

dažniau buvo mūsų priešu, nei draugu. 1795 m. ir 1940 m. 
nepriklausomą Lietuvos valstybę likvidavo ne kas kitas, o 
rusai. Tai primindami, neturime tikslo skatinti priešišku
mą rusų tautai. Tautų santykiuose visaip pasitaiko: vienu 
laikotarpiu bendraujama kaip draugai, kitu laikotarpiu -ko 
vojama, kaip priešai. Tas pat pasakytina ir apie lietuvių ir 
rusų santykius. Šiuo atveju turime tikslą tik pažymėti, kad 
nėra jokio pagrindo lietuvių kalbą pakeisti rusų kalba. Juo 
labiau, kad rusų kalbą norima panaudoti kaip priemonę 
nutautinimo reikalui.

Carinė valdžia , norėdama lietuvius surusinti, vertė 
lotyniškąjį alfabetą pakeisti rusiškuoju. Tarybinė valdžia 
tuo pat tikslu nori mums įbrukti rusų kalbą. Kaip XIX a . 
lietuviai griežtai atmetė rusų alfabetą, taip dabar mes ne
mažesniu ryžtingumu turime pasipriešinti rusų kalbos 
brukimui.

Įvairiais keliais rusų kalba skverbiasi Į mūsų gyveni
mą, išstumdama lietuvių kalbą. Vis dažniau girdime rusų 
kalbą viešuose susirinkimuose, suvažiavimuose, minėji - 
muose, televizijos ir radijo laidose, koncertuose,operos 
teatre, dainų ir Šokių šventėse, liaudies ansamblių pa - 
atrodymuose ir kitur. Retai kuriame lietuvių choro kon - 
certe ne|terpiamos ir dainos rusų kalba. Kai kurie mūsų 
solistai (V. Norelkš, N. Ambrozaitytė, Kuprys ir kiti) savo 
koncertams dainas pasirenka daugiausia rusų kalba, savo 
klausytojus pratindami vartoti rusų kalbą.

Viešose vietose daug kur pavadinimai, nurodymai, iš
kabos, skelbimai vien rusų kalba. Gatvėse sutinkame daž
nai riedančias mašinas užrašais : ” Moloko” , "Miaso” , 
”Chleb", "Skoraja pomošč”. Lietuvos pramonės gaminių 
etiketės d a ž n i a u s i a vien rusų kalba. Autobusų, 
troleibusų talonėliai tik rusų kalba. Įstaigose naudojami 
blankai šalia rusiško teksto retai kuris turi ir lietuvišką 
tekstą. Net lietuvių rašytojų raštus užsiprenu
meruodami, gauname blankus vi en rusų kalba,' 
nors tie blankai yra spausdinami Vilniuje, 'Vaizdo" spaus
tuvėje. Jei tokiu keliu ir toliau eisime, tai rusas, lengvai 
atsidusęs, galės pasakyti apie Lietuvą "Zdes russkij duch 
zdes Rusiju pachnet” (Čia rusiškas kvapas,čia Rusija kve
pia Red.).

Lietuvių kalba stumiama ir iš mokslinės literatūros. 
Reikalaujama, kad kandidatinės ir daktarinės disertacijos 
būtų rašomos rusų kalba.

Lietuvos respublikoje lietuvių kalba yra valstybinė kah 
ba, todėl ji visur pirmoje eilėje ir turėtų būti 
vartojama. Jei to nėra, - tai labiausiai esame mes pa
tys kalti, tuo nesirūpiname, tai didelis ap* 

sileidimas mūsų Įstaigų vadovų ir kitų parei
gūnų, nuo kuflų tai priklauso.

Nesame jautrūs savo gimtajai kalbai ir nerodome rei
kiamo kovingumo jai apginti. Dažnai patys lengvabūdiškai 
griebiamės svetimos kalbos. Kai reikia nepažĮstamo pasi
klausti, ar ko paprašyti,neretai kreipiamės svetima kalba, 
ypač tai pastebima Vilniaus mieste. Čia dažnas lietuvis Į 
nepažįstamą lietuvi kreipiasi laužyta rusų kalba, prašyda
mas nurodyti, kaip reikia surasti norimą gatvę ar parduo
tuvę. Kartą Vilniaus universalinėje parduotuvėje sunkiai 
aiškinosi pirkėjas rusų kalba su pardavėja. Šalia stovĮs 
asmuo kreipėsi | pardavėją, ar ji negalėtų pirkėjui paaiš
kinti lietuvių kalba. Pardavėja atsakė, kad ji mielai tai 
gali padaryti. Ji pirkėjui aiškinusi rusiškai,nes jis krei
pęsis rusų kalba. Lietuviškai kalbėdamasis su pardavėja 
tuojau viską išsiaiškino. Tokių faktų dažnai pasitaiko.

Neretai baimę rodome ten, kur jai nėra jokio pagrin
do. Sta1 ino laikais | Įstaigą,kurioje dirbo vieni lietuviai , 
atėjo tarnautojas kitatautis. Prisibijodami, kad naujas 
darbuotojas ko pikto neįtartų, jei įstaigoje kalbėsis jam 
nesuprantama lietuvių kalba,ėmė kalbėtis ir rašyti raš - 
tus rusų ka'ba. Ne vienoje mūsų Įstaigoje ir įmonėje be 
rimto pagrindo susirašinėjimas ir dokumentacija yra 
vedama rusų kalba.

Neparodytas reikalingas pasipriešinimas rusų kalbos 
mokymo įvedimui vaikų darželiuose. To amžiaus vaikai 
dar nėra įgudę taisyklingai tarti ir vartoti savo gimtąją 
kalbą. Patyrimas rodo, kad maži vaikai, vienu metu 
mokomi dviejų kalbų, nei vienos,nei antros gerai neiš - 
moksta. Skirtingų kalbų dažnai neatatinka žodžių tvarka 
sakinyje bei kalbos dvasia. Svetimybės braunasi ir Į vie
ną ir | kitą kalbą. Taip abi kalbos yra darkomos. Vaikų 
darželiuose mokant rusų kalbos, žalojama vaikų gimtoji 
kalba. Vaikų tėvai turėtų reikalauti, kad darželiuose rusų 
kalbos mokymas būtų nutrauktas.

Lietuvių kalbos draugija ir laikraštis "Mūsų Kalba" 
daug yra padarę, kad taisykllngiau būtų vartojama lietuvių 
kalba. Bet draugijos veikimas bandomas pristabdyti ir 
ieškoma priekabių prie jos leidžiamo laikraščio. "Mūsų" 
Kalbai" prikišamos nacionalistinės tendencijos.

Lietuvos valdžios pareigūnai ir visa lietuvių visuome
nė turėtų energingiau ginti lietuvių kalbą, kad ji, kaip vals
tybinė kalba, visur būtų vartojama ir neišstumiama. Pa
tys turime- rodyti didesnę meilę ir pagarbą savo gimtajai 
kalbai ir be reikalo nesigriebti svetimos kalbos.

Nesame nusistatę prieš rusų kalbą, bet pasisakome 
prieš jos naudojimą mus nutautinti.

Kalba yra didžiausias mūsų tėvų palikimas, ir vaikai, 
kurie tą palikimą griauna, yra neverti vaikai - sako mūsų 
kalbininkas J. Balčikonis. Visų mūsų pareiga branginti sa 
vo gimtąją kalbą, ją gerai išmokti, ją visada vartoti ir gin
ti. P. ir K .

(Iš pogrindžio spaudos )

I9ab m. nepriklausomos Lietuvos kariai- artileristai pra
leido popietę nusifotografuodami.

Miško Broliai - partizanai,kurie antrosios sovietų 
okupacijos metu su dideliu heroizmu kovojo dėl tau
tos laisvės ilgus metus. Jų kapai šiandien-milžinkapiai.

HOMO SOVIETICUS
SKAITYMĖLIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ

G- Pierre L o r r a i n
Viešėjęs Sovietų Sąjungoj ilgai - ištisus 3 mėnesius - 

aš turėjau progos sutikti intymioje aplinkoje keturis as - 
menls, kurie buvo nuvykę Įvairiais reikalais j "kapitalis
tinius kraštus", būtent Prancūziją ir Vak. Vokietiją. Ver
ta papasakoti tų žmonių kelionės įspūdžius.

Mūsų draugei Liudmilai, kuri buvo profesiniais rei - 
kai ai s nukeliavusi Į Federalinę Vokietiją du kartu - 1972 ir 
1979 metais - liko atmintyje visiškai miglotas krašto vaiz
das. Išskyrus viešbučius, kurie panašūs į sovietinius, skir
tus užsieniečiams ir išskyrus posėdžius, kuriuose ji daly
vavo, ji prisiminė labai mažai ką: gatves, kurios niekuo ne
siskyrė nuo gatvių bet kokiame Sov. Sąjungos didmiestyje, 
gal kiek didesni automobilių skaičių negu Maskvoje,paga
liau didelę krautuvę, kurion ji buvo nuėjusi su kolegomis 
apsipirkti. Tarp kitko, ji nebuvo atsiskyrusi nė valandė
lei nuo kelionės draugų. O taip'. . .. Vienas dalykas jai Į- 
strlgo; žmonės gatvėj ne vien tik kad slampinėjo, tarsi ne
turėdami ko veikti, bet jie dargi šypsojosi, šypso
josi taip sau, be jokios priežasties.

