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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

MIELIEMS

CLARK'O VYRIAUSYBEI 
pareikštas 
NEPASITIKĖJIMAS

Paskelbus naująjį Kanados 
biudžetą, liberalai ir Naujų
jų Demokratų Partija sujun
gė savo balsus, pasisakyda - 
mi prieš šį biudžetą. Rezul
tatai - 139 prieš ir 133 už . 
Tolau būdu pareikštas nepa
sitikėjimas vyriausybe ir 
naujasis biudžetas paskelb
tas negaliojančiu. Tuo pačiu 
negalioja paskelbtas gazo - 
lino kainos pakėlimas 18 et, 
nei alkoholinių gėrimų ir ci
garečių kainos. Paleistas 
parlamentas ir nauji rinki
mai paskelbti 1980 m. va
sario mėn. 18 d.

Liberalai sakosi, kad ne
turėję kito pasirinkimo, nes 
Clark’.o vyriausybė nesuti
ko leistis į bet kokius komp
romisus dėl biudžeto.

paskelbus vienbalsiai nuta
rimą, kad Iranas privalo pa
leisti amerikiečių įkaitus

tikėdamasis,kad tai paleng
vins įkaitų padėtį. Tačiau I- 
rano vyriausybė atrodo dar 
labiau dėl to suirzo ir nepa
sako tikrai, kada įkaitai bus 
paleisti. T'.-ez. Carter'is 
pareiškė, kad nori atgauti 
savo piliečius Kalėdoms.

š ERININK AM S , BENDRADARBIAMS, AUKOTOJAMS, RĖMĖJAMS IR SKAITYTOJAMS

-nuos irdŽiaus i švenčiu linkėj imai

N AUJIEMS METAMS -stiprios fizines ir dvasinės sveikatos,
DAR NUOŠIRDESNIAM BENDRAM DARBUI IR SUGYVENIMUI , BESAUGOJANT 

LIETUVIU TAUTĄ. IR JOS KULTŪRĄ.

N L SPAUDOS BENDROVES VALDYBA IR 
REDAKCINĖ KOLEGIJA

ĮSTATYMAS 101-KONSTITU- 
CINIAĮ NELEGALUS

Kanados Augš'čiausiasis 
Teismas vienbalsiai nutarė, 
kad Quebec o separatistų- 
PQ -partijos įstatymas 101 , 
kuriuo Quebec’o provincijoj 
prancūzų kalba paskelbta 
vienintele oficialia kalba, yra 
neteisėtas, nes prieštarauja 
Britų Šiaurės Amerikos Ak
tui, t. y. dabartinei Kanados 
Konstitucijai.

Ta pačia proga Kanados 
Augščiausias Teismas pas
kelbė neteisėtu ir Manitobos 
provincijos įstatymą, kuriuo 
jau 89 metus anglų kalba bu
vo laikoma vienintele oficia
lia provincijos kalba. Tai 
reiškia, kad visi abiejų pro
vincijų įstatymai turi būti 
išversti ir išleisti bei pat
virtinti abejos e Kanados 
kalbose.

Tarptautinis Teismas, de
ja, neturi jokių priemonių 
priversti maištaujančius ar 
terorą vartojančias vyriau
sybes laikytis pasaulinio 
Teismo sprendimų, nėra jo
kios tam tikslui kariuo
menės.

Irano vyriausybė nesiteikė 
atsiųsti savo atstovo į Teis
mą, bet atsiuntė laišką: Ja - 
me buvo nusiskundžiama,kad 
JAV per paskutinius 25 me
tus yra papildžiusi nusižen
gimų prieš Irano žmones.

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

ŠACHAS IŠVYKO IŠ JAV
Šachas Pahlavi,vos tik Pa

sauliniam Tribunolui Hagoje

TURKIJOJE MARKSISTAI 
nušovė 4 amerikonus 

Istanbulo mieste, Turki - 
joje marksistų teroristų 
grupė prisipažino nušovusi 
gatvėje bestovinčius 4 ame
rikonus, reaguodami į situa
ciją Irane. (Rado,ką "bausti". 
Kaltindami kitus žiaurumais 
ir nesilaikymu įstatymų-pa- 
tys daro dar blogiau. Bet ši
tokia sukrikusi filosofija jau 
seniai išpažįstama teroristų, , 
o ypač marksistų. Red.).

Ta pati grupė giriasi,kad 
Turkijoje paskutinių 2 metų 
laikotapryje šaudymu ir už- 
mušinėjimais jie likvidavo 
arti 2. 000 žmonių.

4 amerikonai buvo nušauti 
sovietų gamybos Kalašnikov 
tipo automatiniais ginklais.

DAUGĖJA GANGSTERIU 
KINIJOJE

Iš Hong Kongo praneša, 
kad į pietų Kiniją atkelia-

S v. Kalėdų, ir Nauj uju Metu, proga Pasaulio lietuviu. Bendruomenes Valdyba 
sveikina visus geros valios lietuvius plačiame pasaulyje ir jungiasi su jais 
savo mintimis ir troškimais.

Praė j u s i a is me t a i s džiaugėmės mu s ų, i še i v i į o s jaunimo tautinio sąmoningumo 
gražia demonstracija: IV —tuoju Pasaulio Lietuviu, Jaunimo Kongresu. Visuose 
pasaulio kontinentuose iškilmingai minėjome Lietuvos mokslo ir kultūros zidi - 
nio, Vilni aus Universiteto, garbinga, 400 metu, sukakti.. 1980—tuosius metus p a— 
žymėsime dar vienu musu, tautinio gyvastingumo ženklu.'VI—taja Tautinių, Šokių, 
Šventą Chicagoje.

f Tačiau didžiausia, demesį ir ateinančiais metais kreipsime •„ Lietuva: nors 
pavergtąir r ošinamą , bet gyva ir kovojančia, už teisėta, mūsų, tautos laisvą, 
tikėjimą, ir žmogaus teises^ Kovojanti tauta laukia iš mūsų, nenuilstamu, pastangų 
siekiant visu, bendro tiksiu Lietuvos laisvės ir nepriklausomybes.

Pasaulio Lietuviu, Bendruomenes

AMWMMWWWWWMWVWVWIAMMAMHVtM Valdyba 
vo gangsterių, kurie šmu- 
geliuoja valiutą, liuksusines 
preke s, n ar ko tikus ir pros
titutes į kaimyninį kantoną.

Hong Kongo kiniečiams 
siūloma veltui kelionė į Ki
niją, jeigu apsiima nuvež
ti TV aparatus, magnetofo - 
nūs ir laikrodžius. Tie 
daiktai parduodami trigu - 
bai brangiau ir išsivystė 
juodoji rinka. Pradeda tuo 
pasinaudoti gangsteriai. . . . 
Tai tau ir civilizacijos pa
žanga. . .

poezija -kasdienybėje
Nėra kito tokio miesto, 

kaip Montrealis: 20-ies po- 
etų-prancūzų ir 30% anglų- 
trumpesni poezijos kūriniai 
pasirodė tarp įvairių kasdie
niškų reklamų autobusuose . 
Projektas pavadintas "Poe
zija autobusuose" ir,yra re
miamas provincijos vyriau
sybės.

Kai kas protestuoja, kad 
angių poetų procentas per- 
mažas. Atrodo, kad tokiame 
įvairių tautybiij mieste turė
tų atsirasti vietos ir graikų, 
italų, ukrainiečių, kiniečių , 
na, kodėl ir ne lietuvių pos
meliui ?.. .Kad ir išvertus 
į anglų ar prancūzų kalbas .

Verkiantis vaikas, sugniaužęs šautuvėlį ir p"papuoštas " 
Khomeini portretu, sėdi prie JAV Ambasados Teherane , 
pratinamas "politikuoti" ir "bausti "imperialistus".........

PARLAMENTAS PRANCŪ
ZIJOJE RŪPINASI 
ORO TARŠA

Prancūzijos Parlamentas 
paskelbė nutarimą, kad būtų 
sumažintas aerozolio varto
jimas 30%. Aerosolis yra 
naudojamas įvairiuose pro
duktuose-plaukų dažams, la
kams, skutimosi prepara
tams, įv. dažams, kuris pas
paudus mygtuką- išpurkščia 
medžiagą. Pasklidęs į orą , 
turi savybę naikinti ozoną ir 
tuo prisideda prie odos vė
žio plitimo.

TORONTAS SUSIRŪPINĘS
vairuotojais

Ontario provincijoje buvo, 
pravesti tyrinėjimai išgėru- 
siųjų vairavimo įpročių. Ne
paprastai piktinamasi re
zultatais: 1 iš 8 vairuoto
jų turėjo kraujuje žymų al
koholio kiekį. Daugiau kaip 
6% iš 100. 000 patikrintųjų 
vairuotojų buvo legaliai ne
tinkami vairuoti dėl alkoho
lio kiekio kraujuj e.

Įdomu, kokie būtų tokių 
tyrimų rezultatai Quebec o 
provincijoje, o ypač Šventėn 
artėjant...

MANITOBA LAIKYSIS 
ĮSTATYMO

Manitobos provincijos 
premjeras Sterling Lyon pa
reiškė,kad laikysis Aukščiau
siojo Kanados Teismo 
sprendimo ir išvers į pran
cūzų kalbą oficialiuosius 
teismo dokumentus ir įsta
tymus. Stengsis būti ne tik 
nepatenkinti,bet ir praktiški. 
Po kurio laiko viskas tikrai 
neatrodys taip išlaidu, kaip 
dabar, galvoja premjeras.

PROFESORIUS K. BŪGA 
GIMĖ PRIEŠ 100 METU

Prof. K. BŪGA, vienas iš 
žymiausių lietuvių kalbos 
tyrinėtojų-mokslininkų buvo 
gimęs 1879 m. (mirė 1924 m).

Taigi-Šiemet suėjo 100 m . 
nuo jo gimimo.

Jis buvo pasaulinio garso 
mokslininkas, žinomas visa
me pasaulyje kalbininkų tar
pe. Jis yra parašęs keletą 
mokslo veikalų iš lietuvių 
kalbotyros, sukauptų 3 - juose 
tomuose, išleistuose Lietu
voje 1958-1962 m. k.

VISIEMS: TIKINTIEMS, TIKINTIEMS LEGENDA IR PRAS
ME GYVENTI IR'BŪTI ŽMOGUMI, GAUNANTIEMS PA - 
GUODA SIMBOLIUOSE, BET NETIKINTIEMS, MYLIN " 
TIEMS MUSU TRADICIJAS IR JAS PALAIKANTIEMS BRO- 

Ir kaip vai- LIAMS IR SESĖMS LIETUVIAMS, KUR JIE BEBUTU - 
jruos mūsų mieli tautiečiai ? SKIRIAMA ŠI KALĖDINĖ ŠAKELĖ -

MIRĖ LEONAŠ KESGAlLA-
kenstavičius

Pasiekė žinia, kad spalio
27 d. Kauno Klinikose po 
sunkios ir pavėluotos opera
cijos mirė a. a. Leonas Kęs
gailą- Kenstavičlus, gydy - 
tojas, buv. Lietuvos Kariuo
menės pulkininkas leitenan
tas.

Velionis buvo kilįs iš se
nos ir garsios Kęsgailų gi
minės, kuri Lietuvos istori
niuose šaltiniuose minima 
nuo XIV a. Kęsgailai buvo 
ilgalaikiai Žemaičių seniūnai 
ir kitokie aukšti D. L. K. pa
reigūnai. '

Leonas buvo gimęs 1895.
X. 21 Dapšių kaime, Židi- 
kių valsčiuje.
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UI Lietuvos UlaisvinimtĮ ! Ui H tikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Juozas Lukošiūnas

’’PRIEŠ MANO KARALIŲ NULINKSIU 
ŽEMAI... ”

"Atnešiu Jam giesmę ir 
meilę ir maldą. Prieš savo 
Karalių nulinksiu žemai. Te
gul mano širdį ir protą jis 
valdo. Jame mano viltys ir 
mano džiaugsmai" (Iš okup. 
Lietuvos literatūrinio po
grindžio poezijos).

$ smiliu
Globojo L • š. S. T. Konodot Sovliva Rinktina

maus
1500 De Save Ave., M an t re

H
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ai, P. a

Kas metai prabyla Kalėdų 
i’ytą varpai, nešdami pasau
liui džiaugsmo, taikos ir ra
mybės naujieną. Skambėdavo 
jie garsiai mūsų visų tėviš
kių kloniais ir kalneliais. 
Šiandien pavergtoje tėvynėje 
tylu. Bet tikinčiųjų širdyse 
šio skambesio niekas nutil
dyti negali. Supami laisvės 
išsiilgusių rankų, skamba 
jų širdyse kalėdiniai varpai 
garsiai kaip kad niekuomet 
šaukdami laisvam pasauliui: 
mes trokštame meilės, lais
vės ir taikos.

Mums esant toli nuo savo
sios žemės, šią dieną dar 
ryškiau suspindi paliktosios 
tėvynės vizija. Visi gal dar 
prisimename,kaip per girgž
dantį sidabrinį, mėnulio ap
šviestą sniegą, skubėdavome 
šį rytą rarotų. . . O kas gali 
užmiršti tuos Kūčių vaka
rus, kai sėsdavom visi kar
tu prie stalo ir kai, šaimos 
galvai palaiminus plotkelę, 
lauždavom ją visi iš eilės. . .

Kokia gi šios šventės tik
roji prasmė ? Tai Dievo ta
pimo žmogumi šventė. Ji 
mums įprasmina ir mūsų 
žmogiškąją egzistenciją. Jo 
tapimas žmogumi mums nu
šviečia, jog mūsų gyvenimas 
tikrovėje nėra niekas kitas, 
kaip tapimas pilnais žmonė
mis. Būti krikščioniu pir
moje vietoje ir yra būti pil
nu žmogumi. Ši šventė nėra 
kokia nors fantazija. Tai 
mysterija ir gyvenimas. Ši 
Betliejuje sušvitusi Šviesa 
žadina tautas, šeimas ir pa
vienius asmenis naujam gy
venimui - gyvenimui taikoj, 
meilėj ir ramybėj. Kalėdų 
nakties mysterijos prasmę 
sudaro ne vien eglučių ir 
reklamų šviesa, bet ir mūsų 
širdžių atsivėrimas meilei 
ir taikai. Šios šventės tikrą 
džiaugsmą pajusime tik ta
da , kai mūsų ši rdys spindu
liuos meile ir kai šią meilę 
pasidalinsime su kitais.