Verai - dvidešimt šešeri. Ji ištekėjusi, turi vieną 
vaiką ir gyvena Leningrade. Jai teko reta laimė gauti iš Į- 
monės.kur ji dirba, unijos "putiovką". "Putiovka"- kelia
lapis - yra rekomendacija, duodanti teisę gavėjui gauti 
prieglobstĮ atostogų metu kokiuose nors poilsio namuose 
Sovietų Sąjungoje arba užsienyje. Savaime aišku, kad vie
tų užsienyje retai pasitaiko ir žmonės dėl jų plėšosi. Ve- 
ros atveju tai buvo Prancūzija. Kokie ryškiausi atsimini
mai liko jos atmintyje po kelionės? Jų yra du, ir jie gali- 
nėjasi dėl pirmos vietos. Primo: "atstumianti (sic’.) ne - 
švara Luvre". Ji nebuvo mačiusi niekad "tiek meno še - 
devrų prietamsyje ir skretuliuose". Neįmanoma palyginti 
su Leningrado Ermitažu, kur visur šviesu, švaru. Secun- 
do: Šalia namų, rue Marie-Rose No4, kur gyveno Leninas , 
būvodamas Paryžiuje ir kurio vienas aukštas paverstas 
muziejumi, yra (ar tai ne tuščia niekybė ir pinigų mėtymo 
Įsikūnyjimas ?) krautuvė, pardavinėjanti "aprėdėlius šu
nims" ’. I Visa tai Įsikirto jos atmintin kur kas giliau, negu 
Eiffelio bokštas, Versalio Rūmai ar didžioji Samaritain 
krautuvė.

Natalija, gydytoja, netekėjusi, 42 metų amžiaus, gyve
na Maskvoje. Ji taip pat dalyvavo turistinėje ekskursijoje 
Į Prancūziją 1976 metais. Savaime aišku, ji taip pat neat
siliko nė per pėdą nuo savo bendrakeleivių. Paryžius jai 
labai patiko, bet mažiau negu Leningradas ar Maskva. Štai 
pats gyviausias atsiminimas, kuris jai išliko iš kelionės . 
Kai jie lankėsi Aix-en-Provence mažame " buržua " 
miestelyje pietų Prancūzijoje", jos grupė perėjo gatvelę, 
kurioje buvo nameliokai, apjuosti darželių. Visi tų namų 
savininkai paleido šunis, kurie puolėsi loti ant praeivių. Ko
dėl ? - Paprasčiausia dėl to, kad jie buvo anti-sovietiniai 
negi neaišku? Visiems žinoma, kad buržujai nemėgsta ko- 
1984. XL 22 

munistų'. Ar mums verta pabrėžti, kadršie skaudūs įspu, - 
džiai.šis liūdnas prisiminimas persekios Nataliją visą jos 
gyvenimą ?

Konstantinas, 47 m. amžiaus, prancūzų kalbos dėstyto 
jas augštojo mokslo Įstaigoj, gyvena rajoniniame centre 
netoli Maskvos. Jis buvo nuvykęs su moksline ekskursija 
1980 metais vienam mėnesiui Prancūzijon. Nors jis profe
soriauja jau 20 metų. Jam tik dabar pavyko aplankyti 
kraštą, kurio kalbą jis dėsto. Jam liko gražiausi Įspūdžiai 
iš Prancūzijos, iš jos gyventojų; iš susitikimų ir pokalbių 
su kolegomis prancūzų profesoriais. Suprantama, kad jam 
neegzistavo kalbos barjeras. .. Be to, būdamas smalsios 
prigimties žmogum, teiravosi apie viską, ir jam pavyko su
sidaryti pakankamai aiškų vaizdą apie dabartinĮ prancūzų 
gyvenimą. Keisčiausia yra tai, kad giliausiai įsirėžęs jo 
atmintin pergyvenimas ryšium su kelione, neturi nieko 
bendro su Prancūzija. Tai Įvykis, prieš pat jam išvažiuo - 
jant. Dėstytojų būrys, kuriam jis priklausė, praleido sa - 
vaitę Maskvoje, idant pasiruoštų ideologiniai vieš
nagei užsienyje. Toje paruošoj e, kurią pravedė Valstybinic 
Saugumo Komitetas (KGB) buvo aptariami tokie dalykai 
kaip politinė Prancūzijos padėtis, prancūzų švietimo siste
ma, kurią jie turės progos giliau išstudijuoti viešnagės 
metu (tai buvo jų kelionės tikslas), patarimai, kaip dera 
elgtis tarybiniam piliečiui anapus savo krašto sienų( kai 
duodamas sovietiniam piliečiui, vykstančiam Į užsieni pa
sas, jam tenka pasirašyti garbės pasižadėjima. kuriuo jis 
prisipažįsta esąs susipažinęs su elgesio anapus SSSR ri
bų taisyklėmis. Tos taisyklės labai Įvairios: niekada ne
siskirti su pasu, nedalyvauti viešuose mitinguose arba ma
nifestacijose, nekalbėti su oficialiais asmenimis, jeigu nė
ra šalimais SSSR atstovybės ar konsulato atstovų, neiti | 
lošimo namus bei naktinius klubus ir 1.1.). Įspėjimai apie 
pavojus būti išprovokuotiems, apie prancūzų saugumo sant
varką ir metodus, kuriais jie naudojasi, kad išgautų slaptų 
informacijų, bandydamas manipuliuoti neatsargius žmones 
ir 1.1.

Išvykimo dienos išvakarėse Konstantinui teko šnekte - 
lėti privačiame pokalbyje su vienu grupės instruktorium ir 
tasai jam tekštelėj o, lyg niekur nieko, kad nežiūrint jo pro
fesijos, jam nederėtų turėti perdaug vilčių, kad prancūzai 
j| pasitiks išskėstomis rankomis, jei j| pagautų blūdas p a- 
s i l i k t i tenai. Tas doras žmogus, kuriam tokia mintis 
nebuvo niekada atėjusi į galvą, iki šiol pergyvena tą dieną 
kaip karčiausią jo asmens paniekinimą gyvenime. Faktinai 
Konstantiną skaudina darbe tai, kad jo mokiniams trūksta 
elementariausios kritikos nuovokos. Jis Įsitikinęs, kad jo 
kelionė buvo veltui, kadangi jis negali sau leisti perteikti 
niekam savų Įspūdžių. Jis dėsto pedagoginiame institu te, 
ir jo mokiniai po penkių metų tampa prancūzų kalbos mo
kytojais, tačiau jam nevalia kalbėti kitaip apie Prancūziją 
kaip kad parašyta vadovėliuose,neįmanoma studijuoti teks
tų kontroversiniu požiūriu; o tie tekstai iškelia vien nei - 
giamus Prancūzijos ekonominės bei politinės sistemos 
bruožus, nekreipdami dėmesio Į pozityvius reiškinius. Kas 
atrodo skausmingiausia Konstantinui yra tai, kad jis nepa

jėgia nieko padaryti, kad visa tai pasikeistų; pakaktų , kad 
jis leptertų kok| žodeli netaip, ar kad prašnektų su užside
gimu apie Prancūziją, kokią jis pažino, kad mokiniai ap
skųstų j| viršininkui ar Instituto partorgui,© tai sugriau
tų jo karjerą ir užtikrintai užkirstų kelią dar kartą išva - 
žiuoti užsienin, jei tokia proga pasitaikytų.

Trijuose atvejuose iš keturių, kuriuos tik ką nagrinė
jome, nuomonės aĮ)ie užsienĮ, kurias turėjo žmonės prieš 
savo išvykimą, nepasikeitė nė per nago juodymą jiems su
ėjus J sąlyti bu Vakarais, o kai kur - Veros ir Natalijos 
atvejais - dar suradikalėjo. Iš tų liudijimų, lygiai kaip iš 
daugelio kitų pavyzdžių, kuriuos pasakojo, galima prieiti 
išvados, kad dauguma sovietinių žmonių, kurie lankosi už
sienyje, žvelgia J svetimus kraštus grynai negatyviu žvilgs 
niu, o tai verčia juos pastebėti vien niekelius, sistemin - 
gal pražiopsant esminius dalykus. Tam yra daug priežas
čių:

- Kadangi tos kelionės, tiek turistinės,tiek mokslinės, 
yra organizuojamos grupėmis ir aprūpinamos priežiūra , 
niekam nėra galimybės individualiai Įsijausti į lankomų 
vietų tikrovę.

- Psichologinis, ideologinis paruošimas, ar apsiribo
jus vien taisyklių kaip elgtis užsienyje perskaitymu ( kad 
jas žinai, reikia įrodyti raštu), ar pasireiškiąs intensyviu 
apmokymu, kaip kad atsitiko Konstantino atveju,- iššaukia 
kontaktų su vietiniais gyventojais sumažėjimą ir padidina 
grupės solidarumą, kadangi ją apima neaiškus nepasitikė - 
jimo svetimais jausmas: Vakarai esą sovietinių žmonių 
nedraugais, b e t k a s gali atsitikti: vadinasi,tenka glaus
tis ki-ūvon; o tai vienas žinomųjų grupės dinamikos dėsnių.

- Kalbos barjeras, kuris atsiranda daugumoje atvejų , 
sumažina iki minimumo santyki avimą su svetimtaučiais ir 
pareikalauja, savaime aišku, kad nuolat maišytus! kartu ir 
sovietinis vertėjas.

Galima pasiklausti, kokia būtų sovietinio žmogaus lai
kysena, jei jis lankytų Vakarus ištrūkęs iš tų varžtų. To
kios išvykos, pasinaudojant giminės ar draugo, gyvenančio 
užsienyje iškvietimu yra retos, bet galimos. Sovietinė val
džia duoda leidimą išvykti už teritorijos ribų, jei iškvies
tasis asmuo suteikia tam tikras "moralines","ideologines" 
ar "šeimynines" garantijas (leidžiama išvykti motinai be 
vaikų, vyrui be žmonos ir 1.1.) spėjant, kad jis gr|š. Sa
vaime aišku, kad, jei iškviečiamas asmuo turi kokių "slap
tų) ar tokiom laikomų (o dievai žino, kaip plati yra paslap
ties sąvoka Sovietų Sąjungoje) informacijų, - jis niekada 
nesusilauks užsienio paso. Komiška konstatuoti, kad so - 
vietinius piliečius, iškviestus užsienin, nesiliauja varginę 
jų administracijos parėdymais sovietiniai organai per vi
są kelionės metą. Po to,kai jie atlieka juos priimančio kraš 
to muitinės formalumus, jiems valia daužtis kur I tinka - 
miems, nieko neatraportuojant to krašto valdžiai. Bet- 
jiems būtina prisistatyti tik ką atvykus ir prieš išvykstant, 
artimiausiame SSSR konsulate, kad gavus vizą. Sovietinė 
Tėvynė neužmiršta jų net ir iš tolo... ( b. d. )
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

Nustebino antantę savo gyvastingumu nualinta Lietuva, 
kuri statėsi visose rityse.'Lietuvi ai kariai kavaleristai 
buvo gerai išmankštinti. Nuotraukoje-momentas parade.

A DI V ISI 0 N Of LES PRODUCTIONS A LA P 0 R T t E

Julija Švabaitė

GĖLĖS JULIJONAI
Išsekusių upių akmuo,

Krantai negyvi,
Kieta, ištroškus žolė —
Kur aš,
Kur aš priinksiu
Gėlių Julijonui ?

Nenuplautas Stiko upėje, 
Trapus ir sužeidžiamas,* 
Nežinodamas, kad mirtis 
Nepaliečia poetų, 
Jis paliko žinią smėlyje, 
Kraujo ženklą beržo kamiene, 
Mirties ambasadorių vėją, 
Šaukiantį did
Dideliu balsu —

Kur aš,
Kur atrasiu jo kapą?

Nerandu mirusiųjų namo namų, 
Nepatyriau aklo jų žvilgsnio .
Kur aš,
Kur aš papuošiu Julijoną ?

Nuotraukoje- lietuvių karių dalinys 1919 m. žygiuoja į frontą prieš 
rusus-bolševikus. Amerikos lietuviai tuomet buvo surinkę 1 milijo
ną parašų už nepriklausomą Lietuvą pasisakant ir darė žygių Wa - 
shigtone. Taip pat rėmė aukomis Lietuvos laisvės kovai. Čia žygiuo
ja paruošti savanoriai Radviliškio kryptim.

LAUKSIU TAVĘS ATEINANT ( Montreal!© Vyru Oktetas ) LOOM-O1

Šioje plokštelėje yra įdainuotas 14 tradicinių 
ir liaudės dainų, palydimos pianinu. Montrealio 
Vyru Oktetas yra dažnai kviečiamas koncertuoti visoje 
Šiaurės Amerikoje
Kaina: $10.00

KALĖDOS ( Montrealio Lietuviu Choras ) MLC-01

Viena iŠ populiariausių lietuviškų plokštelių 
dabartinėje rinkoje. Joje yra įrašytos tradicinės ir 
modemiškos kalėdinės giesmės. Net Popiežius Jonas- 
Paulius II pasveikino plokštelę laišku.
Kaina: $10.00

LENGVOS IR LYRINĖS DAINOS ( Gina Capkas ) VGC-01

Gerai žinomos solistes naujai išleista plokštelė 
buvo įrašyta vienoje iš Kanados geriausių studijų. 
Dainas akompanuoja Montrealio Simfoninio orkestro 
muzikantai. Ši meno kūryba pažymi solistės balso 
apogėjų.
Kaina: $10.00 .....
(juostelė: $10.00)

PASAKOS (Liaudies ) VIL-115

Lietuvių liaudies pasakų plokštelė, paruošta 
Montrealyje, vadovaujant Birutei Nagienei. Muzikinius 
įtarpus ir foną sukūrė muz. Aleksandras Stankevičius, 
įdomūs garsų efektai. Plokštelė pradžiugins visus 
- nuo 5 " 85 m. amžiaus 1
Kaina: $10.00

AS CIA GYVA ( Darius Polikaitis ) VIL-116

VILNIUS RECORDS - Private Collection

BAŽNYTINĖ MUZIKA ' ( Antanas Keblys ) VIL-107

Bažnytinė muzika užregistruota skirtingom 
progom. Su Aušros Vartų choru ir instrumentalistais. 
Dalyje kasetės yra užregistruotos musų senovinės giesmės, 
su seselės Teresės vargonų palyda, išpildyto O3-3 
A. Keblys.
Galima įsigyti tik juostelės formoje.
Kaina: $8.00

AUŠROS VARTŲ CHORAS ( Aušros Vartų Choras ir VIL-109
v Montrealio Lietuvių Choras )

z- Aušros Vartų choras išpildo B. Budriūno
kantatą " Lietuvos Šviesos Keliu " su solistais G. Cap- 
kauskieneir A. Kebliu. Kitos dainos kurias dainuo
ja su Montrelio Lietuvių Choru, buvo laimėta CBC 
Kvebeko Provincijos pirmoji vieta.
Galima įsigyti tik juostelės formoje.
Kaina: $8.00

ARIJOS IR DAINOS j 1t ( Antanas Keblys ) g a >51 a » Jš Htftotn o su; VIL-110’
I »u»niil i

■ Antanas Keblys - arijos ir dainos užregistruotos
įvairiom progom nuo 1974 m iki 1983 m.
Galima įsigyti tik juostelės formoje.
Kaina: $8.00

KLASIKINES IR LAISVOS ( Antanas Keblys ) VIL-ll?
KOMPOZICIJOS DAINOS

Klasikinės ir laisvos kompozicijos Lietuvių 
kompozitorių dainas dainuoja A. Keblys.
Galima įsigyti tik juostelės formoje. 
Kaina: $10.00

Darius Polikaitis su trim pusbroliais atvykę į 
Montreal^ šią vasara uzrekordavo plokštelę. Alexandre 
Stankevičius plokštelės producentas tir sukūrė muzikos 
instrumentaciją. "AŠ Čia Gyva" turi jaunų atspalvi 
su moderniškais tonais. ‘
Kaina: $10.00

MAMA

Kioskai, radijo stotys ir laikraščių administracijos

Užsisakant nuo:
«o

Vienos iki devynių plokštelių, gauna 15 %
Dešimt iki devyniolikos plokštelių gauna 20 % 
Dvidešimt ir daugiau gauna 25 %

KITUR negu Kanadoje ir Amerikoje; pardavimo kaina

Pridėti prie kainos du dolerius jeigu plokštelei arba vieną doleri 
prie juostelės. ( Jeigu plokštelės kaina Amerikoje arba Kanadoje 
yra $10., galite parduoti uŽ $12. ) 

I

GALIMA UŽSISAKYTI PLOKŠTELES ARBA JUOSTELES ,KURIOS APRAŠYTOS ČIA 
Visos plokštelės siunčiamos pirmos eilės paštu.

2127 iue Guy, Montreal, Quebec, H3H 219,(5141 849 - 6 72 2, 844 - 1 0 4 9
KOKIAS DOVANAS PIRKSIME ? ? ?

Štai trys dideli klaustukai, kurie jau pradeda varginti ne vieną entuziastą dovanų pirkėją, 
artėjant metų pabaigai ir Kalėdoms. Tradicinis dovanų pirkimo ir dovanojimo laikas. Pirkėjai 
yra užversti garsų, spalvų .pamfletų krūvomis,reklamuojant didžiosioms ir mažosioam krau
tuvėms savo naujai blizgančius žaislus ir kitokias visokias gėrybes. Ne vienas mūsų jau esa
me apsirūpinę visais reikalingais ir liuksusiniais daiktais, rūbais. Mūsų vaikai jau irgi nuo - 
bodžiauja nuo žaislų krūvos. Ką pirksime?