Šių dienų pasaulis, ku
riame yra tiek daug egoiz
mo, neapykantos ir fanatiz
mo, reikalingas pasidalintos 
meilės tvano. Tai šiurpi 
moderniojo žmogaus trage
dija.

Kur gi tad modernusis 
žmogus turėtų kreipti savo 
žvilgsnį, kur turėtų ieškoti 
atramos dar šiurpesnei tra
gedijai išvengti ? Kur gi yra 
tas vilties inkaras, prie ku
rio galėtų užsikabinti atito
lusi nuo Dievo mūsoji egzis
tencija ?

Alsurdo teatro įkūrėjas 
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Eugene Ionesco Salzburgo 
festivalyje 1971 m. savo kal
boje štai ką yra pasakęs : 
"Žmonės eina ratu aplink 
savo planetas garde, kadangi 
jie užmiršo pažvelgti aukš
tyn, link dangaus. . . Kadan
gi mes tenorime tik vieno - 
gyventi, mums tapo nebe
įmanoma gyventi. Tik pasi
žiūrėkite aplink save".

Šie žodžiai tinka ne tik šių 
dienų pasauliui, bet ir mums 
lietuviams. Mūsų naujau
sias kredo : "gyventi", Ir 
šis credo padarė mūsų gyve
nimą kaip krikščionių ir net 
kaip lietuvių beveik neįma
nomą.

Filosofas Marcuse šių 
dienų žmogaus egzistenciją 
pavadino skurdžia, "viena — 
dimensinė" egzistencija 
Technologiniame pasaulyje 
mūsų žmogiškumas atsidūrė 
labai dideliame pavojuje. Šio 
žmogiškumo išsaugoji
mui istorijos bėgyje matėme 
daug teoretinių ir praktinių 
bandymų. Tačiau visi palū
žo. Palūžo todėl, kadangi 
kaip Ionesco išsireiškė -"pa
miršo pakelti akis link dan
gaus". Sukurti "naują žmo
gų", pakeisti žmogų iš vi
daus - štai esminis dalykas. 
Revoliucijos nepamažino pa
vojų jo žmogiškumui. O vis
gi šis žmogus trokšta atsi
plėšti, išsilaisvinti iš tos 
"vienadimensinės" egzisten
cijos, nebenori "eiti ratu 
pasaulio garde", nori pakil
ti link "tikrosios alternaty
vos".

Tačiau šiame pasaulyje, 
kur taip mažai laisvės ir kur 
žmonės, tautos ir rasės vie
ni kitais nepasitiki, net ne
apkenčia, ta tikrai "kita di
mensija", neįmanoma rasti 
ant horizontalinės, grynai 
žmogiškosios plotmės. Ji 
teįmanoma rasti tik vertika
linėje plotmėje - Kristuje ir 
jo Geroje Naujienoje. Jis 
moderniąjam žmogui yra 
tikrasis vilties inkaras. Jis 
Yra /Kelias be gilių prarajų, 
Šviesa, kuri apšviečia mūsų 
aptemusias sielas, [Tiesa, 
kuri ir mus įgalina spindu
liuoti pasaulyje meilę. Krikš
čionybė yra gražiausias sap
nas, kokį žmonija kada nors 
yra sapnavusi.

Šią naktį mes atnešame 
Tau ir giesmę,ir meilę, ir 
maldą.. . Tavyje yra mūsų 
viltys, kad netrukus mūsų 
tėvynės sodžiais vėl laisvai 
skambės kalėdiniai varpai.

Džiugių Kalėdų švenčių 
visiems.

DU MINĖJIMAI

L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa lapkričio 24 d. A V sa
lėje, Montrealyje surengė 
Lietuvos Šaulių Sąjungos G0 
metų sukakties ir lapkričio 
25 d. Lietuvos Kariuome
nės Šventės minėjimus.

Įsidėmėtinos pareikštos 
prelegento prof. dr. V. Man- 
tauto mintys, puikios meni
nės programos abiejuose 
parengimuose.

L. Š. S- gos 60 m. sukak
ties minėjimą atidarė Kuo
pos Valdybos vicep. Aug. 
Mylė, savo žodyje primin
damas, kad:

"Lietuvos laisvės 1919 m. 
kovų metais, kaipo Lietuvos 
kariuomenės talkininkė ir 
krašte tvarkai palaikyti, VI. 
Pūtvio-Putvinskio sumany - 
mu ir pastangomis buvo įs
teigta Lietuvos Šaulių Są
junga.

Dar gerai prisimename, 
1939 metais L. Š.S-gos 20 nu 
sukaktuvinę šventę Kaune, 
į kurią suplaukė šimtai bro
lių ir sesių šaulių iš artimų 
ir tolimų Lietuvos vietų,į 
Petro Vileišio aikštę, tinka
mai atžymėti sukaktį.

Vakare, Karo Muziejaus 
sodelyje, prie Nežinomojo 
Kareivio kapo,Karo Invalidų 
orkestrui grojant Lietuvos 
Himną, buvo nuleistos šau
lių vėliavos-pa šimtinį kartą 
laisvoje Lietuvoje. Kokią 
sukaktį vėl švęsime Kaune 
ar Vilniuje ? Kiek mūsų ir 
kiek iš mūsų tose iškilmėse 
dalyvausime ?Parodys atei
tis. . . " /

Į sceną atnešus vėliavas ,V 
Kanados .Lietuvos .Quebec 'o, 
Vilniaus Šaulių Rinktinės, L. 
K. Mindaugo ir Neringos Š. 
Kuopų, Latvių ir Ramovėnų- 
sugrojamas Kanados Him
nas. Rimties minute pager
biami už Lietuvos laisvę žu
vę, mirę, nukankinti broliai 
ir sesės šauliai.

Minėjimo invokaciją pers
kaito L. K. Mindaugo Š. Kp. 
Garbės Šaulys - kapelionas 
Tėv. J. Kubilius, S J, kurio 
žodžiai kiekvienam giliai 
įsminga į širdį. Štai jie: 

"Kiekvienos tautos sūnūs 
stoja ginti savo tėvynės, 
o dosniausi Lietuvos sūnūs 
ir dukros dėjosi prie šaulių 
būrių, saugoti savo žemės , 
namo ir sesės. Ne pinigo ir 
gražios kario uniformos vi
liojami, bet tikros meilės 
savo žemei, žmogui, Ne, 
prievartos verčiami, bet 
laisvai, neatsižvelgdami į 
savo amžių ir luomą, statė 
savo gyvybę į pavojų. Ne 
didvyrio garbės ir vardo,

LAUKINIS ŽMOGUS - NESKAITO !

Pirmas lietuviškas laik
raštis JAV išėjo prieš šimtą 
metų "Gazieta lietuviška". 
Dr. J. Basanavičius su kitais 
lietuvninkais 1883 m. Prūsų 
Lietuvoje (Tilžėje) išleido 
"Aušrą", nes Did: Lietuvoje 
caras buvo uždraudęs lietu
višką spaudą lotyniškomis 
raidėmis (nuo 1864 iki 1904).
Caras baisią žalą padarė riai - .30 metų, "Nepri - 
lietuvių tautai. Net žymuą klausoma Lietuva" artėja 
lenkų rašytojas J. Kraševs- prie 40 metų.

IŠ ŠAULIŲ KŪRYBOS
Pranė T e k u 11 e n ė

KRISTAU,KŪDIKĖLI

KŪDIKĖLI , KRISTAU, KARALIŲ KARALIAU, 
NORIU TAU ĮTEIKTI BRANGIŲ DOVANŲ. 
KŪDIKĖLI KRISTAU - AŠ JŲ NETURIU.

TURIU TIKTAI SIELĄ, VIEŠPATIES SUTVERTĄ, 
IR DIDELĘ MEILĘ ŠIRDYJE RADAU, - 
KŪDIKĖLI KRISTAU, DOVANOSIU TAU.

MALDOS ŽODŽIAI audžia margaspalvę JUOSTĄ 
IŠ TIESOS IR MEILĖS ŠVELNIAUSIŲ GIJŲ, - 
KŪDIKĖLI KRISTAU, AŠ JĄ TAU SKIRIU.

AUDROSE PER VEIDUS AŠAROS RIEDĖJO, 
SVETIMOJE ŽEMĖJ AŠ JAS IŠBARSČlAU, - 
KŪDIKĖLI KRISTAU, TEGU ŽIBA TAU.

ieškodami, iškeliavo su ka
rių pulkais, bet iš meilės 
savo juodžemiui, pasėtam 
grūdui, bedygstančiai gėlei, 
Šaulys liko ir tėvų bakūžės 
sargyboje, arti savo sesės 
darželio. Šaulys viena ranka 
su žagre ruošė vagą grūdui 
sėti, o kita ranka su ginklu 
saugojo duonos kąsnį savo 
senstančiai mamytei ir pir
mus žingsnius žengiančiam 
sūnui ir dukrytei. Vienoje 
rankoje jis laikė ginklą nuo 
priešų apsiginti, kitoje jis 
saugojo knygnešių atneštą 
knygą, lietuvišką žodį sene
lių perduotą.

Šauly, šaule, tu netekai 
savo žemės, nebebūdamas 
savo tautoje, susiieškojai 
vienos minties brolį ir se
sę ir pradėjai organizuoti 
savo būrelius. Bet ką tu 
ginsi šiandien? Ar tu esi 
bevertis šiandien? Ne, broli,, 
sese. Šiandien labiau, pegu^ 
bet kada tavo uždavinys yra 
išlaikyti gyvus Šaulio užda
vinius ir idealą . Tegul 
Viešpats duoda tau stipry - 
bės, tėvynės meilės,teisin - 
gurno ir tiesos gyvą pajutimą 
kurį tu savo gyvenimu, žo
džiu ir veiksmu visur ir vi
suomet skelbsi,kol pasauly
je įvyks teisingumas, visų 
tautų laisvas apsisprendimas 
ir tavo tėvynei laisvė. "

Žodžiu sveikino: latvių, 
estų ix* ukrainiečių atstovai, 
Liet. Savanroių-Kūrėjų var
du-J. Viliušis, "Ramovėnų"- 
B. Kasperavičius, Skautų- 
Geležinio Vilko Tunto paskt. 
G. Nagys, A V parapijos-Tėv. 
J. Kubilius, SJ, Liet. Jaunimo 
Sąjungos ir "Gintaro"An- 
samblio vardu- R. Lukoševi- 
čiūtė ir raštu-Liet. Katalikių 
Moterų Draugija. Paskutinį 
sveikinimą, taria Vilniaus 
Šaulių Rinktinės Kanadoje 
pirm. J. Šiaučiulis ir prista
to prof. dr. V. Mantautą,L. Š . 
S. T. Garbės P-ką, paskaitai.

kis, lietuvių draugas, J. Ba
sanavičiui parašė laišką,pa
žymėdamas, kad lietuviška 
spauda - laikraščiai būtinai 
reikalingi: "Jei lietuvių tau
ta nenori mirti - išnykti".

Amerikos lietuvių dien
raštis "Draugas" šįmet 
Švenčia 70 metų sukaktį, 
Toronto "Tėviškės Žibu-

Jis išsamiai apibūdina L. 
Š. S-gos idealus ir prasmę, 
Nepriklausomybės kovų ir 
laisvės metu nuveiktus dar
bus bei dabartinius jos sie
kius ir uždavinius išeivijoje- 
tremtyje, kovoje už Lietuvos 
laisvę prieš jos pavergėjus .

Paskaita minėjimo dalyvių 
buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu.

Už aktyvią veiklą prista
toma apdovanojimui "Nerin
gos" Jūrų Šaulių Kp. moterų 
vadovė E. Krasowskiene, 
Šaulių Žvaigždės Ordino me
daliu. Jį įteikė L.Š.S.T. 
Garbės P-kas prof. dr. V. 
Mantautas.

Po A. Mylės padėkos žo
džio prelegentui, oficiali mi
nėjimo dalis užbaigiama Tau
tos Himnu ir vėliavų išneši
mu.

Meninę dalį atliko iškilu - 
sis AV Parapijos Choro Vy- 

:rų, .Oktetas, akomponuojapt 
jo dirigentei, mielai Mme M. 
Roch. Oktetas muzikaliai ir 
pažymėtinai meistriškai pa- 
daihavo keletą dainų, iš jų 
Kalniškės Mūšis ir Aras.pa-
lietė ne vieno pačius giliau
sius jausmus, išspausdami 
ašarą. Visam Oktetui ir jo 
vadovams- nuoširdi padėka .

Sekė sesės M. Kasperavi
čienės ir jos talkininkių pa
ruošta skani vakarienė. Vei
kė baras, loterija, šokiams 
grojo Trimito orkestras.

Minėjimas praėjo darnioje 
ir gražioje šauliškoje nuo
taikoj^, parodydamas dar 
kartą, kad Šauliai yra judrio
ji Montrealio visuomenės 
dalis.

Tik- pačios tos visuome
nės galėjo būti žymiai dau
giau, paremti dirbančiųjų 
pastangas. .. Ar pasitaikęs 
lietingas oras, 'ar kitokie 
svarbūs reikalai buvo su- 
trukdę ?

Lapkričio 25 d. Lietuvos

Dabartinėje okupuoto
je Lietuvoje spauda išeina 
lietuvių kalba, tobula rašy
ba, tačiau visos mintys, tu
rinys tarnauja komunizmo 
išplėtimui, lietuvybės ir re
ligijos išnaikinimui, lietuvių 
tautos surusinimui. Tai nau
ja carų politikos plėtimo 
forma spaudos draudime.

Kiekvienas lietuvis kur jis 
begyventų turi išlikti lietu
viu. Negarbingų nuotrupų 
tauto s p buvo ir,’bus, tačiau 

Kariuomenės Šventės minė
jimas įvyko AVšvcntovėje ir 
salėje.

Iškilmingas pamaldas ir 
išskirtinai patriotinį, šven - 
tei skirtą pamokslą pasakė 
Tėv. J. Kubilius, pirminda- 
mas.kad karys ir Šaulys yra 
tie garbės vėrti tautos sū
nūs, kurie aukojasi dėl savo 
tėvynės ir tautos laisvės.Jie 
yra ir turi būti visų mylimi 
ir gerbiami.

Tai jau ne pirmas kartas, 
kada Tėv. J. Kubilius, SJ, 
drįsta priminti pareigas ne 
tiktai Dievui, bet ir tėvynei. 
Už tai jam tenka didi pa — i 
garba ir nuoširdi šauliš- 
ka padėka.

Pamaldų metu prie alto
riaus stovėjo organizacijų 
vėliavos, o prie už Lietuvos 
Laisvę Žuvusiems paminkli
nės Lentos-uniformuotų šau
lių garbės sargyba.

Pamaldos baigtos Tautos 
Himnu. Oficialioji minėjimo 
dalis vyko salėje. Po trum
po A. Mylės atidaromojo 
žodžio ir žuvusiųjų karių , 
šaulių, pa'rtizanų pagerbimo 
ir vėliavų įnešimo,prelegen
tas prof. dr. V. Mantautasi 
skaitė įdomią paskaitą apie 
senosios Lietuvos kariuome
nę ir jos genialiuosius karo 
vadus. Ypač iškėlė DLK(tik- 
rumoje- karaliaus) Vytauto 
asmenybę. Jis, kaip politikas 
ir karo vadas, Žalgirio kau
tynėse sutriuškino tuo metu 
galingiausią Europos karinę 
galybę-Kryčiuočių Ordiną.

Meninę programos dalį 
atliko "Gintarėlis", vadoy. 
muz. Sės. Tęresės ir /Ginta-V . • lu l. '. ‘
ro Ansamblio Veteranų, tauv 
tinių šokių grupė, vad. R. • 
Šiaučiulio. Jie darniai, su 
jaunatviška energija sušoko 
kelis tautinius šokius. Pub - 
lika tikrai nepagailėjo jiems 
katučių.

Po padėkos žodžio, minė
jimas baigtas Tautos Himnu 
ir vėliavų išnešimu. Vėliau 
vyko sesių šaulių paruošti 
užkandžiai ir kavutė.

Jęi šaštadienio L. Š. S-gos 
60 m. sukakties minėjime 
buvo pasigendama lietuviš - 
kos visuomenės, tai į L. Ka
riuomenės Šventės paminė
jimą, pagal montrealiečių 
mastą, buvo gana nemažai 
susirinkę.

Tačiau prie Įėjimo į šven
tovę, Lietuvos karo invali
dams aukų buvo surinkta vos 
per 40 dol. Argi tiktai tiek 
Montrealio lietuviškoji vi
suomenė teišgali paremti ir 
pagerbti tuos, kurie savo gy
vybę ir sveikatą aukojo dėl 
mūsų tėvynės Lietuvos lais-. 
vės ? J. Šiaučiulis 

kamienas turi išlikti. O tam 
reikia, rodos, nedidelio da- 
lyko:skaityti lietuvišką laik
raštį, knygą ir išmokyti to 
paties ir savo vaikus.

Nauji metai netoli, visi 
turi pratęsti laikraščių pre
numeratas, nusipirkti naujai 
išėjusias lietuviškas knygas. 
Šiame kontinente neblogai 
ekonomiškai yra įsikūrusių, 
pragyvenančių net ir iŠ pen
sijų.

Todėl kas jaučiasi "nelau- 
kinis” ir lietuvis esąs, gali 
paremti lietuvišką spaudą. 
Malonumas savo lietuvišką 
laikraštį skaityti ar net pa
vartyti, žinant, kad tai ma
no, mūsų. 1980 metai jau 
čia pat.

J. Karka, Islington, Ont. 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

a hum

Haniiltono Lietinių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

MOKAME Ui: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitus 
term depozitus 
pensijų fondas 

IMAME Ut:

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
bemokama gyvybit ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $14,000,000.

1
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6% 
12% 

m. 12%% 
m. 11 Vi % 
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Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
KALĖDŲ ŠVEN ČI Ų

NAUJŲ METŲ PROGA ° ° ;
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS SAVO MIELUS ! 

NARIUS IR LINKI SĖKMĖS BEI DIEVO ’ 
PALAIMOS ATEITYJE !

VALDYBA

sveikina per tautos fondą

Užuot siuntę šventinius at- Mažulaičiai; po 10 dol. — 
virukus, Kalėdų proga nuo- Br. ir Br. Venslovai, J. ir 
širdžiai sveikiname paverg- Alv. Bajoraičiai, Zig. ir Alb. 
toje Lietuvoje ir visame pa- Pulianauskai, P. Žulys, A. 
šaulyje išblaškytus karo aud- ir j. Giedrimai, J. Lekutisi < -a.arp jus manot 
rų savo artimuosius gimines, v. Narkevičius, Marija Juo-> išskrido kregždės ? 
bičiulius, draugus ir pažįs- dis, K. ir L. Meškauskai, V. >

________ ___ malonių ir VI. Beniušiai, P.irElenfį 
išvenčių ir Dievo palaimos Gužai, Ig. Varnas, Br. Gra.-«!
• 1980 metams. Tegul Dievas jauskas ir motina, A. ir H. 
įsuteikia visiems geriausios Liaukai, Ant. ir Mar.
į sveikatos, tuo pačiu aukoda- kūnai, Al. ir Aid. 
■Imi Tautos Fondui:
> 40 dol. - Gr. ir Elė Jase- 
l’vičiai; 30 dol. Ot. ir Zelma 
įStasiuliai; po 25 dol. - Fel. 
■!ir Alb. Rimkai, Alf. ir Aug. 
/Patamsiai, Pr. ir Zita Šaka
liai, An. ir Felė Pavilauskai, 
į V. ir Brigita Markūnai, P. 
/ir Genovaitė Breichmanai, 
į Vyt. ir Mar. Leparskai; po Kairienė, 
;!20 dol. - J. ir G. Skaisčiai, 
I»J. ir ponia Juozaičiai, P. 
!;Pleinys, J. ir Aniceta Deks- 
■iniai, Vyt. ir Antanina Januš- 
;!kai, J. ir Elena Bubniai, J. 
I; ir Ant. Asmenavičiai, J. Du- 
■Įbinskas; po 15 dol. St. ir N. 
/Senkai, K. ir Klara Deks - 
įniai, G.Martišius, J. Liaug-vai nuoširdus Ačiū, 
įminąs ir sesuo; po 12 dol.. TAUTOS FONDO
? P. Latauskas, Jur. ir Elena Hamiltono A-kės Atstovybė

į ta mus, linkėdami

Emilija Liegutč 
Iš: KAI NAMUS PALIEKA KREGŽDĖS

Mano namus apleido 
kregždės. Susisuko lizdą te
rasos pastogėje, pradėjo pe
rėti - ir staiga dingo. Kodėl 
ir kur jos išskrido ? Šita 
mintis ėmė kvaršinti man 
galvą tuomet, kai namai pa
sidarė tušti. O būdavo. . .

Būdavo, saulė dar tik tik 
ritasi pro medžius, ir kregž
dės surengia terasoje tokį 
čiulbėjimo konkursą - visi 
namai čiauška klega. Tada 
staigiai šoku iš lovos, užsi- 
siaučiu chalatą ir galais 
pirštų pritykinu prie lango. 
Iš pradžių stoviu, paskui

* prisėdu ant palangės. Užsi
merkiu ; dar ansktyvi, dar 
švelnūs saulės spinduliai 
glosto akis :aš sėdžiu šitaip, 
atsirėmusi į langą, aukštyn 
užvertusi galvą, atlapa krū
tine, ir jaučiu, kaip su 
kregždžių čiulbėjimu plūsta 
į mane vasaros ryto džiaugs
mas, ryto, kai atsiveria vi
si daiktai ir išeina iš jų ap
sigyvenę dievai, tie dievai, 
plazda aplink mane, aš juos 
jaučiu, nors ir nematau. Jie 
plazda kregždžių giesmėje, 
geltonuose saulės spindu
liuose, nuteikia mane rim- 
[čiai ir susikaupimui, aš sė
džiu šitaip ilgai, kol nutirps
ta koja, tada atsistoju,.kregž
dės vis dar čiulba, man atei
na į galvą negraži dainelė, 
kuria vaikystėje mudu su 
broliu erzindavome kregž
des, šypteliu, paskui susi
zgribusi apsidairau - ne, 
dievai nesupyko, vis dar ple
vena ore, mano širdyje vis 
toks pat šventiškas džiaugs
mas ir rimtis, viskas savo 
vietoje, viskas gerai, diena 
bus gera, aš daug darbų nu
dirbsiu. . .

Šitaip būdavo. «. Dabar 
kregždžių nėra, ir nieko nė
ra. Aš einu pas kaimyną ir taką, tačiau senutės nemu
kiausiu: tyti. Paeinu į vieną pusę, į
u<- -Kaip jūs manot ? Kodėl kitą - nėra. Kiek pastovėju

si, buteliu pieno'nešina, nu
žingsniuoju namų link;

Artėjančios nelaimės nuo
jauta manęs neapleidžia, aš 
paskubinu žingsnį ir nuo 
vartelių jau bėgte bėgu. Įžen
giu verandon, apsidairau, 
žvilgteliu į tuščią kregždžių 
lizdą - ne, kol kas neįvyko 
nieko - ir klesteliu į pintą 
kėdę, čia pat verandoje.

Kai trečios 
dienos rytą aš. gaunu tele
gramą, paimu ją iš pašti
ninko rankų kaip neišvengia
mą nelaimės parašą.

Telegramoje parašyta: 
"Mirė tėvukas. Laidosim 
trečiadienį. Povilas". Per
skaitau dar kartą. Taip, vis
kas teisingai. Povilas - ma
no pusbrolis.

Dabar, sėdėdama autobu
se, aš stengiuosi negalvot, 
kad tėvuko jau nebėra. Mano 
vaizduotėje jis gyvas. Va-

Kaip jai užbėgti už aidų ? 
Stabteliu. Mane nupurto dre
bulys - saulės apšviesta 
priešinga gatvės puse ženg
teliu jos link, bet šaižiai su
cypia mašinos stabdžiai, aš 
sustingstu vietoje ir delnu 
prisidengiu akis. Jaučiu, ma
ne purto už peties kažkieno 
stipri ranka, purto piktai, 
skaudžiai, bet aš vi stiek ne- 
atsimerkiu. Tada vyriškas 
balsas, tikriausiai vairuo
tojo, rėkia man į ausį:

-Vėpla. Atsibusk gi paga
liau.

Aš atsibundu ir, nė ne - 
pažvelgusi į rėkusįjį, vel
kuosi tarsi sumedėjusiomis 
kojomis atgal, į šaltąją gat
vės pusę. Saulėtoji tvieskia 
šiltu geltoniu, žaliai balti, 
nublukę parduotu  vės langų 
žaliuzi atrodo nauji ir nenu-, 
blukę, žmonių veidai anoje 
pusėje linksmi ir žvalūs, o 
šitoje - pilki ir niūrūs, ta
čiau pereiti gatvę aš nesi
ryžtu.

-Atsiprašau, - ūmai išta
riu ir atšoku J šalį, bet se
nutės regztelė jau guli ant 
šaligatvio ir iš sudužusio 
butelio lataku teka pienas. 
Senutė judina bekraujės lū
pas, nerasdama žodžių api
būdinti mano įžūlumui, ji 
simpatinga ir visai nepanaši 
į raganą , ir aš jau sakau:

-Aš nubėgsiu į parduotuvę 
ir nupirksiu pieno. Jūs mi- 
nutėlęčia pastovėkit, aš tuoj.

Tekina nulekiu gatve, par
duotuvėje čiumpu butelį pie
no, paduodu pinigus kasinin
kei tiesiai į rankas ir, pa
sakiusi : be grąžos, neriu 
pro duris. Vėl lekiu pa- 
striuokuom atgal, tvirtai su
spaudusi rankose butelį pie
no, jau netoli, jau matau ša
ligatvyje baltuojant pieno la-

algimarrto skiltis
****a*4****a***a*****aa*wwwvwwwww»

totalinis n u s i an g a ž a v i m a s

Gar-J
. Erštikai į

čiai, J. ir L. Toliai, Ern.^ 
ir E. Lengnikai, P. Vitienė,į 
S. Elvikienė, Pr. ir ponia < 
Ročiai, VI. Saulis, L. Skrip-< 
kūtė, J. Stonkus, J. ir St. Py-J 
ragiai, Al. ir Data Jankūnai,!; 
P. ir St. Kanopos, St. Kal-į 
vaitienė, L. ir M. Borusai, ;! 
St. Kačinskas ir motina, H. !;

Gimžauskas t į 
Jonas ir Magd. Tarvydai/!; 
po 5 dol. - Br.ir E. Milašiaiį 
St. Pilipavičius, P. ir Pr. į 
Lukošiai, Pr. ir T. Enskaiį 
čiai, Ant. Obcarskis, K. ii< 
M. Kvedarai, E. Šeirienė į 
VI. Bagdonas, Ad. Samušis > 

Už aukas mūsų laisvės ko į

Kaimynė - sena ir paslap
tinga, kaip ir visos senės, 
primenančios raganas ir sa
vo vienatve, ir šykštumu - 
palinguoja galvą ir, tiria
mai nužvelgusi mane, suva
pa ;

-Nelaimės lauk.
5 kregždės namus 
> lauk tik nelaimės.