Žinome, kad didžiųjų parduotuvių išmistais nenukonkuruosime, reklamų skaičiaus ne
pralenksime. Tik norime priminti, kad reta, o dažnai ir labai stebėtinai maloni dovana yra - 
paprasta. Kad ir lietuviškų dainų plokštelė. Kad ir lietuviškų pasakų plokštelė. Kad ir prenu
meratą lietuviškam laikraščiui. Kad ir dar pasitaikanti nebloga lietuviška knyga. Pagalvokime 
ir apie tai. juk- gėda, kad atsitinka "išmoningųjų", kurie patogiai nusirašo nuo vienos plokšte
lės daugelį kasečių -juostelių, kad nereikėtų pirkti plokštelės ir išleisti jai apie $lO,*v........

Tikėkimės, kad tokių "smarkuolių " nėra perdaug. Jau vien iš pridėto katalogo VILNIUS 
Records šiame puslapyje, galima išsirinkti sau ar kitiems gražią dovaną. Ir nebrangią... VR.

( Kęstutis Kazakevičius VIL-118.
Evaldas Melnikas 
Rimantas Brazeikis 
Arūnas Valaitis )

frasas padarytas 1984 m. Lietuvoje. Sis ansamblis 
atlieka dainas, kurias dainavo mūsų, tėvai bei seneliai 
naujoje interpretacijoje. Tas suteikė dainoms naują 
atspalvį, kurias su malonumu klausys anūkai.
Kaina: $10.00
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IS PADANGĖS MIELOS
f/Š SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

• PORTRETAS XVI-XVIII a. 
LlETUVOJEtVilnius, I984m. 
167 psl. , 20. OOO egz.). Šio
je knygoje supažindinama su 
portretinės dailės atsira
dimu Lietuvoje, jos raida, a- 
nallzuojami būdingiausi lai
kotarpiai.
NAUJUOSE VIEŠBUČIUOSE
- Alytaus "Dzūkijos" vieš
butyje rugsėjo mėnesi ne - 
buvo karfito vandens. Jo val
gykloje pusryčius gauna pir
miausia turistai (iš kur at
vykę, neraSo), bet atvyku - 
šiam tarnybos reikalais ar 
Šiaip užėjusiam pavalgyti, 
reikia laukti eilės, kol bus 
pavalgydinti turistai...

Negaspadoriškas planavi
mas reikalauja pagal biu
rokratų sovietines tradici - 
jas, kad pirma statai stogą, 
o paskui pamatus.

SPORTO ŽURNALISTU 
SĄSKRYDIS

Lietuvos pajūryje, Palan
goje Šiemet įvyko tradicinis 
Pabaltijo sporto žurnalistų 
sąskrydis. Ta proga buvo 
parodyta naujausia doku - 
mentinė filmą apie Palangą.

• Vilniuje pastatyta pirmoji 
automatinė telefonų stotis 
"Kvarcas". Moderni apara
tūra užtikrins, kaip raSoma, 
telefoninių pasikalbėjimų ko
kybę ir greiti.

Puiku. Tačiau trūksta pa - 
prasto dalyko, kuri civilizuo
tuose kraštuose pirmiausiai 
tvarko - parūpina telefonų 
knygas. .. Išmoko mandagu - 
mo dirbanti telefono pat arna
vi fri uos e personalą.. O tuo 
nei pažangioji santvarka, nei 
jų tarnautojų elgesio kopi
juotojai nepasižymi. Taigi - 
gerai automatiniai telefonai, 
bent, reikia tikėtis, jų aptar
navimas nebus Storžieviškai 
oku pant i S kai už programų© - 
tas.

GEROS ČEKOSLOVAKIŠKOS 
MAŠINOS

Nuo senų laikų čekoslova - 
kų gaminiai garsėjo ir tebe- 
garsi savo gaminių kokybe . 
Lietuvos cukrinių runkelių 
laukuose dirbama čekoslo
vakiškais kombainais. Vie
nas jų per dieną gali apdo
roti 1O hektarų cukrinių run
kelių ploto.
PATOBULINO PYRAGAIČIU 
GAMYBA

Panevėžyje pastatytas 
naujas pyragaičių kepimo 
cechas yra vienas didžiau - 
šių ir moderniškiausių Lie
tuvoje. Moderniuosius įren
gimus gavo iŠ Suomijos ir 
Vengrijos. Čia kepami ir 
raguoliai.

Gaila, kad gali gauti sal
džiųjų kepinių, o mėsos ir 
daržovių žiemai- trūksta

KflEtyl 
VE/DRODž/M

į AA CENTRINĖS ;
Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489-3693

j Hamilton 522-8392

JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

Liaudie* meistro Vytauto Majoro statomo* klaipėdieti sko* 

sodybos fragmentas

GRŪDŲ DAIGINIMAS
Dabar daiginti grudai madoj. Jų galite rast daugelyje 

didesnių maisto krautuvių. Bet pasirinkimas yra nedide
lis. Teparduodami, paprastai, tik pupelių ir liuzernos 
daigai. Daigintų pupelių skonis tėra vidutiniškas. Jos dau
gumoje atvejų, yra verdamos. Taigi jų vertė menka.Liu
zernos grūdeliai ne visi sudygsta. Nedygusieji yra jau 
kiek apgedę. Tik jie yra labai maži ir jų negalima atskir
ti. Geriausia visokius daiginimus daryti namie.

KODĖL IŠ VISO TAIS DAIGINIMAIS UŽSIIMTI ?

Svarbiausioji daigintų grūdų dorybė yra ta, kad jie val
gomi nevirti. Reikia atsiminti, kad žmogus yra vienin - 
te'is sutvėrimas savo maistą virinąs ar kepinąs prieš j{ 
valgydamas Bet jis už tą gudrybę moka labai augštą kai
ną. Iš visų gyvių jis trumpiausiai gyvena - pagal savo au - 
gimo laiką - ir daugiausiai serga, nors naudojasi gy
dytojais. ligoninėmis ir vaistais. Daigai turi ir kitų gerų 
savybių. Jie turtingi vitaminų C , lengvai virškinami ir 
yra neblogo skonio. •'

Kūne sukeliamų reakcijų atžvilgiu, maistas yra skirs
tomas 1 dvi rūšis: jis gali būti aikalinis (vaisiai, daržo - 
vės, pienas), ar rūgštinis (riebalai, mėsa, duona, cukrus, 
kiaušiniai ir kt.) Aikalinis maistas turėtų sudaryti ketu - 
ris penktadalius viso suvalgomo kiekio. Visa bėda, kad 
tas santykis yra, dažniausia, atvirkščias. Sakysime, kote 
nors akulturacijos paveiktas tautietis, rytą valgė keletą 
"tostų", kiaušinių su "beikenu", "kornfleikų", užsigerda
mas cukrumi saldyta kava. Visas jo pusryčių maistas pri
klausė rūgštinei rūšiai, išskyrus tą lašą pieno, jei jo kava 
buvo baltinta.

Sudygę grūdai įgyja alkalinių savybių. Kasdieninėj 
mityboj jais galima pakeisti duoną ir bulves. Mat, mūsų 
duona yra nežmoniškai bloga, o bulvės yra apnuodijamos, 
kovojant su doryforais.

KOKIE GRŪDAI DAIGINTINI ?
Ne visi jie yra lygiai tinkami. Mažiausia vargo yra 

su saulėgrąžomis. Joms sudaiginti užtenka pusantros die
nos. Skonis jų geras ir valgomos jos vos sudygusios. Kvie
čiams reikia šiek tiek daugiau laikot dviejų-trijų dienų. Jie 
irgi dygsta lengvai ir turi neblogą skonj. Žirniai taip pat 
yra skanūs, bet labiau reiklūs. Jie dygsta lėtai ir ne
mėgsta šilimos. Šiltame kambaryje jie visai atsisako dyg
ti.

Iš pupelių galima pasirinkti "mung" rūšį. Jos yra ža
lios, šiek tiek pailgos, panašios išvaizdos kaip soja, tik 
daug mažesnės. Joms sudaiginti reikia bent p>enkių dienų. 
Jos valgomos, kai daigai pasiekia pusantro colio ilgio, ar 
daugiau. Kitomis pupelėmis neverta užsiimti. Jų skonis 
tėra vidutiniškas. Be to, kai kurios jų yra nuodingos -tarp 
jų {skaitant ir soją. Jų nuodingumas išnyksta tik jas ver
dant. Kai kur sojos daigai yra valgomi. Bet jie tada mir
komi keliuose vandenyse.