Ji nusisuka ir
kažką panosėje bamba, man 
pasidingoja, kad ji buria ne
laimę, netgi išgirstu žodžius., 
"judabra, jud, jud", šaute 
šaunu pro duris ir bėgu na
mo, vaikštau iš kampo į 
kampą lyg nesava, visi dar
bai krenta iš rankų, nuotaika 
šuniška -ir vis dėl kažkokių 
kregždžių - patyliukais 
keisknoju, kol pagaliau ap
sirengiu ir išeinu į miestą.

Vos tik išėjusi pro duris, 
pajuntu rnelaimė čia pat. Tik

Jeigu jau 
apleido -

pusbalsiu

;! S ventų KALĖDŲ. ir NAUJ U METU. 
*• sveikiname Brolius ir Seses šaulius 
!■ daug šventiško džiaugsmo, laimės 
į 1980 M etuose ir gražaus , sėkmingo 
•! d arbo !

p rog a 
r linkime 
Naujuose
š au lišk o

D L. K. ALGIRDO KUOPOS VALDYBA 
Hamilton , Ont .

Link ime visiems giminėms ir pažįstamiems 
linksmu Kalėdų švenčiu ir laimingu

J Naujųjų Metų
J. BERS EN AS 8. ŠEIMA .

• Gracius Jasevičius pradėjo namą ar žemę, o taip pat tie 
dirbti naują darbą, įsigyda- kurie norite pirkti namus, 
mas nekilnojamo turto parda- kreipkitės į Gracių Jasevičių, 
vėjo teises.

Dabartiniu metu dirba Ed
ward's ir Paul’s Ltd. Real 
Estate Broker įstaigoje 558 
Consesion St. , Hamilton , 
Ont.

Jeigu kas turite pardavimui 
1979. XII. 19

tel. įstaigos: 389-1355, na
mų: 549-3668. Jis patarnaus 
jums visiems greitai, manda
giai ir sąžiningai.

Gracius Jasevičius linki 
visiems linksmų KALĖDŲ Ir 
laimingų NAUJU METU.

Stebint kasdieninius Jung
tinių Valstybių gyvenimo 
nuotaikų ir veiksmų baro
metro svyravimus, nesun
kiai įžvelgi visos tautos gilų 
ir reikšmingą susirūpinimą 
esama padėtimi. Dar per 
anksti kalbėti apie ameriki
nio vaidmens mažėjimą (gal 
tik svyravimus ?) pasaulinė- 
nėje arenoje, bet tam tikri 
reiškiniai lyg ir rodyte ro
dytų apie JAV prestyžui tei
kiamus paskutiniu metu be
veik reguliarius smūgius. 
Ar jau, išties,prarandamos 
vadovaujančios pozicijos, 
skaitomos su pažeidžiamu 
autoritetu, slystamą nuo su
pervalstybės didingojo var
do ir pedestalo ? Neieškant 
skubaus atsakymo į tuos 
klausimus ar abejones, vis- 
dėlto matai, kad Jungtinės 
Valstybės pergyvena didžių 
bandymų laikmetį, kurio ga
lutines pasėkas šiandien itin 
sunku numatyti, ar bent 
perspektyvoje įžvelgti. Ry
šium su įvykiais Irane, jau
čiamas amerikiečių tarpu
savis susipratimas, nuomo
nių konsolidacija, gilesnis 
vidinis susiklausymas ir 
didesnė disciplina. Kartu di
dėja ir ryškesni patriotiniai 
nusiteikimai, ar, reikalui 
esant, net ir pasiryžimas 
asmeninei aukai, net ir as
meninio gerbūvio mažėji
mas.

Vyriausybės akcijai prita
ria masės amerikiečių,kurių 
įvairios grupės demonstruo
ja savąjį solidarumą su Wa
shington© užimta ir vedama 
politine linija. Tiek atsklr' 
asmenys, tiek ir įvairūs ko
lektyvai, siunčia laiškus, 
telegramas ne vien krašto 
medijai, bet administraci
jai, įstatymų leidimų įstai
gų rinktiems pareigūnams. 
Kiekvienas toks solidarumo 
su vyriausybės užimta poli
tine eiga pasireiškimas yra 
reikalingas, vertinamas ir 
su dėkingumu priimamas.

Bent iki šiol, amerikiečiai 
lietuviai, kaip piliečiai ir

spaudimo grupė, atrodo, ta
rno procesę visai nedalyvau
ja, lyg tas visiškai neliestų 
lojalių krašto gyventojų, lyg 
niekas visiškai nesiorentuo- 
tų kas vyksta angliškai kal
bančioje aplinkoje. Jei tai 

'tiesa, tai yra begaliniai blo
ga atestacija lietuvių lęilmės 
JAV piliečiams, kuriems te
rūpi tik savas kiemas ir vi
siška ignoracija viso to, kas 
vyksta anapus savosios tvo
ros.

Turime šauniais vardais 
bendrines organizacijas, są
jungas, tarybas, komitetus, 
valdybas, neretai kalbančias 
visų amerikiečių lietuvių 
vardu, bet mūsų minėtu at
veju, . ar tik neperdaug tyli
ma, nedrįstama save iden
tifikuoti su likusia patrioti
niai nusiteikusia ameriki
nės visuomenės dauguma. 
Tiesiog nesinori tikėti, kad 
amerikiečiams lietuviams 
visiškai nerūpi, nesvarbu ir 
neįdomu kas vyksta, kas da - 
rosi pasaulyje, kuriame gy
vename, esame neatskiria
ma jo dalimi ir iš kurio ti
kimės nemažai supratimo 
bei pritarimo bendriesiems 
lietuvškiems reikalams.

Proga pasirekl am u o t i, 
proga užsiangažuoti dabar 
yra itin lengva, dėkinga . ir 
suprantama. Jei neišnaudo
jamos tokios patogios gali
mybės, kada žinių rinkimo 
tarnybos beveik 24 v, paroje 
budi prie Irano ambasados 
sostinėje, prie Irano misi
jos JungtinėmsTautoms New 
Yorke, kai mažiausias su
keltas triukšmelis medi jos 
gali būti išpūstas iki neri
botų dimensijų, lietuviškasis 
kuklumas, tyl urnas ir neryž
tingumas (gal nesusigaudy
mas ?)tiesiog stebina ir kal
tina. Čia jau nesvarbu res
publikonas ar demokratas 
esi, bei kai gyvenamasis 
kraštas, adoptuota tėvynė, 
laukia iš savo piliečių tam 
tikros akcijos, lietuviai ar 
tik nebūsime paskutinieji tą 
kvietimą išgirdę. . .

MAAARAAMWWW* 
saros atostogas aš visada 
praleisdavau pas tėvuką. 
Miegu ant aukšto. Pabundu 
anksti - mane pažadina 
kregždės, pašeimeny susi- 
lipdžiusios lizdą. Jos prade
da čiulbėti, vos pirmas sau
lės spindulys paliečia spa
liais apkreiktas lubas, ir aš 
pabundu. t Paskui
tie garsai nutyla, girgžteli 
sodo varteliai. Žinau, tėvu
kas eina pjauti triušiams žo
lės. ęiakšt čiakšt, - girdžiu

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI 
SAVO NARIAMS IR VISIEMS x 
LIETUVIAMS LINKI JZ

laimingu

Toronto Lietuvių Namų
______ valdyba

bar tėvukas, pakabinęs dalgį 
ant obels šakos, deda žolę į 
maršką. Vėl girgžteli var
teliai. Dabar aš jau pašoku 
iš lovos ir prieinu prie aukš
tutinio langelio. Matau tėvu
ko basas kojas ir išsipūtusią 
rudai languotą maršką. Tos 
kojos irta marška lėtai juda 
tvarto link, o iŠ paskos per 
dulkėtą, vištų iiškapstytą 
kiemą nutįsta žolės takelis. 
Tėvukas prieina galuvartę, 
iškrato žolę šalia triušių 
būdos, imeta jiems po sau
jelę ir, padžiovęs maršką, 
pats atsisėda ant žolės. Ža
lia žole nukreiktas takelis 
ir jo gale, beveik paskendęs 
žolėje, tėvukas. Vienmarš
kinis, plika galva, jis dar 
nepavargęs, dar rytas, ne
suspėjo pavargti - šiaip sė
di prieš ryto saulę. Gal klau
sosi kregždžių čiulbėjimo, o 
gal paprasčiausiai sėdi, nes 
jam gera sėdėti,-šitaip aš 
visada įsivaizduoju tėvuką 
ir mintyse visada einu pas jį 
žaliu takeliu, todėl nė kiek 
nenustembuir dabar, jau nuo 
pat vieškelio žengdama eg- 
lišakiais nubertu keliuku. Ir 
kiemas išbarstytas žaliais 
eglišakiais, ir plokščias ak
muo, atstojantis laiptus. Ati
darau priemenės duris 
peržengiu slenkstį - visa 
priemenė ir trobos grindys 
žalios nuo eglišakių. Tėvu
kas guli ramus ir iškilmin
gas, žalių rūtų vainiku api
pintas. Dega keturios žva
kės. ..
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ŠVENTU KALĖDŲ IR NAUJU METU proga, nuoširdžiai 
sveikiname visus Kanados lietuvius, Krašto Tarybos atsto
vus, Lietuviu Bendruomenės Apylinkių valdybas, brolius ir 
seseris pavergtoje Tėvynėje ir laisvame pasaulyje.

Linkime ištvermės ir ryžto kovoje ir darbuose už tėvy
nės Lietuvos laisve.

Kanados Lietuvių Bendruomenes 
Krašto Valdyba

Kanados
Lietuviuv

Fondas
VISĄ LIETUVIŲSVEIKINA NARIUS IR 

BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMAS 
malonių šventų Kalėdų ir 
gražių bei taikingų 
naujų mėtų- KLF TARYBA

KANADOS
? LIETUVIŲ
?BENDRUOMENES
< apylinkių valdybas, Tautos Fondo apyl inkių atstovybes
■Z bei įgaliotinius, lėšų telkimo talkininkus ir visus
■Z gausiomis aukomis remiančius pavergtos Tėvynės
•Z laisvinimo darbo KALĖDŲ ŠVENČIU IR
•Z NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai
į sveikina - TAUTOS FONDO
Z- ATSTOVYBE KANADOJE

Visur ir Visiems Sesėms ir Broliams 
Šauliams giedrių KALĖDŲ ir viltingu, 

NAUJ Ų METU, linki y
L.Š. S.T. VILNIAUS SAULIŲ RINKTINES

VALDYBA KANADOJ E

p ledinė palaima ir sėkmė 
telydi 1980metais kiekviena 
geros valios sesę ir brolį lietuvį! 
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės Toronto 
lietuvių tarpe linki -

K LB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

LINKSFIU^ KULEDU
įnirusi naiĮiii meti

LINKIM MUSU CHORO RĖMĖJAMS IR VISIEMS 
TAUTIEČIAMS PLAČIAME PASAULYJE

TORONTO LIETUVIU. VYRU. CHORAS <ARAS>

* A i T ' A

Toronto Lietuvių Vytų. Choro ArAs Valdyba. Iš kairės : 
T. STANULIS, Reikalų vedėjas ir iždininkas, Solistas 
muzikas V. VERIKAITIS, Choro dirigentas, J. KArASIE- 
JUS, Valdybos pirmininkas. II -eilėj iš kairės: P. MU 
RAUSKAS, vicepirmininkas, V. PEČIULIS, sekretorius , 
M-SLAPŠYS, meno vadovas ir V. MELNYKAS, parengimų 
vadovas. • Nuotrauka: J. Bakevičiaus

4 pgl.

A v' perlų. Grįžęs į pilį, tuojau pavirto akmeniu.
i\ C 4 Kitą dieną perlų ieškoti išėjo antrasis brolis. Ir
-- (£Ą| ZJ ZTu ILAI LLL/fcL> flrtiT'CxIll) fe) jis porlų nesurinko. Grįžęs taip pat pavirto akmeniu.

Trečią dieną perlų ieškoti išėjo kvailelis. Jis 
vaikščiojo, vaikščiojo po raistą, privargo ir atsisėdo 
ant kupstelio pailsėt i. Atsisėdo ir galvoja, kas daryti. 
Žiūri - ateina prie jo didelė skruzdėlė, o paskui ją at- 
knibžda dar penki tūkstančiai. Priėjo skruzdelė ir 
s« ko :

-Aš esu skruzdėlio karalienė. Ar atsimeni, kai 
miške ? Tai

artinasi žiema, prasideda šalčiai, užeina ilgos ir 
tamsios naktys- Senovėje žmonės tamsoje ir šaltyje 
matė sau ir gyvuliams daug pavojų, tada pradeda sa
vo žalingą veiklą įvairios tamsiosios jėgos, todėl rei
kia griebtis visos eilės priemonių nuo jų apsisaugoti 
Nuo lapkričio mėn. pradžios tie pavojai vis didėją ir 
pavojingiausiomis laikomos dvylika dientj tarp Kūčių 
ir Trijų Karalių. . Tada visos piktosios dvasios pasi
reiškiančios visu savo galingumu ir reikią imtis visos 
eilės priemonių, kad apsaugoti nuo jų žalingos įtakos 
namus ir laukus, žmones ir gyvulius. Laukiama Sau
lės grįžimo, kuri savo šviesa ir Šiluma išblaškysianti 
tuos pavojus. Todėl gruodžio 25 diena jau daugeliui ži
los senovės tautų buvo didelė šventė : egiptiečiams, 
asirams, graikams ir romėnams tai buvo nenugalimo
jo Saulės Dievo gimimo diena, persai tą dieną šventė 
Šviesos dievo Mithros garbei. Užtat popiežius Libe- 
rius jau 354 metais nustatė šią dieną švęsti ir naujo
sios Šviesos nešėjo - Kristaus gimimo dieną, o bažny
tinis susirinkimas Aachene 836 metais nustatė ir dabar 
tebegaliojantį Advento laiką. Tačiau šalia religinio 
nusiteikimo liaudyje gana stipriai tebeveikia senos 
kosminės mintys apie besiartinančios žiemos pavojus, 
dedamos pastangos juo nugalėti ir palenkti sau gamtos 
jėgas, kad ateinantieji metai būtų vaisingi ir laimin
gi’ f-1
Vai atvažiuoja švetos Kalėdos, 
Vai tai Kalėdos, do kalėdzienė.

į Per aukštus kalnus, per žemus klonis, 
•Z Vai tai Kalėdos, tai kalėdzienė.

Geležies ratai, šilko botagai, 
Vai tai Kalėdos, tai kalėdzienė.

-Vai ar nematėt pulko mergelių ? 
Vai tai Kalėdos, tai kalėdzienė ?

-Mes kad ir matėm, tai nesakysim, 
Vai tai Kalėdos, tai kalėdzienė.

Vilniaus miestely mergelių suolas, 
Vai tai Kalėdos, tai kalėdzienė.

Už mergų suolo tai trys šimteliai, 
Vai tai Kalėdos, tai kalėdzienė.

Merginos susėda ratu ir dainuoja. Du vyrai ateina 
prie merginų ir dainuodami kausia;. "Vai ar nematėt 
pulko mergelių ?". Merginoms baigus dainuoti, griebia 
kurią jų ir ištempia iš ratuko. Dainuoja Advente arba 
Kalėdose.

Du broliai išėjo į laukus pasivaikščioti ir nebegrįžo, 
vadinamas, išėjo 
besiilsinčius ir

norime pamatyti

didelis 
dirba.

kaip jos 
bus su-

Tada jauniausias brolis, kvaileliu visų 
jų ieškoti. Kryžkelėje jis rado brolius 
paragino grįžti namo.

-Ne, negrįšime, - tie atsakė - Mes 
pasaulį, norime laimės paieškoti.

-Tai gerai, ir aš su jumis eisiu kartu, - prisidėjo 
kvailelis.

Eina vis trys broliai mišku. Žiūri - 
skruzdėlynas. Skruzdėlės kad verda , kad 
Vyresnieji broliai ir sako :

-Suardyki me skruzdėlyną. Pamatysime, 
išsigąs, kaip savo vaikus nešios slėpti. Tai 
m a i Š ti s .

-Broliai, būkite protingi ir skruzdėlynui nieko 
nedarykite, - tarė kvailelis. - Palikime vabalėlius ra
mybėje. Bus geriau.

Broliai paklausė ir nieko nadarė skruzdėlynui.
Eina, eina ir prieina visi ežerą.Žiūri - ežere plau

kioja daug ančių su ančiukais. Vyresnieji broliai ir 
sako :

-Nusišaukime porą ančių ir išsikepkime.
-Ne, broliai, taip nedarykime ,-tarė kvailelis, - 

Palikime jas ramybėje. Bus geriau.
Broliai nieko nedarė antims ir nuėjo toliau. Be

eidami priėjo mišką. Mato - bičių spiečius drevėje. 
Vyresnieji broliai ir s«ko:

Lithuanian 299 : Independant Study. Darbo tema bei apim
tis apsprendžiami studento ir dėstytojos. Atitinkamos 
įskaitos, nuo 1-4 įskaitų valandos (1-4 credit hours).

Tiems, kuriems nustatytos valandos neįmanomos, 
bus bandoma surasti kitas valandas dienos metu uni
versitete. Susidarius reikiamam skaičiui, būtų galima 
susitikti vakarais ne universitete, bet, pavyzdžiui, Jau
nimo Centre. Toli gyvenantieji ir kitus universitetus 
lankantieji gali darbus atlikti korespondenciniu būdu. 
Ne Illinois valstijoje gyvenančių studentų didesnį mokes
tį bus bandoma padengti stipendijomis..

Primintina, kad studijuojantiems bet kurią mokslo
-Sukurkime po medžiu ugnį, išrūkykime bites ir šaką lituanistikos įskaitos užsiskaito į universitetui 

išsiimkime medų. , baigti diplomą. Lituanistika gali būti antrine mokslo
-Ne broliai, taip nedarykime, - tarė kvailelis, - šaka (minor).

Palikime biteles ramybėje. Bus geriau. Tolimesnei informacijai kreiptis į Šiuos lituanisti-
Broliai paklausė ir nuėjo tolyn. Ėjo devynias dienas nės prOgramos komiteto narius : 

ir devynias naktis ir priėjo gražią pilį. Toji pilis buvo 
užkeikta. Sargai, netardami nei žodžio, suleido juos 
į vidų, pavalgydino prie stalo, nukrauto visokiais val
giais, ir paguldė minkštuose pataluose kiekvieną at
skirame kambaryje.

Rytą atėjo sargas pas vyresnįjį brolį, pamojo 
pirštu ir privedė prie akmeninės lentos. Lentoje buvo 
įrašyti' trys darbai. Pirmas darbas - surinkti trijų 
pilies karalaičių perlus, išbarstytus po samanas dide
liame raiste, o tų perlų - visas tūkstantis : antras - 
surasti ežere raktą nuo karalaičių miegamojo : trečias
is trijų miegančių karalaičių pažinti jauniausiąją seserį. 
Kiekvienas darbas turi būti padarytas per dieną. Pa
darius visus darbus, pili^ būsianti išgelbėta iš užkei
kimo, o kas pradėjęs nepadarys - pavirs akmeniu. Vy
riausias brolis turėjo pirmas eiti perlų rinkti. Nuėjo 
jis į raistą, visą dieną ieškojo ir surado tiktai Šimtą

andai nedavei ardyti mūsų skruzdėlyno 
dabar aš atėjau tau atsilyginti.

Skruzdėlės pasipylė po samanyną ir 
perlus.

Kitą dieną kvailelis nuėjo į ežerą

surinko visus

rakto ieškoti. 
Atsistojo krante ir galvoja, kaip pradėti. Tą valandą 
priplaukė prie kranto graži antis su šimtais draugių ir 
sako :

- Andai tu išgelbėjai gyvybę dviem mūsij seserim. 
Tai dabar mes atsilyginsim tau - surasime raktą nuo 
karalaičių miegamojo.

Visi šimtai ančių pasinėrė į vandenį, ir viena iš
nešė raktą iš ežero dugno.

Pagaliau kvailelis turėjo parodyti jauniausiąją se
serį iŠ visų trijų miegančių karalaičių. Prieš užmie
gant vyriausioji karalaitė buvo valgiusi cukraus, ant
roji - gėrusi midaus, o jauniausioji - valgiusi medaus. 
Kvailelis atsistojo kojūgalyje ir žiūri į miegančias 
karalaites galvodamas, kaip pažinti jauniausiąją seserį, 
jeigu visos trys kaip vandens 1 ašelis. Tą valandą at
zvimbė bitė iš ano spiečiaus, kurį išgelbėjo kvailelis, 
ir sako laibu balseliu :

-Aš tau dabar atsilyginsiu už tai, kad andai neleidai 
mūsų šeimynos sunaikinti. Parodysiu jauniausiąją ka
ralaitę.

Bitė apuostė karalaičių burnas , suuodė medų ir 
nutūpė į jauniausios karalaitės plaukus.

Taip ir buvo pažinta jauniausioji sesuo.
Pilis buvo išgelbėta su visais kiemiškiais. Ir 

suakmenėję kvailelio broliai vėl atvirto žmonėmis. 
Kiekvienas brolis gavo po karalaitę. Man jų vestuvėse 
neteko bū‘i. Bet pilies srgas kartą sakė, kad buvę 
taip linksma ir gražu, jog jis nemokąs nė papasakoti.

dėmesio studentams
Illinois universitete (Chicago Circle) žiemos ket

virtis prasideda sausio 2 dieną ir baigiasi kovo 7 dieną, 
Registracija gruodžio 11-12 dienomis.

Į kursus užsirašyti gali ne tik lanką Illinios universi
tetą. Kviečiami taip pat studentai iš kitų universitetų ir 
universiteto dar nelankantieji.

Žiemos ketvirtį bus dėstomi šie dalykai : 
Lithuanian 102 - Elementary Lithuanian 11. Čia bus 
toliau mokamasi lietuviškai rašyti, versti iš lietuvių 
į anglų ir iš anglų į lietuvių kalbas, nagrinėti literatūrą. 
Paskaitos nuo antradienio iki penktadienio 12:00-12:50. 
Keturios įskaitų valandos (4 credit hours).

Lithuanian 105 - Intermediate Lithuanian 11. Siame kurse 
bus tęsiama sintaksė, pereinama nauja rašyba bei 
skaityba, verčiama iš anglų J lietuvių ir iš lietuvių 
j anglų kalbas, nagrinėjama literatūra. Paskaitos nuo 
antradienio iki penktadienio 1:00-1:50. Keturios įskaitų 
valandos (4 credit hours).

Lithuahian 222 : Major Lithuanian Poets. Šalia bend
ros lietuvių poezijos apžvalgos, bus gilinamasi į kiek
vieno studento pasirinktąjį poetą. Paskaitos antradienį, 
ketvirtadienį ir penktadienį 1O;OO-10:50. Keturios 
įskaitų valandos ( 4 credit hours).

Irena Baleišienė - University of Illinois at the Me
dical Centre Office of Business Affairs - (312) 996-5958. 
Box 6998, Chicago, III. 60680.

Regina Kulienė - 6627 S. Francisco Ave- , Chicago, Ill. 
60629, tel: (312) 776-4025 ; ar U1CC - J. A. College of 
Social Work Education and Communication Building, Room 
4018. Box 4348, Chicago, Ill. 60680 : tel: (312) 996-2316.

Marija Stankuvienė-Saulaitytė: 6516 S. Whshtenaw, 
Chicago, III. 60629: tel : (312) 776-4003, ar UICC-Dept 
of Slavic Languages University Hall, Room 1220, Box 
4348, Chicago, IL. 60680, tel: (312) 996-5465.

Registracijai reikalinga informacija ir formos 
gaunamos iŠ pąčio universiteto : UICC Office of 
Admissions and Records. Box 4348, Chicago, HI. 60680 
Tel : (312) 996-4350.

Taip pat Vaznelio krautuvėje bei Jaunimo Centre 
Chicagoje ir Šv. Antano taupimo bendrovėje, Cicero.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/IS spaudos okup. Lietuvoje Ir išeivijoje/
LATVIJOJE IR ESTIJOJE 
MĖSA - RETENYBĖ

Britų "Daily Telegraph"' 
rašo, kad jau nuo vasario 
mėn. Estijoje mėsa yra tik
ra retenybė. Prie parduotu- 
viųsustoja didžiausios eilės, 
jei kada užvežama nors ko
kių kaulų. Pardavinėti pra
dedama nuo 4 v. popiet, kad 
tektų ir dirbantiems.

Latvijoje mėsa iš parduo
tuvių jau dingusi prieš metus 
laiko. O tie abu kraštai ne 
tik patys anksčiau pasirū
pindavę mėsa, bet dar turė
davę ką parduoti atvažia
vusiems apsipirkti leningra
diečiams.

Duonos esą pakankamai, 
tik ji vis prastos rūšies. 
Pieno, sviesto, sūrio, kiau
šinių, vištienos būna tada, 
kai užvežama, bet ne pasto
viai.

NAUJI MOKYKLŲ 
PASTATAI

Okupuotos Lietuvos spau
doje pranešama, kad ten 
šiais metais atiduota naudo
ti 45 naujos bendrojo lavini
mo mokyklos ir priestatai, 
iš jų 29 kaimuose. Jose ga
lėsią sutilpti 25 tūkst. mo
kinių. 1O tų mokyklų pasta
tyta iš ūkių lėšų.

Vievyje pastatytas viduri
nei mokyklai trijų aukštų 
pastatas su mokymo kabine
tais, klasėmis, laboratori
jomis, aktų ir sporto salė ir 
valgykla. Ten galėsią mo
kytis 1284 mokiniai.

NAUJAS GYVENAMŲJŲ 
NAMŲ RAJONAS.

Šiaulių pietvakariniame 
pakraštyje pradėti *.aujo 
mikrorajono statybos paruo
šiamieji darbai. Naujasis 
rajonas nusitęs prie kelio j 
Bubius greta dabar statome 
antrojo Dainių mikrorajono. 
Čia bus pastatyta daugiau 
kaip 50 gyvenamųjų namų, 
kuriuose įsikurs apie 1O. OOO 
šiauliečių.
GRAFIKAS ZENONAS 
ŠTEINYS

Lietuvoje kylanti meno 
žvaigždė yra grafikas-kari- 
katūristasZenonas ŠTEINYS. 
Jo humoristinių kūrinių pa
roda, neseniai surengta Vil
niaus dailės salone, kritikų 
buvo įvertinta palankiai. Ra
šoma, kad dailininkas žmo
gaus silpnybes išjuokiąs be 
piktumo, su lengva pašaipė
le. Prie geriausių jo kūri
nių yra priskiriami "Malū
nų ciklas", karikatūra "Gy
vūnai stebi mus". Kaip tech
nines priemones dailininkas 
vartoja autocinkografiją, tu
šą, spalvas.

PUOLA RAŠANČIUS APIE 
VILNIAUS UNIVERSITETĄ t

Okupuotoje Lietuvoje au
torius Jonas Aničas piktai 
puola visus laisvajame pa
saulyje, rašiusius apie Vil
niaus universitetą (Lit. ir. 
Menas Nr. 37-38). J. Aničui 
labiausiai nepatinka istorikų 
P.Rabikausko ir R.Krasaus-

JEIGU CERI IR GALI GERU - ** TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NŪSID II -

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES

SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE VAL.VAKARO.

♦ ARBA SKAbBINK HJMS:
♦ Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo);
* Juozui 5. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733
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KALĖDOMIS

su

KALĖDŲ

( Parinko Nijolė Bagdžiūnienė)

Siuntiniai i Lietuva 1979
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NAUJ AIS 1 9 8 0 METAIS

Viktorija DAUGELAVICIEN E

DŽIAUGSMINGU ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJUjMETŲ. 
LINKIME VISIEMS MUSU DRAUGAMS IR P AŽIST AMIEMS -

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina.