Perkant grūdus, reikia rūpestingai žiūrėti, kad jie 
būtų kirminų apgraužti, ypač tai liečia saulėgrąžas ir 
mung pupeles. Kai jos yra švarios, jokio kirmino nepa - 
liestos, jos padaro malonų |spūd| akiai. Bet tuo malo - 
numu yra protinga nepasitikėti. Tai ženklas, kad laukas, 
kur tie pasėliai buvo auginami, buvo taip užsūdytas chemi
ką1 ais, kad visi gyviai jame pastipo. Žmogus privalo ato
kiai laikytis nuo bet kokio maisto, kurio kirminas neėda ar 
negali ėsti.

Visi minėtieji grūdai randami sveikatos maisto krau
tuvėse. Kai kurios jų turi du skyrius: viename laiko grū
dus augintus progresyviu būdu, su cheminių trąšų pagalba, 
laukus apšvirkščiant nuodais piktžolėms išnaikinti, kitame 
biologiškai augintus grūdus, nenaudojant jokių chemikalų. 
Savaime aišku, to antrojo skyriaus grūdai kainuoja žymiai 
brangiau. Ar verta mokėti tą didoką kainos skirtumą vien 
už tai, kad tų grūdų auginime nebuvo naudota chemikalų? 
Žinoma, kad verta. Tik visa bėda, kad tuo atveju tenka 
pasitikėti krautuvininko žodžiu, bei jo gera valia, negalint 
jo tvirtinimų patikrinti, ir atsimenant, kad kiekvieno na - 
gai l save riesti. Bet ir neabejojant prekybininko nuošir
dumu yra sveika patikrinti, ar grūduose matyti kirminų 
graužimo žymių.

DAIGINIMAS
Prieš daiginant grūdus, reikia juos atrinkti. Juose 

pasitaiko visokių nepageidautinų priemaišų: akmenukų, tam 
tikrų pelių pėdsakų ir kt. Tenka taip pat susirast tam tiks
lui tinkamą indą. Peržiūrėjus virtuvės spintas, ten 
dažniausia bus galima rasti kokj stiklini indą su agurkų,bu 
rokų ar pupelių ankščių konservais. Visa tai išverčiama 
j šiukšlių dėžę: tokios prekės maistui vistiek netinka, o 
mums reikalingas tik indas.

Pats grūdų atrinkimas atrodo esąs painus ir vargin - 
gas darbas. Iš tikrųjų jis yra labai paprastas. Tam rei
kalui patogios yra baltos, purios plastinės medžiagos plok
štės su palenktais kraštais, ant kurių krautuvininkai pade
da "steikus", juos supakuojant.

Papylus ant tokios plokštės saują grūdų, ir pakračius, 
kad jie pasiekielstų, vienu akies užmetimu galima juos vi
sus apžvelgti. Tenka išmesti visokias priemaišas, o taip 
pat sugedusius, pajuodavusius, negražiai atrodančius grū
dus. Paskui per prapjautą plokštės kampą juos supilam j 
paruoštąjį stiklini indą. Svarbu yra juos rūpestingai nu - 
plauti bent porą kartų, užoilant vandens ir pakratant, kad 
bent šiek tiek nusišveistų civilizacija. Čia turiu mintyje 
nuodus, kuriais yra apipurškiamos aruodų sienos prieš su
pilant J juos grūdus. Tai daroma juose besilaikantiems gy
viams užmušti. Tų nuodų liekanų yra dažnai randama grū
duose.

Po visa to užpilam pakankamai vandens, kad grūdai tū
tų apsemti ir indą pastatom tamsioj vietoj. Grūdai įsivaiz
duoja esą po ž eme, taigi šviesa neturi jų siekti. Praėjus 
kelioms valandoms, nupilam likus} nesugertą vandeni,už
suka m dangteli, bet jo neužverži am, kad vidun galėtų {- 
eiti oras, ir paguldom indą tamsioj vietoj. J{ laikas nuo 
laiko apverčiam. Kasdien užpilam kiek vandens ir jj vėl

London 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287- 2712 
Winnipeg 233 - 3508 
Sudbury 674-6217

GERTI - TAVO REIKALAS 
NUSTOTI - MŪSŲ

t!

Parenkant grūdus, yra svarbu kreipti dėmes j J jų se
nimą. Visi seni riebaliniai-baltyminial grūdai, kaip sau
lėgrąžos, amandos ar sezamas, tampa nuodingi. Be to , 
visokiems grūdams sęstant mažėja jų daigumas, Senėji - 
mas neliečia tik kviečių. Apie grūdų senumą galima 
spręsti pagal jų spalvą ir skonj. Sendamos mung pupelės 
pasidaro rudos. Saulėgrąžos {gauna geltoną ar tamsų at - 
spalvj. Prie daigintinų grūdų sąrašo verta pridėti taip ptt 
fenugreek grūdelius, labai branginamus kai kurių dietistų. 
Jie yra visiškai plokšti, netaisyklingo ketvirtainiško pavi
dalo, kvapūs, geltonos spalvos. Sendami jie tamsėja, betA.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)ATEIK Į LIETUVIU 

GRUPES* SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

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

JONUI R.: 337-8637
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C F M B
jų daigumas vistiek pasilieka geras.

UETUV1SKA RADIO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albano! Cr. Duvornay, P.Q. Tol.: 669—8834

nuvarvinam. Saulėgrąžos, skaitant laiką nuo užmerkimo, 
sudygsta per pusantros paros. Jos tuojau tinka valgyti. Ne 
sudygę grūdai nespėja taip greitai sugesti. Kviečiams rei
kia viena para daugiau. Jie irgi nelengvai genda. Fenu - 
greek sudygsta gana greitai, bet jų skonis tampa dar ge - 
resnis, kai daigai pasiekia maždaug coij ilgio. Paskutinę 
dieną juos galima laikyti šviesoj. Daigai pažaliuoja.

Daugiausia laiko reikia mung pupelėms. Kai jos jau 
yra pilnai sudygusios, jas reikia palaikyti dar porą dienų 
šviesoj. Tada tie daigai tampa sultingi, traškūs. Tarp 
pupelių skilčių pradeda rodytis žali lapukai. Bet nesudy- 
gusieji grūdai per tas penkias dienas jau yra smarkiai ap
gedę. Taigi daigus, prieš juos valgant, reikia papilti ant 
plačios lėkštės ir visus tuos nesudygusius grūdus atrinkti

Žirniai, saulėgrąžos ir kviečiai yra vėsiųjų kraštų al
gai ai. Juos reikia daiginti vidutiniško šiltumo kambary. 
Fenugreek ir pupelės mung labiau mėgsta šilimą. Jiems 
tinka ir apyšiltis kambarys. Ta painiava gali būti leng - 
vai išspręsta. Tame pačiame kambaryje paluby yra ke - 
liais laipsniais šilčiau, negu prie grindų. Perdaug šiltoj 
vietoj visokie grūdai supūna. N. Kvietinskas

5 psl.
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Taupyk i r skolinkis
Pirmutiniam* ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

1014 % už 90 dienų term. ind. 
10%% už 6 mėn. term. ind.
1 V/į % už 1 metų term. ind. 
11% % už 2 metų term. ind.
12 % už 3 metų term. ind.
10 % už pensijų planų
9 % už namų planų,
9 %už specialių taup. s—ta 
8’4 % uz taupymo s—tas 
6 % už čekių s—tas (dep.)

1 M A :
3 už asm paskolas nuo 1216%
E už nekilnojamo turto paskol 

(mortgages) :3 su nekeikiamu nuošimčiu 
įmetu... 12%%
2 metų13)6%
3 metu .....uu.... 14 %

S ( fixed rate)

E su keičiamu nuošimčiuE 1,2 a 3 metų.. HJ6% 
(variable rate)

AKTYVAI VIRŠ 40 MILIJONU DOLERIU 

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgiČius iki 
75 % įkainoto turto. Visų 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 mortgičiai.

I^^etersburg^^M

• LIETUVIŲ KLUBO SEZONO ATIDARYMAS įvyko spalio 
20 d. Jame dalyvavo 270 asmenų. Svečių buvo ir 16 Mia
mi, Daytona, S«nny Hills, Nev York©, taip pat ir iš artime* 
nių vietovių.

Meninėje programos dalyje pasirodė aktorius Vitalis 
Žukauskas 16 New Yorko, reprezentuodamas taip va
dinamą "vieno asmens teatrą".

St. Petersburgan jis atvyko jau trečią kartą. Atsivežė 
naują, čia dar negirdėtą programą iš atskirų jumoristinių 
epizodų. Kai kurie jų lietė St. Petersburg© lietuvių koloni
jos gyvenimą. Taigi, aktualijų netrūko, programa buvo (vai
ri ir gabiai bei nuotaikingai perteikta. Aktorių* buvo ap - 
dovanotas gausiais aplodismentais.

Visi atsilankiusieji buvo labai patenkinti.
Atidarymo pobūvyje dalyvavo ir prieš metus laiko į- 

steigtos "Kasos" skyriaus direktorius. Metinių proga 
"Kasa" apdovanojo kiekvieną svečių stalą buteliu degtinės.