VI S US KALĖDŲ

1912 CHURCH 
L MONTREAL

r on i u s KI RSTUKAS

aplink dviem eilėmis i 
šachmatų tvarka. Ant vir
šaus vėl dedama tešla, su 
gnaibant ją plokščiais gaba 
lėliais. Kepama apie 50 mi 
nučių. Po to pyragas atvėsi 
namas ir apibarstomas cuk 
rumi.

BALTIC STORES LTD. 
(Z. & V. Juras)

11 London Lana, Bromley, Kent, BRI 4HB, .England 
Telefonas 01-460-2592

SVEIKINU 
NAUJU METU PROGA!

SVEIKINAME VISUS MUSŲ PRIETELIUS, DRAUGUS 
IR PAŽĮSTAMUS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

PROGA -

a i m i n g u. NAUJU. METU

SILKE SU RAUGINTAIS 
AGURKAIS.
3 silkės
2 rauginti agurkai
2 galvutės svogūnų 
alyva, pipirai.

Iš pamirkytų silkių išima
mam! kaulai, nuimama oda. 
Svogūnai pakepinami alyvo- 
voje, sudedami gabalėliais 
supiaustyti rauginti agurkai 
ir dar pakepinama. Po to 
viskas atvėsinama ir užpi
lama ant paruoštų silkių.

"NIDOS’ KLUBO VALDYBA sveikina visus narius ir 
lietuvių visuomenę ŠVENČIŲ, proga.

Linki geriausio pasisekimo visiems, o ypač nariams 
1980 metais - žvejyboje ir medžioklėje.

Montrealio Žvejotoji; ir Medžiotojų.
klubo "Nida" Valdyba

visus savo 
p a lįst amus

VISUS MUS u REMEJ US IR TALKININKUS. ; 
0 TAIP PAT PENSININKUS, LIGONIUS IR ! 

| VIENIŠUOSIUS TAUTIEČIUS SVEIKINAME ;

KALĖDŲ PROGA IR LINKIME LAIMINGŲ ; 

NAUJŲJŲ METŲ!
Į Montrealio Pensininkų, Klubas RŪTA !

TRANS-QUEBEC SIDINGS L T. D. Į
DŽIUGIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ 5 
METŲ MIELIEMS KLIENTAMS LINKI ;

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

5 psl

visus 
dėkojame

Aug. Kalvaitis

LINKSMŲ ŠVENČIU IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PIENE KEPTA 
VERŠIENA 
2 svarai veršienos mėsos 
2 arb- šaukšt. druskos
1 plaktas kiaušinis 
1/2 puoduko riebalų
2 puodukai pieno 
1/2 sv. šviežių grybų ar' 
konservuotų 
miltų apvoliojimui kiek 
reikia

Nušluostyti mėsą gerai 
drėgnu skuduru, supjaustyti 
norimais gabalais, pabars
tyti druska, mirkyti į plaktą 
kiaušinį, paskui apvolioti 
miltais ir lengvai apkepti 
karštuose taukuose iš abiejų , varškės, šaukštas uogienės 
pusių.

Sudėti mėsą ir riebalus į 
stiklinį kepimui indą, užpil
ti pienu, užbarstyti ant vir
šaus grybus, uždengti indą 
ir kepti prie 300-325 F. 
apie 2 vai. arba kol mėsa 
bus minkšta.

VISIEMS LIETUVIAMS ZVEJOTOJAMS, ypatingai 
"Nida” klubo nariams linksmų ir laimingas. 
Kalėdų ir Naujų Metu linki —

STURGEON LODGE 
Savininkai Yvette & Elvde David

S VENCIŲPROGA SVEIKINU 
p r i e t e I i u s ir

velkiname Gimines, Draugus ir 
Pažįst amus Š v. KALĖDŲ ir 

NAUJ ŲJ Ų METŲ progoj 
Pr.Juodkojis su šeima

PAGAL MOČIUTĖS PATARIMUS :
• Ištitpinkite sodą šaukšte acto, tada pyragai nęturės jos 

kvapo.
• Gabalėlis cukraus užpiltas actu išgydo žaksėjimą.
• Nusirpę pamidorai išima rašalą ir kitokias dėmes iš 

baltų drabužių.
• Inkstus reikia kepti ant didelės ugnies - taip iš jų ne

išteka per doug sulčių. Jei sulčių išteka daug, inkstai 
pasidaro kieti

C ORadio - Montreal
> IX |J LIETUVIŠKA PROGRAMA 

ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME 
radijo klausytojus, klientus 
už dėmėsi lietuviškos programos 
išsilaikyme. V.ir L. Stankev ičiai

LAFLEUR MANUFACTURING CONTRACTOR REG 
AVE COTE ST-PAUL, 
QUE TEL; 761 -3 031

Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 
pageidaujama ir naudinga.

Siuntinys n r. 2, 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.; 

vilnonė angliška moteriškai eilutei' medžiaga — 3 m.; vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti- įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos'arba moteriškos firmos "Levi” arba "Wrangler” džinsai (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina-su muitu ir persiuntimo išlaidomis — $312

J šį siuntinį dar galima įdėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 
dar galima 'pridėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors 
iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų:

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio apikaklė, 
tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui 
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss 
Vyriškas arba moteriškas megztinis 
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės 
Tights (kojinės-kelnaitės)
Vilnonė gėlėta skarelė arba didelė nailoninė skarelė
Geresni marškiniai
Vyriški arba moteriški bateliai
Puiki suknelei medžiaga
"Crimplene” medžiaga suknelei
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei

. Kartu su drabužiais galima siųsti šie maisto gaminiai: Vi sv. 
arbatos — $5.00; Vtf sv. kavos (neseafe) — $7.50; 1 sv. pupelių ka
vos — $8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $8.50; sv. razinkų — 
$2.50; cigarečių 40 — $5.60.

įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $38.50 persiun
timui.

Norime atkreipti klientų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau 
išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiunčiamo tik pasiuntę 
siuntinius. Jas galima apmokėti paprastu čekiu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Nuoširdžiai sveikiname visus lietuvius 
ir jų šeimas, linkėdami linksmų Kalėdų 

ir palaimingų Naujųjų Metų
Ona ir Vincas Lu k a u s k a i

’.VAVVSVASWAWWAWA’AW

HIGHLAND AUTO BODY
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE Tai. 366 7281

Kalėdų ir Nauju Metu proga sveikiname visus m<7si£ 
klijėntus. Sav. y Suiinskas & Son

"SKANUTIS" 
pusės citrinos sulčių, 
2 kiaušiniai 
O. 5 klg. miltų 
2 šaukštai cukraus 
stiklinė grietinės 
4 šaukštai aliejaus 
šaukštelis vanilinio cukr 
Pertepi mui: 
2 pakeliai varškės 
2 kiaušiniai 
2 šaukštai cukraus 
O. 5 stiklinės razinų 
1. 5 stiklinės tirštos 
obuolių uogienės

Kiaušiniai ištrinami 
cukrumi, supilama grietinė 
išsukama, supilamas aliejus 
ir vėl išsukama, sudedami 
prieskoniai, įpilama citrinos 
sunka. Soda sumaišoma su 
miltais ir užmaišoma 
minkšta tešla. Į sviestu iš
teptą formą sudedama pa
ruošta tešla. Mažesnė dalis 
tešlos paliekama.

Varškė ištrinama su cuk
rumi ir kiaušiniais. Baigiant 
trinti sudedamos išplautos 
ir nusausintos razinos ir ci
namonas. Viskas išmaišoma 
ir sudedama ant išklotos for
moje tešlos taipršaukštas

Parinko J- P-lis 
ko iškelti universiteto nuo
pelnai katalikylxji ir lietu
vybei. Rimtų mokslininkų 
teigimus jis mėgina supoli- 
tinti ir nuvertinti, teigda
mas, kad "visi veiksniai, 
nepriklausomai nuo jų ideo- 
loginių bei politinių atspal
vių, universiteto jubiliejų 
mini iš siaurų nacionalisti
nių bei klerikalinių pozici
jų". . . J. Aničui ir į jį pana
šiems sovietiniams tarnams 
rūpi dirbtinai pabrėžti se
nojo Vilniaus universiteto 
nacionalizmą ir vadinamo
sios "laisvosios" minties ap
raiškas - marksistinis ver
tinimo metodas to reikalau
ja, ir propagandiniams ra
šeivoms rūpi ne objektyvi 
tiesa, o tik savas kurpalis.

NUODINGOS DUJOS 
BALTIJOS JŪROJE

Klaus Boelling, Vakarų 
Vokietijos vyriausybės pa
reigūnas, patvirtino spau
dos pranešimus, kad Balti
jos jūroje po .II-jo Pas. karo 
paskandinta dideli kiekiai 
karo ir nuodingų dujų gra
natų. Jis pareiškė, kad vy
riausybė yra numačiusi šiuo 
reikalu pavesti padaryti nuo
dugnų ištyrimą.

Pagal dar nepatvirtintus 
duomenis, reikalas liečiąs 
200. OOO labai nuodingų 
garstyčių ir takūno granatų. 
Šitomis žiniomis tai esanti 
65. OOO tonų karinė munici- 
ja.

Renate Lotze, Vakarų Vo
kietijos Susisiekimo minis
terijos tarnautoja, tvirtino, 
kad karo pabaigoje Balti
jos jūroje, už Vokietijos 12 
mylių teritorinių vandenų, 
tikrai buvo paskandintos ka
ro granatos.

PLAČIAUSIAS TILTAS 
LIETUVOJE

Okupuotos Lietuvos sos
tinėje Vilniuje buvo iškil
mingai atidarytas tiltas per 
Nerį - plačiausias ir mo
derniausias respublikoje. Jis 
kelis kartus sutrumpins au
totransporto kelią, taip pat 
sumažins automašinų judėji
mo srautą iš naujųjų rajonų 
centrinėmis miesto gatvė
mis.

Vilnius - nuolat augantis 
ir besivystantis miestas. Jo 
statybos senai peržengė 
ankste snes miesto ribas ir 
aprėpia vis naujus plotus. 
Ypač sparčiais tempais už
statomas dešinysis Nėrio 
krantas, kur išaugo ir kyla 
nauji gyvenamieji rajonai - 
Žirmūnai, Lazdynai, Karo- 
liniškės, Viršuliškės, Šeš
kinė. Visa tai reikalauja už
tikrinti pastovų ir patikimą 
šių rajonų susisiekimą su 
centrine miesto dalimi. Šį 
uždavinį spręsti ir padės 
naujasis tiltas. Naujasis til
tas yra ne tik gražiausias 
mieste, bet ir plačiausias 
respublikoje, sudėtingiau
sias statybos atžvilgiu. Sta
tant jį, šauniai padirbėjo 
daug puikių žmonių.
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KALĖDŲ PASAKA

;2 Kai naktį sutemos apgau- 
įbia šią žemę ir kai sužėri, 
į sumirguliuoja aukštasis pa- 
;2dangių skliautas - tarytumei
> per viską gaubiantį rūką, per 
į miglas vėl ir vėl imu regėti 
į tą tolimą nuostabią šalį. 
;2 Prieš akis ir vėlei iškyla
> pati gražiausioji kūdikystės 
į dienų bei svajonių pasaka.
į Matau tenai - baltoje ra- 
;2 mybėje. visur pakelėse ry- 
/mančius pasvirusius kry- 
įžius, sidabro žvaigždutėmis 
į pasidabinusius žėrinčius 
;2laukus, miškų platumas, ra- 
į miai besnaudžiančias sody- 
į bas.
< O padangės vaiskumas to- 
2-je šalyje neišpasakytas. Iš- 
įvien viskas tik žėri, spindu
li liuoja, skęsta begalinėje ra- 
;2 mumoje. Štai, saulės žais
line -vos įžiūrimas rangosi 
į vingiuoja baltas laukų kele- 
;2 lis ir tuojau pat pasislepia
> už aukštumėlės. Grakščiai, 
į lengvai tarytum vėjo neša— 
į mas pūkelis, praskrieja ro- 
;2 gės. Suprunkščia baltakar- 
£ čiai žirgai, laukais nuaidi 
į žvangučių skambėjimas, jau- 
į nųjų skardus klegesys ir vė- 
■21ei tylu ramu aplinkui.
> Tai mano tėvų Gimtoji Ša- 
2; lis, pasvirusiųkryžių-rūpin- 
2;tojėlių, dainųir pasakų kraš- 
;2tas. . . Tik prisiminkime mū- 
2-sų lietuviškas baltas Kalė- 
2;das ir tą nuostabią šven- 
•2tą Kūčių naktį savo mieloje 
2^Tėvynėje. Tai patys jaut- 
įriausi mumyse palikę išgy- 
įvenimai. Kažin, kodėl ? Kū- 
•2čių naktį šiaurys visuomet 
;2 barbendavo pirkios langines, 
į Dažniausiai siausdavo pūga, 
į o šaltis neužmiršdavo iš- 
•2 puošti langus lyg sidabro 
;• gėlėmis. Betgi trobelės vi- 
2;duje visuomet būdavo jauku 
■2 ir ramu. Viskas dailiai pa- 
;2 ruošta ir išpuošta. Seklyčios 
į viduje mirgėdavo žėrinti 
į įvairiaspalvė eglutė.
;2 Ten, tą šventą naktį, pa- 
į garbiai susirinkdavo ir su- 
2; sėsdavo už stalo visa šei- 
įmyna. Iš visur visi sugrįž- 
;2davo savo gimtojon pastogėn 
2« džiaugsmingos šventės švęs- 
įti. Kvepėdavo šienas po bal
ota linine staltiese ir mamos 
įkepti pyragai, ir tirpstančių

žvakių vaškas.
Neįprasti valgiai, gaminti 

iš uogų, grybų, grūdų, rie
šutų, žuvų atsirasdavo ant 
stalo. Ir prasidėdavo nuosta- į
būs tos nakties burtai. Kas < 
norėdavo - tą naktį galėdavo į 
ir savo laimę, savo ateitį iš į 
įvairių ženklų, sužinoti. Po < 
dvyliktos nakties, kaip už- < 
burta, viskas nutildavo, nu- į 
rimdavo, net pūga ir vėjas į 
pranykdavo. Ir štai tada gy- į 
vuliai pradėdavo kalbėti 
žmonių kalba. Karvės, ark
liai, avys, kiaulės ir net 
paukščiai - visi pradėdavo 
vienas kitam pasakoti savo 
pergyvenimus, patirtas bė
das bei nuoskaudas...Daž
niausiai skųsdavosi, kaip 
žmonės jų nesupranta, mažai 
įvertina ir skriaudžia. Žn 
nės tik klausydavo. . . Už\ 
lango, gale trobelės, kur va- į 
saro mis visada žydi jurgi— į 
nai, pina vi jo s, žemčiūgai, į 
kur rūtos vešliai puikuojasi, į 
ten šalčio ir vėjo šukausty- į 
toje baltoje koplytėlėje nuo- j; 
latos budi šventoji šeimy— 
na. į

Ji ištikimai saugo šiuos 2« 
namus, šią sodybą, laukus, į 
visą šią nuostabią šalį ir ;2 
ypatingai šios Šventos nak- 2« 
ties rimtį. . . 2;

Ir štai stebuklas. Lyg ko- J; 
klos galingos srovės pagauti, f 
lyg ir iš miego pakildavo 2; 
žmonės.Visais keliais ir ke- j; 
lėliais, nuo visų bakūžių ir ;2 
sodybų, 
pusnynų 
žmonių 
šarmoti 
mikliai 
ausis 
auksinių varpelių žvangėji 
mas. Visi jie skubėdavo te 
nai, kur vedė tik ką pasiro 
džiusios nuostabios žvaigž 
dės spindulys - skubėjo pa 
sveikinti tik ką gimusio Kū- į 
dikio, kuris čia atėjo Vieš- į 
paties vardu. Jų visų veiduo- ■; 
se spindėjo džiaugsmo viltis į 
ir galėjai jausti tik ką įvy- 2; 
kusį šios nakties stebuklą.. 'j

A. LUKOŠIUS

s

per baltuojančius £ 
laukus, pasipildavo 2;
eilės. Žvengdavo į 
žirgai, švilpdavo ;2 

skriejančios rogės, 2; 
kutendavo sidabrinių į

:■

O visgi, tai ne pasaka,ka-į 
daise girdėta vaikystės die- į 
nose. Tai Kalėdų šventės į 
mūsų Gimtoje Šalyje. . . į

LINKSMU, DŽIUGIU,

NUOTAIKINGU ŠVENČIU

linki mieliems bičiuliams —

North Sylva Co. Ltd.
nariai ir bendradarbiai

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 
linki savo klientams, 

draugams ir 
pažįstamiems —

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI 
DUKRA KRISTINA Ir SŪNUS PETRAS

•.■Av.v.’.\w.w^.wav?w.'/.*..1

Kalėdų švenčių ir
Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais

All Seasons Travel Agency
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Telefonas 533-3531

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki 

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

137 Roncesvalies Avė.

2448 Danforth Ave.

Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444
visiems * Popietė

šio I a i k r a s č i o 

dėl tėvynės
Kant rybės, 

ateinančiais 1980

Namuose * s k a it y to j a

v is ie ms 

| i e t u v i o m s 
sugyveni mo

S avuose 

pre numeral orioms, 

besisiel oj ant iems 
taika u s 

- metais!
A. LUKOŠIUS

į ŽIEMOS SUTIKIMO 
į vakaras

SK/tALfiJDCĮ 0 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1980 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams — 
-4^ LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
vKs LITHO-ART LIMITED

971 College St., Toronto, Ont.
1 tel. 533-4363

ir su J. Vaičiaus vadovauja

2; nuojant J. Govėdui, meniškai į
USSLI LIETUVIU NAMAI atliko Mocarto, Šopeno ir 2;

■ - Paganini kūrinių ištraukas. •;
A. Dudonis studijavo muziką > 
Lietuvoje, Kauno Muzikos į

■2 Gruodžio 1 d. Lietuvių Na-Mokykloje, laisavfcį grojaklar £ 
įmuošę įvykęs Žiemos Sutiki- netu ir saksafonu. Šiuo metu ;2 
įmo Vakaras buvo sutiktas su šeima gyvena Hamiltone 2* 
į pirmosios sniego audros.

I
 -Meninę programą atliko ma kapela, dalyvauja Hamil-
Hamiltono mergaičių choras tono TV "Prosit" programo- 
AIDAs, vadovaujamas muz. se.
Jono Govėdo. Aidas atliko 13 Koncertas užbaigtas LN 

NL?^ainU’ ^urias sudarė mūsų vyrų būrelio valdybos.nario 
į muzikų harmonizuotos ir su-' H.Chveduko Širdinga padėka 

surhį kurtos pramoginėš, liaudies ir gėlėmis programos išpil- 
dainos ir operų ištraukos, dytojams.

2; AIDAS yra dar labiau sustip- Po to, vyresnieji linksmi- 
>2 rėjęs ir dainų išpildyme pa- nosi Mindaugo Menėje, ojau- 
į siekęs aukštą meninį lygį. nimas Vytauto D. Menėje, ro 
2« Koncerto programos klau- mantiškoje Šviesoje ir įvai- 
į sytojus labai nustebino rtiuz., riaspalvėje muzikoje.

A. Dudonis, kuris akompo-

proga

WALTER DAUGINIS 
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

{vairių draudos bendrovių atstovybė

Mielus savo klientus 
draugus bei 
pažįstamus 

Kalėdų ir

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. į
Tel. 533-1121, namų 822-8480 į

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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detroit Alfonsas N a k a s >

kalėdinis reportažas iš Detroit o

S MONREALIO LIETUVIAI ! S v. Kalėdos tebūna Jums stiprės
< nes vilties Kristaus gimimo šventė, kad ištvertume
< lietuviškume.
< Naujieji I960 metai teatneša naujo ryžto kiekvienam asme- 
į niui ir organizacijoms lietuviškame darbe.
i; šių švenčių, metu jungkitės su visais išsklaidytaięlietuviais
Z; į vieningų Pasaulio Lietuvių Bendruomene su pavergtais
> broliais ir sesėms Lietuvoje.
> KLB Montrealio Apylinkės
> V a I d y b a

SVEIKINAME SU SV. KALĖDOMS IR NAUJAIS 1980 METAIS 
VISUS LIETUVIUS MONTREALYJE IR APYLINKĖJE I

Telydi Jus nuotaikingas džiaugsmas ir linkime 
sulaukti atgimstančios Laisvės Lietuvai.

T.F. Atstovybės Montrealio apyl. valdyba —

BEITAS
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS-NARES IR 
VISUS MONTREALIO LIETUVIUS Sv. K ALE DU 
IR NAUJU METU °ROGA.

"LITAS" LINKI VISIEMS PAKILIOJE 
DVASIOJE PRALEISTI DIDŽIĄSIAS 
metu Šventes ir per 19 8 0 
METUS SĖKMINGAI (GYVENDINTI 
SVARBIUOSIUS SAVO LŪKESČIUS.

DŽIAUGSMO Šv, KALĖDOMS ir VIEŠPATIES 

PALAIMOS 1 9 8 0 NAUJIEMS METAMS,mi e I ie ms 
parapijiečiams ir visiems lietuviams!

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ šviesoje už Lietuvos 
laisvę, žuvusiųjų brolių tėvynės meilės ugnis tebūna 
švyturiu visiems pasaulyje esantiems sesems 
ir broliams šauliams.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

Aušr os V a r t ų. Par a p i j o s kunigai:
J. Kubilius, S J .

J. Ar anauskas.S.J.
S. Kulbis, S J.

KALĖDŲ, PALAIMOS IR RAMYBĖS VISIEMS 

LINKI* Šv. KAZIMIERO PARAPIJA

K u n. Dr. F. Jucevičius

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJU METŲ, proga sveikiname 
seses ir brolius šaulius ir rėmėjus.

Linkime visiems daug sveikatos ir laimingu
1 980 metu. „ . „ i ..Neringos Jurų Saulių Kuopa

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES S V. KALĖDŲ IR

NAUJU METŲ. PROGA!
Ad v. V.E.Rudinskas

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMĖS SV. KALĖDŲ

IR NAUJU METU PROGA!

Notarė Rūta Pocauskas

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMĖS ŠV. KALĖDŲ IR 

NAUJU METU PROGA!

Advokatas R. J. Isganaitis

daug džiaugsmo ir laimės Šv. kalėdų 
IR NAUJU METU PROGA!

Notaras J. Bernotas

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES SV. KALĖDŲ 

IR NAUJU METU PROGA !

Advokatas J . P. Miller
V.W.W.W.V.W.W

< Nepaisant minių spūsties 
J. apsipirkimo centruose, eko- 
įnominis atoslūgis Detroite 
į esąs akivaizdus. Taip skcl- 
> bia ekonomijos ekspertai .
S Tai p kalba kas deši mti dienų 

spaudoje teikiami parduotų 
^automobilių skaičiai, juos 
% palyginant su pereitų metų 
i; skaičiais ir procentais. Sako, 
į ekonominiai JAV atoslūgiai
< visada prasidedą Detroit e 
£ su automobiliais, ir čia pat, 
į su automobiliais, pirmiau 
į užsibaigią. Pagerėjimo lau- 
£ kiama tik vėlų 1980-jų rude- 
Į: n|.
į Blogiausia su trečiuoju 
£ didumu pasaulyje automobi
lį lių koncernu Chrysler Cor- 
į poration. Šis gigantas (kai 
•I nėra paleistų, čia dirba apie 
£ pusantro šimto tūkstančių 
į žmonių) užima 10-tą vie- 
į tą JAV pramonėje aplamai .
< Dabar Cgrysler is, galima 
£ sakyti, stovi ant bedugnės 
į krašto. J| ten atvedė keli 
•I svarbūs faktoriai: bukapro- 
£ tiški valdžios potvarkiai, 
į verčią atlikti vis naujus ir 
į naujus pagerinimus keleivių 
į saugumui ir oro taršai

tramdyti; degalų krizė ir su 
■•ja susijęs didelių mašinų 
I; nepopuliarumas;perilgai nu- 

delstas fabrikų moderniza - 
vimas bei persi grupavimas 
mažų, ekonomiškų automo -

į bilių gamybai. Dėl valdžios 
•Z potvarkių kenčia ir General

Motors su Fordu, bet, ga- 
mindami daug daugiau ma-

< šinų ir iš ankščiau finansiš- 
£ kai pajėgesni, tuo tarpu dar
> išsiverčiallgai anemija sir- 
į gusi ketvirtoji didumu auto
ji mobilių gamykla -American 
£ Motors -tuo tarpu geriausiai 
į laikosi todėl, kad pirmoji 
į pradėjo gaminti keturių ei— 
J linderių, priekinės ašies 
£ varomus automobiliukus „ku
lį rių pareikalavimas pats di-
< džiausiąs. Bet grįžkime prie 
£ Chryslerio. Jam vėl atsisto- 
£ ti ant kojų reikalingi pinigai, 
į Pinigai, pinigai, pinigai, 
į Bankai priskolino, persko- 
£ lino ir daugiau nebeduoda. 
I; Detroito miesto, kurio bent 
■Į pusmilijonį burnų Chrysle- 
£ ris maitina, teikiamos leng- 
į vatos mažai begelbsti. Mi- 
į chigano valstijos mažinami 
į mokesčiai ir Chryslerioau- 
£ tomobiliais aprūpinama po- 
į licija bei valdžios įstaigos, 
•; taip pat nedaug padeda. Tik 
£ pusantro milijono dolerių 
į paskolų garantija iš Wash- 
į ingtono Chryšlerį pagydytų 
į ar bent laikinai, bent ke-

liems metams, apgydytų.
į Bet Washingtonas moka tik
< imti, ne duoti. Kai šis ra- 
£ šinys pasieks skaitytoją, gal 
£ bus šis tas konkretaus pa- 
I; aiškėję, nes JAV Kongresas
< prieš Kalėdų atostogas tū
li retų paskolų garantijos rei- 
I; kalą spręsti. Ak, kodėl aš 
į; Chryslerio ateitim taip su-
< sirūpinau ? Paprasčiausiai : 
£ esu jo dalimi - čia dirbu 
i; virš 3O-ties metų. Dirba ir 
■; daugiau lietuvių : darbininkų, 
£ braižytojų, inžinierių. Ir 
į nemažas būrelis pensininkų, 
į kurie, kol gyvi, Chryslerio 
£ "šeimai" priklausys, nuo 
£ Chryslerio stalo duoną val-
> gys. Pasakysiu, kad blogos 
•; žinios iš Washington© ir ki — 
£ tur, mus bjauriai veikia. Po
> naujos darbo sutarties šį ru-
į; denį, esame jau konkrečiai vienam amerikiečių svečiui. 
•I paliesti, atlyginimu atsili- Štai,kodėl ta du-vienas pro- 
£ kę nuo GM ir Fordo žmonių, porcija. (b. d.)

Bet vieną ir kitą temą reik- > 
tų plėsti. Kalėdiniame re-į 
portažc nebenoriu nei skai- į 
tytojui, nei sau nervų ga-į 
dinti... >

linkime
mieliems

kelnėms
pristatant

ir atsiimant

Sveikiname
visus

Veikli LB Detroito apy-J 
linkės valdyba, ankstyvą ru-£ 
denį paruošusi renginių pla-į 
ną visam 1979-80 metų se-< 
zonui, dar niekur nesuklupo"" 
nė vieno renginio nepralėi-] 
do, neatšaukė. Rugsėjo 16] 
įvyko Tautos šventės minė-^ 
jimas, spalio 13-14 - Vii-; 
niaus universiteto minėji-; 
mas, spalio 25 - Vilniaus’ 
universiteto minėjimas sve
timtaučiams, lapkričio 1O - 
vakaronė su čia gyvenančiu 
rašytoju Vytautu Alantu. 
Gruodžio 8-9 veiks Marijos 
Gaužutienės keramikos dar-£ 
bų paroda. Taip pat gruodžio į 
9-Rimanto Griškelio popie-< 
tė "Iranas skaidrėse". Lie-^ 
tuvių Bendruomenė rengia į 
"didžiausią tradicinį" N. Me-į 
tų sutikimą. Ar tikrai jis Ji 
bus didžiausias ir šiais me-j 
tais - pamatysime. Seks dar į 
keletas renginių sausio, va-į 
sario.kovo ir balandžio mė-£ 
nešiuos, bet apie juos - se-> 
kantį kartą.