Tęsėsi šokiai, pokalbiai, maloniai praleistas vakaras.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieny 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s ir penktadien.- 
nuo.10 v,r. iki 8 v.v.; šeštadieniais — nuo 9 v.r, iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai - 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532^1149 M6P 1A6

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

• LIETUVIU KLUBO metiniame susirlnkime buvo išrink
ta nauja valdyba. Susirinkimas vyko lapkričio 17 d. Sąrašo 
dar negavome.

Lietuvių Klubas paskyrė tradicinę auką BALFo Vajaus 
proga $IOO. Atrodo, kad tam vajui galima buvo paaukoti ir 
po tą degtinės bonką nuo svečių stalų. Kodėl ne?

Choras pradėjo repeticijas spalio mėli. 5 d. Repetici
jos vyksta kas penktadienį mažojoje Klubo salėje 7 vai. v. 
o Spalio mėnesi buvo suruošta gegužinės-net keturios: 
JAV LB St. Petersburg© Apylinkė- Lietuvių Klube.LŠST 
Romo Kalantos Kuopa, AL Ta ir LŠST Palangos j. Kuopa - 
Veteranų Parke. Visur buvo pakankamai svečių iš visur, 
ir oras labai geras.

LB gegužinėje buvo suruoštas dainų konkursas. Jį lai
mėjo ir dovaną gavo E. V i z ba r i e nė.

AKTORIUS VITALIS ŽUKAUSKAS .pernai minėjęs 40 me
tų sceninio darbo sukaktį, atliko naują ir įdomią programą 
St. Petersburg©.

AKTYVAI -VIRŠ 24

KASOS VALANDOS: =
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10 — 8 
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9—12:30 E

DUODA PASKOLAS:
Akmenines nuo..
MortgiČius nuo . .. 11)6-14%

MILIJONU DOLERIU
MOKA UŽ:

90 dienų term, indelius .. 
180-185 d. term, ind.......,10% %
Term. ind. 1 metų........... J M %
Term. ind. 2 metų.............1
Term. ind. 3 metų ....... %
Pensijų s—tų,............................ %
Spec. taup. s—tų.......  ° "
Taupomųjų s-tų......,..u 8'44
Depozitų-cekių s-tq... 6 %

....... 12)6%

♦ LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėjimas (vyks 
lapkričio 25 d. I v. p. p. Šv. Vardo bažnyčioje GUlfporte. 
Bus atlaikytos iškilmingos pamaldos už žuvusius karius 
bei partizanus. Pamaldas užprašė Romo Kai antos 
Šaulių Kuopa.

Minėjimas vyks Lietuvių Klube lapkričio 28 d. (trečia
dienį) 4 vai. p. p. Paskaitą skaitys rašytojas A. M i r o - 
n a s, svečias iš Daytona. Meninėje programoje dainuos 
Vyrų Dainos vienetas, vad. mUz.A.M a t e i k o s.

• Lietuvių Klube jau pradėjo repetuoti tautinių šokių gru
pė AUDRA lapkričio 12 d. , 6:30 v. v.

• St. Petersburg© vaidintojų grupė ŽIBINTAS ruošiasi sa
vo antrajam spektakliui. Bus vaidinama A. Rūko linksmas 
nutikimas BUbUlIS ir DUNDULIS. Dalyvaus ir Vyrų Dai
nos Vienetas ir tautinių šokių grupė, juos paruoš Laima 
A. Robertson. Režisuoja A. Ulbinas.

• VYKSTA LIETUVIŲ FONDO VAJUS- lapkričio mėnuo 
„ra paskelbtas LF vajaus mėnesiu. Aukos renkamos ir Lie
tuvių Klube sekmadieniais pietų metu.

Čia gyvenantieji justinas ir Elena D i r g i n č i a i 
pirmieji padarė gražią pradžią- vajaus komisijai įteikė 
$1OOO čekį.

Kolonijoje veikia 20 (vairių organizacijų, iš jų at
rodo tik labai nedaug tėra įstojusių į Lietuvių Fondą. Ko
misija ragina atkreipti dėmesį ir būti lietuvybės rėmė - 
jais dabar ir ateityje.

Vajaus pabaigoje, gruodžio 7 d. ,5 vai. v. Lietuvių Klu 
bo salėje ruošiamas L F naudai solistės Nerijos Linkevi - 
čiūtės-Kasparienės koncertas. Įnešę į LF $1OO, - bilietą 
į koncertą gauna veltui. Siunčiant čekius, rašyti LITHUA- • 
NIAN FOUNDATION, Ine.

Įnašus priima ir Informacijas teikia Janina Gedvi
lienė tel :36O-1295.

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9:30— 1:00 p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% j k ai no to turto vertės). DraudŽibme narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler’s cheques). Neimamo mokesčio uljirajytus čekius 
bei apmokamas įvairias suskaites. MUSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

st.catharines

Dagys „Eglė žalčių karalienė" (medis)

PRANEŠIMAS
St. Catharines Lietuvių Bendruomenės narių meti

nis SUSIRINKIMAS šaukiamas šių metų GRUODŽIO mėn.
9 dieną, sekmadienį, tuojau po IO vai. pamaldų Tėvų 
Pranciškonų patalpose 75 Rolls Avenue.

Svarbiausias susirinkimo punktas - naujos valdybos 
rinkimai. Kita .smulkesnė darbotvarkė bus patiekta su
sirinkime.

Valdyba prašo VISUS SKAITLINGAI DALYVAUTI SU
SIRINKIME.

• Nuo veiklos naujame sezone neatsilieka ir LITUANISTI
NĖ MOKYKLA "SAUlĖ .".

1984-85 m. pareigomis Tėvų Komitetas pasiskirstė 
taip:pirmininkė- Rita Durickaitė-Moore, vicep-kė- Ange
lė Didžbalien ė, sekretorė- Dalia Bobelienė ir išdininkė - 
Genė PUniškienė.

Ragina visus rūpintis lietuvių kalbos ir lietuvybės iš
laikymu, kviečia visus lietuvių kilmės vaikus, jaunuolius , 
kad ir silpnai kalbančius lietuviškai įsirašyti ir lankyti 
SAULĖS lituanistinę šeštadieninę mokyklą.

Mokykla randasi Don Vista Community Center, 3300 
Pass-a-Grille Way, St. Petersbur Beach, Florida.

Informacijas teikia Komiteto p-kė R. Moore tel:345 - 
0082 arba Mokyklos vedėja M. Peteraitienė tel:367-47OO.

e Iškilmingos pamaldos Vė
linių proga sutraukė dide
lį būrį tautiečių. Prisiminta 
12 vien paskutiniu metu mi

rusių tautiečių.
Pamaldas laikė ir pa

mokslą sakė kleb. kUn. Kęs
tutis Butkus. Giedojo soils-

• Turime ir IRENOS Valgyklą, pasižyminčią lietuviškais- 
amsriki etiškai s valgiais. Galima gauti lietuviškų dešrų, 
bulvinių blynų, kugelio, cepelinų ir kt. Valgykla atidaryta 
pietums ir vakarienei nuo 11 vai. rytų iki 8 vai. v. Sekma- • 
dieniais uždaryta. Adresas - 6690 Gulf Blvd, -kampas 67 
Ave. , St. Petersburg Beach, Florida, tel :36O-6328.

AUDRA
Travel

KVIEČIA SUTIKTI 
ŠV. KALĖDAS IR

NAUJUS METUS SU GIMINĖMIS

tai V. ir A. Paulioniai 
Kiekvieno mirusio atmi

nimui buvo uždegta po žvakę.

• MIRUS Zigmui GUmBI- 
NUi.jam neturėius arti - 
mųjų, jo karstą palydėjo 
gražus būrys t autiečių.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ I e
ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE

'( Skersai gatves nuo pensininkų rūmų, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. .vakaro. .

SKAMBINKITE : 487-5591

Lietuvoje ir Australijoje 
16 DIENŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ, 

GRUODŽIO 21 - SAUSIO 6

Su "Air France" 10 naktų Vilniuje, 1 diena Kaune, 
2 dienos Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje; Kelionės 
kaina iŠ Toronto $ 1,824 kanadiŠkais arba $ 1,399 JAV, 
iŠ Montrealio -kanadiškaiš $ 1,794 arba $ 1,376 JAV.

23 DIENŲ KELIONĖ J, AUSTRALIJA, 
GRUODŽIO 19-SAUSIO 11

2 dienos Havajuose, 16—Australijoje, 3 —N.Zelandijoje,
2 FIDŽI saloje. Bilieto kaina iŠ Toronto-$ 2,213 
kanadiŠkais.

Jau priimami užsakymai pirkti Šventines dovanas 
giminėms Lietuvoje.

• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

DRESHER

6 psl.

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

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

Darbo valandos: 9 v.r.— 7 v. v. , tektadieniai s 9 v.r. - 12 v.p.p-
Narys of "Better Business" Būro

fNSURANCC Namų- Gyvybės 
Autame biiių, 
Komerciniai

533-1121 Waiter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

E Bačenas
1551 Bloor SI. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

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

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

montreal Šių metų RŪTOS KLUBO BAZARE
NUotr: J. V. Danio

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)...........6%
santaupas .......... ............. .9%
kasd. palūkan. už sant.' 8)6% 
term, indėlius 1 m. .......12)4% 
term, indėlius 3 m.......... 12)6%
reg. pensijų fondo.......  9%%
90 dienų indėlius.......... 11%
( minimum $ 5,.000)

IMAME UZ:
nekiln. turto paslc.... 12)6% 
asmenines paskolas .. 14% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 10.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 19 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštad ieniais—nuo 9 v.r. iki 7 v.v..

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais uždaryta*

hamifton
BUS NAUJU METU 
SUTIKIMAS

• SKAUTAI RENGIA TRADI
CINES savo KŪČIAS gruo - 
džio 9 d'. Jaunimo Centro sa
lėje.

VASARIO 16 sueiga įvyks 
vasario 3 d. Mažoje salėje.

KOVO 1O d. Jaunimo 
Centre - Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 21 d. - Šv. 
Jurgio sueiga Mažojoje sa
lėje.

Skautai, gyvindami savo 
veiklą ragina tėvus įrašy
ti vaikus, kurie priimami nuo 
6 m. amžiaus pas s. Aldoną 
Pietrantonio tel :522-4739.

LKB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba nutarė šiemet reng
ti tradicinį Naujų Metų suti
kimo balių Jaunimo Centro 
Salėje.

Numatytas geras orkest - 
ras,šiltas ir šaltas maistas, 
įvairūs gėrimai.

Jau galima užsisakyti bi
lietus pas A. Liaukų 
tel :3 89-7 789 arba įsigyti sa
lėje po mišių. Vienam as
meniui - $ 25.

• ŠAIj POS FONDAS daro 
rinkliavą- vajų šalpos reikar 
lams.

--------------------- --- ---------------- ----------------— , Į

Vincas Kazokas
PIENĖ
Ant tavo kapo žydi pienė
Ir laukia vėjo. Laukia vėjo —
O tu buvai juk vėjas,
Gal vėtra, gal audra ?
Dabar, kai jau tavęs nėra,
Prisimenam -
Kitiems nešei palaimą,
Supūsdamas lapus,
Kitus tu iš šaknų išrovei,
Atverdamas kapus-------
O pienė žydi,noksta,laukia vėjo,
Neklausdama, kas buvo., kas praėjo —

LIETUVIU SAVISAUGOS BatalijonUose iki 1944 m. liepos 
mėn. buvo žuvusių apie 400 karių lietuvių, iš jų 15 kari
ninkų. Sužeistųjų buvo apie 1OOO, apie 1OO liko invalidais. 
Vėlesni nuostoliai nežinomi.

Buvusio vokiečių kariuomenės tarnyboje pik.Liorma- 
no duomenimis (1970 m. Karys) 1944 m. vasarą Vokietijoje 
buvę 10-12. OOO gen. Plechavičiaus vietinės rinktinės nu
ginkluotų karių ir savisaugos batalijono likučių. Tuo metu 
daugiausia jų buvę Stettino, Stralzundo ir Weimaro mies
tuose. Jie buvę vokiečių generolo žinioje, kurio štabe tar
navo ir pik.Liormanas ryšių karininku.

(S. Raštikis, iš "Įvykiai ir Žmonės")

1919 vasario 13 d. Alytuje žuvo pirmasis nepriklausomybės 
kovų karininkas Antanas JUOZAPAVIČIUS,

SPECIALYBES:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE;
• ZOMSAS

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

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667
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MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS I

XXI TRADICINĘ ŽIEMOS 
STOVYKLĄ

1984 m. GRUODŽIO 27 - 30 (4 naktys)

“La Louisiane“ viešbutyje, Mont Rolland, Quebec.
PROGRAMOJE: Slidinėjimas, [vairus žiemos sportas^ 

pramogos, orkestras
KAINA už kambariu

2 asmenims — $ 176.UU
4 asmenims — $ 244.00 (dvi dvigubos lovos)

* Prašome siųsti kambarį užsakymus kartu su 
“money order” sumokėdami pilntįkaina. Pinigai 
nebus gražinami po GRUODŽIO 10 d.

* NAUJŲ METU SUTIKIMAS bus GRUODŽIO 31 d.8 v.v. 
Hotel de Dorval, Laurentian Room.

* INFORMACIJŲ ir MOKĖJIMŲ reikalu kreiptis į:
Ray Augūnas, 54 — 6th Ave., La Salle, Que. H8P 2K9 

Tel.: 1(514) 365-1503 °rba :
Aras Piečaitis , 6121 La Salle Blvd., Verdun, Que., 

Tel.: 1(514) 767-8779 H4H 1P7
MONTREALIO LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGA

• Inžinerijos Fakulteto pre
miją už ypatingąi gerą mo
kymąsi gavo Asta KLIČIU - 
TĖ - STASKEVIČIENĖ. Ji 
studijuoja civilinę inžineriją 
McGill Universitete.

• Šv. KAZIMIERO Parapijos 
bažnyčioje vyko įspūdingos 
bendros mišios už šiais me
tais mirusius parapijiečius, 
kurių buvo 12.

• R. SIMANIŪKŠTIS jau už
sisakė šventinių sveikinimų 
skelbimą "NL".

Prašome ir kitų pasisku
binti su sveikinimais- tuo
žymiai palengvinsite laik
raščio darbą.

Maloniai prašome atsis
kaityti atsilikusius už šių 
metų prenumeratą. Nei paš
to įstaiga, nei spaustuvė lai-

kraščiui neatlieka jokio dar
bo skolon. . . "NL”
SĄŽININGAS TAXISTAS

Niujorkietis Gerry No
vember pametė savo pinigi
nę Montrealio taksi, kuris jį 
nuvežė iš hotelio į krautuvių 
centrą beviešint Montrealy- 
je. Pastebėjęs, kad nėra pi
niginės, sugrįžo į hotelį.Už 
valandos A iibe Roy, taksi šo
feris pranešė, kad rado jo 
piniginę. Jo je buvo $ 2. 900 , 
skaičiuojant kanadietiškai.

Nudžiugęs turistas pa - 
skelbė apie įvykį laikrašty
je, apdovanojo 1OO dolerių 
garbingą šoferį ir pakvie
tė jį su žmona pietų į resto-
raną.

Paprasta kasdienybės vin
jetė, bet miela- nes galėjo 
atsitikti atvirkščiai, ir atsi
tinka. ..

Inž. J. V. D a n y s su dail A. Tamošaičiu
jo paveikslų parodoje Kingstone.

OOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW 
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 $......................

|*avardė, vardas.................................................................. .. .......................................

A«Ir*‘.sas

Žemiau- dail. A. Tamošaižio 
knygženklis- ekslibrisas.
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montreal
PARENGIMAI
• LAPKRIČIO 24 d. , šešta- 
djenį J vai, v- VINCO KRĖ
VĖS premijos ĮTEIKIMAS 
McGill Faculty Club patai - 
pose 3450 McTavish St.

Rengia Akademinis Lietu
vių Sambūris Montrealyje.

DĖMESIO LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

GRUODŽIO 2 d. , 12:30 v. 
p. p. pamaldąs laikys kun. P. 
Dilys Šv. Jono bažnyčio
je 3594 Jeanne Mance. Bus 
dalinama ir komunija.Visi 
prašomi dalyvauti.

Parapijos Taryba

Bendruomenės Montrealio Apylinkės Valdyba

GRUODŽIO mėn. 7 d. PENKTADIENĮ 8 vai. v. 

Taukia visu Montrealyje esančiu organizaciją 
atstovu ir narių bendra

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

MIRUSIEJI :

• BERNOTAI, Pranas ir Ele
na papildė savo įnašą Kana
dos Lietuvių Fonde dviem 
šimtais dolerių.

KLF nuoširdžiai dėkoja.

N.P. MARIJOS SESELIŲ NAMŲ SALĖJE

• Dr. P. Lukoševičiaus paskaita 
e Kavutė ir užkandžiai

Maloniai kviečiami visi Montrealio lietuviai

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

• BLAŽIENĖ (Petraitytė ) 
Elena mirė staiga Montre - 
alio General Hospital ligoni
nėje. Liko sūnus Paulius su 
žmona, anūkai ir proanūkai .

Užuojauta artimiesiems.

PADOVANOTO ŠFPUS-
Vooooooooooooooooooooo

Š.m. GRUODŽIO mėn. 16 d. SEKMADIENĮ 12 v.

N. P. Marijos Seserų Namu Salėje

147S DE SEVE STREET, MONTREAL, P.Q. TEL: 766-5827

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS: iMIN. $ 1,000.00 DUODA 

PASKOLAS:1 METŲ ............. 11.25%.
TERMINUOTI INDĖLIAI

1 METU....................... 10.75% NEKILNOJAMO

180-364 D....... i...... . .... 10.50% TURTO IR
120 -179 D. „u-....... il. 10.25 % ASMENINĖS
30- 119 D. i....... ...i..-. 9.75% PASKOLOS

TRUMPALAIKIUS INDELIUS MIRTIES
UŽ $20,000 IRDAUGIAU

-ATVEJUTAUPOMOSIOS SĄSKAITOS:
SPECIALIOS.......... .8.25 % DRAUDŽIAMOS
SU DRAUDIMU ....... 8 % IKI $ 10,000

ČEKIŲ SĄSKAITOS....... u 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

SAUKIAMAS

PADOVANOJO ŠERUS-AKCIJAS

Į "NL" Valdybos prašymą, 
visų, kurie turi įsigiję "Ne - 
priklausomos Lietuvos" sa
vaitraščio akcijų-Šėrų pado
vanoti juos "Nepriklausomai 
Lietuvai" - pirmasis 
atsiliepė Montreatio lietuvių 
visuomenininkas, RŪTOS 
Klubo Valdybos p-kas Kostas 
TOLIUŠIS. Jis paaukojo 5 
turėtus Šerus-akcijas.

"NL " Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja ir laukia daugiau pa
sekti jo pavyzdžiu. "NL"

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” laikraščio skaitytoju

INFORMACINIS SUSIRINKIMAS

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

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

4:00-8:00
12:00-6:00

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d.
1475 De Sive irSv. Kazimiero par. salėje : 10:30 - 12:30

• "NL" SPAUDOS BALIUS 
Montrealyje yra numatytas 
1985 m. BALANDŽIO 20 d. , 
antrą šeštadienį po Velykų 
Aušros Vartų parapijos sa - 
Įėję.

Organizacijos prašomos 
tą dieną rezervuoti "NL ” ir 
kitokių parengimų neruošti .

• URBONAS Albinas gydosi 
Reddy Memorial ligoninėje, 
kur buvo operuotas.
• PETRAUSKIS MIKALOJUS 
savo mirusios žmonos Sta
sės atminimui, jos gimtadie
nio proga lapkričio 18 d. .pa
aukojo TAUTOS FONDUI 50 
dolerių.

Nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė 

Montrealyje

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJU BŪRELIO AUKU 
RINKIMAS IR PERDAVIMAS

1984 m. lapkričio 11 d. Jad
vyga Baltuonienė, Gimnazi -

oooooonA

ko šokių, birbynių, dainų ir

Maloniai kviečiami visu Montrealyje esančiu lietuviŠkų organizacijų atstovai dalyvauti.

Po susirinkimo - kavutė ir užkandžiai. "NL" Valdyba
oeeeeeeeeeeeeeeeeee^eeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeoo^M^^o^^

jos Rėmėjų Būrelio atstovė,
rinkusi aukas nuo 1977 m. iki orkestro programą. Po kon- 
1984 m. .perdavė aukų rinki- certo Tėvų Komiteto p-kas 
mo pareigas Elvyrai Kra- Vincas Plečaitis pakvietė 
sowski.

Būrelio nariai maloniai 
prašomi aukas už šiuos me
tus apsimokėti pas E. Kra- 
sowski. Jos telefonas:761- 
5517.

v Kailių Siuvėjas
Tel 767—6183 dabar pakei stas į : 288-9646

IŠNUOMOJAMAS
butas 2'/i kambarių La Salle, antrame aukšte, 
apšildomas, autobusas sustoja prie durų. 
Skambinti: Tel: 363—7095 arba 363—8277

PARDUODAMAS MEDUS!
Pure natural honey now for sale from the BEEKEEPER, 

close to Montreal. Price $ 1.— per pound. 
INFORMATION : Tel. 627-1328 .

PRIMENAME MIELIEMS PRENUMERATORIAMS ,KAD PASITIKRINTU 
AR SUSIMOKĖJĘ PRENUMERATA UZ ŠIUOS METUS - “NL*

C <•

0R. J. M ALI SKA
DANTŲ GYDYTOJAS

“GINTARAS" MINĖJO 15 
METU SUKAKTI

Jaunimo Ansamblis "GIN
TARAS", įkurtas muz. Zigmo 
Lapino ir dešimtmetį jo va
dovautas, išsiaugino ir jaunų 
padėjėjų bei vadovų. Tai An
samblis, vienintelis Z. La
pino dėka ir pastangomis, 
talkinant to meto entuzias
tingiems tėvams ir dabar 
jau veteranams gintarie- 
čiams, Įsigijęs pilną auten - 
tiškų mūsų liaudies instru
mentų komplektą. Išmoko 
groti, šokti ir dainuoti. Per 
tą laiką matėm savo mažiu
kus gintariečius pučiant sku
dučius, vėliau perėjusius į 
birbynes, ragelius; matėm 
mažąsias kanklininkes, ku
rias dažnai "praaugdavo" 
kanklės. .. tabalininkus , 
skrabalininkus ir kitokius.

GINTARO krikšto tėvUs-E. 
Kardelienę, J. Šablauską ir 
M. Jonynienę į sceną; pa
kviesti buvę ir dabartiniai 
vadovai,Buvę Tėvų Komite
to pirmininkai. Visi buvo ap
dovanoti gėle. Pakviesti gin- 
tariečiai veteranai.

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

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A
Montrea I, P.Q. &H3A 2G6 Tel: Z88-964O

MEMBFR

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal. P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235 
Namu : 761 — 4675

■o.o.s
Dental Surgeon Chifurgien Denbs'e 

8606 rue CENTRAL E, suite 209 
VILLE lASAUE, QUEBEC H8P INS

Tel: 364 -4658

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ 

ory t a kesdlan nuo 9 a. m 10 p . m.

a w • 9 o. m. 
iekmadienlaf-c '■ nuo 10 •. 
GREITAS , NEKAINUOJANTIS

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

iki 9:30 p. m.
». iki
PRISTATYM AS

9 : 30 p . m.

Žodžiu sveikino buvusi va
dovė Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tary
bos vardu, o Arūnas Staške
vičius KLB Montrealio Apy
linkės Valdybos vardu. Nese
niai išvykusi į Torontą Ina 
Lukoševičiūtė sveikino To
ronto "Gintaro" vardu.

Atsirado didelis tortas su 
15 žvakučių sukaktuvininkui.

"Ilgiausių Metų" buvo su
giedota GINTARUI ir Elz - 
bietai Kardelienei jos gim
tadienio proga.

Penkių jaunuolių orkest
ras Pegasas linksmino pub
liką. Gražiai paruoštos šve
diško bufeto stiliaus vaišės, 
kava ir pyragai, žvejybinė 
loterija. Matėsi jaunimo iš 
Toronto, svečių iš Ottawos.

Dabar GINTARE dalyvau
ja 42 jaunuolės, jaunuoliai .

Dar kartą- . ILGIAUSIŲ 
METŲ "Gintarui"

’ • Sol. G. ČAPKAUSKIENĖ, 
sugrįžusi iš gerai pavykusio 
koncerto New Yorke, Kultū
ros Židinyje, dainuos Toron
te Prisikėlimo Parapijos sa
lėje. Dalyvauja programoje 
kartu su soliste dailiojo žo
džio atlikėja Ramūne Jo 
n a i t i e n e. Koncertą ren
gia NPM Seselės Toronte.

Solistė atliks religinę ir 
tarptautinę programą. Akom- 
ponuos muz. Jonas G o v ė- 
d a s.

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

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

VINCAS PIEČAITIS 

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3543
Res.: 256—5355

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: 931-4024

Štai nejučiomis jau 15 me
tų, kai giriamės ir džiaugia
mės gintariečiais. Iš jų iš
augo šaunios jaunuolės ir 
jaunuoliai. Veteranai išgrojo, 
iššoko, išdainavo, mokslus iš
ėjo, specialybes įsigijo. Su
sidarė ir jaunų šeimų. Atsi
rado ir mažiukų, būsimų- 
reikia tikėtis- gintariečių.

Penkiolikos metų sukaktis 
buvo atžymėta koncertu A V 
Parapijos salėje lapkričio 17 
d. Balionais išpuošton salėn 
susirinko daug svečių. Pra
džioje buvo rodomos skaid
rės iš Įvairių GINTARO, ke
lionių, koncertų per 15 metų. 
Montažą sudarė inž. Algis 
K11ClUS’ JAU LAIKAS užsisakyti

GINTARO Ansamblis atli- "NL" šventinius skelbimus

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39D7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6

TEL. 727 - 3 120 N-amų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I Ū N A S , B'.A. C.S.£„ I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g • n Į.įLSJLJ' liJlJ-?—.

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

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

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

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

TON Y I PORTRAITS
_ i ■ T* I PASSEPORT* COMMERCIAL 
H M U I U | MARIAGE*WEDDINGS 

STUDIO! 2540 rue SHERBROOKE. E.

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

NOT ARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514) 871-1430

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

x APDRAUSTAS

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

Telefonas : 721—9496 LLONAS GLJRECKAS, _ . ™ -eq
sales MANAGER Tel. 483-3431
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