Iš visų šį rudenį jau įvy- £ 
kusių LB renginių, be jokios į 
abejonės, pats rekšmin- į 
giausias ir geriausiai nusi- 
sekęs - Vil niaus un - to mi-J. 
nėjimas amerkiečiams. Jis, į 
kaip sakyta, įvyko spalio 25.It 
(ketvirtadienį), Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros 
centre. Į minėjimą kviesta 
taip, kad dviems lietuviams 
tektų vienas amerikietis. 
Proporcija puikiai išlaikyta 
nes dalyvavo apie 80 lietu
vių ir apie 40 amerikiečių. 
Lietuviai, tiesa, nebūtinai 
Vilniaus universitetą baigę, 
net ne visi akademikai, o 
įvairių visuomenės sluoksnių 
atstovai,, nuoširdūs patrio
tai. Bet , amerikiečiai. Čia 
jau - Detroito ir jo plačių 
apylinkių akademinė s meto- 
nėlė : kelių universitetų pre
zidentai, kancleriai, rek
toriai : visa eilė profesorių 
ir kultūrininkų. Per koktei
lių valandą, užuot tuščiai 
laiką leidus^ svečiai turėjo 
progą apžiūrėti puikią Bro
niaus Kviklio iš Chicagos 
atvežtą parodą, kurioje buvo 
gnusu eksponatų, susijusių su 
Vilniaus un-tu, dviejų, trijų 
Šimtmečių, net senesnių. 
Prie stalų irgi maždaug pro
porcingai lietuviai su ame
rikiečiais sodinti. Puiki lie
tuviška vakarienė ( net su 
cepelinais) ir vynas sudarė 
jaukią atmosferą. Mūsų aka
demikai ir tautiniais rūbais 
apsirengę studentės sve
čiams teikė visokią infor
maciją. Po kelių trumpų 
sveikinimo kalbų, trumpą, 
įdomią paskaitą skaitė Uni
versity of Detroit preziden
tas, dr. Robert A. Mitchell, 
S. J. (tema : "Katalikų uni
versitetai : gyvoji tradici
ja"). Skirstydamiesi, juto me, 
kad šio renginio nauda ne
įkainuojama jokia dolerių 
suma. Kalbant apie dolerius, 
tai LB valdybai jų nemažai 
būtų prireikę, jei viską iš 
savo kišenės. Dabar, jei ir 
nebeaiškinant aišku, vis dėl
to priminsiu: du lietuviai 
vakaro malonumus apmokėjo

lietuvius su 

šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS
"PARAMA
1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonas LE 2-8723,

LAIMES ir 
SĖKMĖS
nuoširdžiai

kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

M PHILIPPE IZZI -py, ,____ _ —

SKAMBINKIT - 365-7146 
NETTOYEURS CLEANERS 

O" c • -7661mA CENTRALE
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143
29 55 Allard Street, Ville Emard 

7 6 6-2667.

GUY 
RICHARD 
ROOFER--- COU VREUR

7725 George LaSalle
G ari aus i o, patarėjos ir darbo atllkdjaa jum, galUbutl atogdar.gys Guy 

’Richard', kuri t jau •aniai liatuviam* patarnauja. Darba atilaka syllnlngal 
ir prlainamomir kainomi*. Šaukit* kai namo atogaa bloga* ar kai 

364-1470

Gerbiamus klientus, bičiulius bei oaiistamus 
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau

siai sveikiname ir linkime viso geriausio

LASALLE AUTOMOBILE INC.
' BRONX PARK GARAGB

Reparation* cėnėralea - General Repair*
Chrysler - Dodge - Dart - Coronet - Charger - Challenger 

ISM. bė«L LASALLE 366-7818 LASALLE

I

Kas noriais i KANADOS LIETUVIŲF0ND>į stojo, 
— tas Lietuvos laisvės reikalams aukojo ! I

I

lWh xn. 19.

:■»

:• i

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

A
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NL REIKALAI
v.

Gerbiamos NL Skaitytojau,
Artėdami pri-e šių metų pabaigos, esame nemaloniai 

priversti pranešti,kad kylant kainoms , infliacija- ir 
mits smarkiai spaudžia. Todėl - už 1980 metus NL pre - 
numerate bus pakelta.

Gera žinia - visi, kurie apsimokės savo prenumera
tą už laikraštį 1980-icms metams per š. m. gruodžio 
mėnesį - moka seną kainą , t. y. $12 Kanadoje ir 
$ 13 užsienyje .

Administracija dirbs normaliai visomis dienomis

eiki ulaukę

fe?

aimtngų
visiems

Nuo širdžiai dėkojame
UŽ PASITIKĖJIMĄ MUMS JŪSŲ. DRAUDIMŲ

Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam jaunimui 
eiti į savistovumą bet kurioje, biznio ar profesijos 
srityje.

<7,a*'
PETRAS ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga, 
sveikiname visus draugus ir pažįstamus, 
taip pat visus klijentus ir visus lietuvius 
linkėdami daug džiaugsmo ir laimės.

Ona ir Albertas NORK.ELIŪNAI 
Montreal Enterprises Reg'd

ŠVENTINES NUOTAIKOS IR SĖKMĖS 1 980 METUOSE 

linkime Visiems ir visur. Ir taip pat dėkojame 
Visiems už sveikinimus —

Aldona ir Pranas Paukštaičiai

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES S V. KALĖDŲ

IR NAUJ Ų METŲ PROGA {
Dr. E. Andriukaitis

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES S V. KALĖDŲ

IR NAUJŲ METU PROGA I
Dr. J . Mal iška

DAUG DŽIAUGSMO IR LAIMES S V. KALĖDŲ 

IR NAUJU M ETŲ PROGA!
Dr. ;A S. P o p i er a i t i s

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS

PHARMACIENSĮjnlĮSĮmĮ ŠVPnfilĮĮ PHARMACISTS 
366-9742 
365-0505

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

489-5391

Pardavimo manageris Leonas Gureckas su 
šeima, šventių proga sveikiname vi sus 
klijentus, draugus, pažįstamus ir 
visus lietuvius.

sveikiname klijentus

mujmontrea! west

n Westminster south automobile
(At 1M end o* Shrtxooke Stf t Wst)

J

ĮVAIRIU w •*

KRAUTUVES

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga, 
ir visus lietuvius linkėdami daug džiaugsmo ir laimės.

• STRAUSAI, Klemensas ir 
Irena grįžo iš Barbados, kur 
praleido 2 savaites gražių 
atostogų.

• TARASEVIČ1ENF Uršulė, 
krisdama sunkiai prisitren- 
kė, gydosi namuose daktaro 
priežiūroje.

• IGNATAVIČIUS Bronius , 
iš Rowdon, Ont. , išvyko il
gesniam laikui į Floridą.

• BERNOTIENĖ Leokadija, 
notaro J. Bernoto motina 
sunkiai susirgo.

ŠVENČIŲ LAIKOTARPIO 
darbo valandos 
” LITE "

Montrcalio Lietuvių Kre
dito Unija "tūtas" praneša 
savo nariams, kad Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėms abie
juose skyriuose nebus dir
bama pirmadienį, antradie
nį ii* trečiadienį, gruodžio 24, 
25, 2fi d. d. ir taip pat gruo
džio 31 d., sausio 1-2 d.d.

Aušros Vartų Skyrius 
veiks abu sekmadienius 
(gruodžio 23 d. ir 30 d.), kaip 
visada.

• BRAKNYS Jonas atšventė 
80 metų gimimo sukaktį. Jo 
draugai surengė jam siur - 
pryzą-pagerbtuvių vakario - 
nę ir įteikė dovanų.

• REPŠIENĖ Kazė, sunkiai 
serga, laukia operacijos.

• MIKALIŪNIENĖ Ona, pa
guldyta į Montreal General 
Hospital operacijai.

• URBONAVIČIENĖ Elž
bieta sunkiai susirgo ir iš
vežta į Montreal General Li
goninę.

• MASANDUKAS Ignas, jau 
ilgas laikas sunkiai serga, 
randasi Veteranų Ligoninėje 
St. Ann, ištiktas paralyžiaus. 
Prašo pažįstamus, kad ap
lankytų.

• MICKŪNAITĖ - caste- 
RELLI, Elena ir Cląude, su
silaukė pirmo naujagimio, 
sveiko ir gražaus berniuko.

o ALIŠAUSKAS Augustinas 
praleidęs 3 savaites Los 
Angeles draugų ir pažįstamų 
tarpe, grįžo į Montrealį. La
bai patenkintas viešnage, tu
rėjo progos aplankyti ir eg
zotiškesnes vietas bei filmų 
studiją, operą ir 1.1.

• Sol. ČAPKAUSKIENĖ Gina 
grįžo iš gastrolių Australijo
je, kur aplankė eilę lietuvių 
kolonijų su koncertais.

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

- • —
1410 GUY STREET 
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GRAŽI,LINKSMA EGLUTĖ
Tradicinė mūsų Šeštadie

ninės Mokyklos Eglutė pra - 
ėjo AV parapijoje linksmai , 
susirinkus nemažam būriui 
tėvų, net buvusių mokinių jau 
su savuoju atžalynėliu, ir ki
tų.

Grakščiai sueiliuotas vai
dinimėlis, naujos kalėdinės 
giesmelės ypač džiugino 
muzikaliu* išpildymu ir aiš
kiai ištartais žodžiais. Rū
pestingai pasiruošę vaidin
tojai, kostiumai, pridavė 
šventiškumo. Kalėdų Senelis 
su jumoru linksmino vaikus . 
apdovanodamas kiekvieną.

Mokyklos Vedėja M. Jony- 
nienė trumpu žodžiu atidarė 
parengimą, Tėvų Komiteto 
rūpesčiu pabaigoje progra - 
mos visi didi ir maži buvo 
pavaišinti ka va , pyra ga i s ir 
dešrelėmis.

Muz. Seselė Teresė ir mo
kytoja J. Baltuonienė įdėjo 
daug darbo ir rūpesčio, kad 
programa taip gražiai pra
eitų ir vaikai padarytų mato
mą pažangą. Jaunosios mo - 
kytojos pravedė linksmus 
žaidimus vaikams poprog
ra mos.

• PTAŠINSKAS Vytas ir 
STANKEVIČIŪTĖ Angelė ap
sivedė. Vedybų vaišės buvo 
Welland'e, kur gyvena jau - 
nosios tėvai.Linkime links - 
mo ir ilgo bendro gyvenimo.1

uuunmiiirri.Hrm 
INCOME TAX !
* Informacija !
* Planavimas !
* Pildymas ;
telef: 727 - 0879 arba Į

721 - 7916 vakarais ;
LEONAS MARKAUSKAS Į

D. N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
4^5 Jean Talon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273—9181 ........... ..Namu; 737-0844

Tel: Bus. 482-3460
Re $.366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.Q . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montreaiyje 
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijos.

VIS I 
MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI 

M 
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NAUJU. METU.
SUTIKIMA

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

š.m. gruodžio 31 d. 8 vai. vak.

VEIKS GERAS BUFETAS, BARAS, 
eORKESTRAS .SAMPANAS • LOTERIJA

įEJ IMAS 510.— s u a u g u s ie ms
S 7.5 0 —J a u n imu i

KVIEČIA: L. K. MINDAUGO S AULIŲ KUOPA .

LITO 25 METŲ SUKAKTI ES 
IŠK l LIVI NG AS PA MI NĖ JI M AS

Montrcalio Lietuvių Krcdi- mą atliks Bostono Lietuvių 
to Unija "Litas" šiais metais Vyrų sekstetas, vadovauja - 
mini savo veiklos 25 metų mas muziko J. Gaidelio; gros 
sukaktį. "Continental" orkestras; bus

Šiam ypatingam įvykiui at- išskirtinai puikios vaišės.
žymėti 1980 m. sausio 19 d. Pakvietimai jau išspaus- 
7 vai. v. C a n a d i a n ;S 1 o - dinti ir gaunami LITE darbo 
vak Building, 7220 Hut- valandomis: kaina - Lito na- 
chison St.) dvejose salėse: riams 5 dol. , narių sve- 
vienoje — bendrai visiems, čiams 10 dol.
kitoje — specialiai jaunimui, Visi Lito nariai ir svečiai 
rengiamas iškilmingas Lite kviečiami paminėjime da - 
25 - kių metų paminėjimas - lyvauti.
pokylis. Lito 25 Metų Sukakčiai

Numatyta programa : ofi- Ruošti Komisija,
cialioji dalis; meninę progra-
(Smulkesnis planas bus patiektas sekančiame
NL numeryje. Vieta lengva rasti:beveik kampas Jean Ta
lon gt. ir Hutchison. Nuvykti galima Metro ir autobusais)

• Montrealio ateitininkai 
gražiai paminėjo Kristaus 
Karaliaus šventę. Po iškil
mingų mišių, AV parapijos 
salėje, buvo iškilmingas ak
tas, kurio metu A. ŽYGAS, 
svečias iš Chicagos skaitė 
dienos rimčiai pritaikytą 
paskaitą, visų su įdomumu 
išklausytą. Po jos buvo ro
domos skaidrės iš PLJK at
stovų susitikimo su popie
žiumi Jonu Pauliumi 11 Kong
reso metu Romoje.

Programos metu ateiti

ninkų grupelė parodė savo 
sugebėjimus dramoje, o nau
jai susikūręs mergaičių cho
relis, vadovaujamas seselės 
Teresės, atliko kelias reli
gines dainas.

Minėjimo pabaigoje visi 
buvo pavaišinti kava ir py
ragais.

Į akis krito Šio minėjimo 
metu papuošta scena, kurios 
viduryje buvo pastatytas 
Kristaus kančios paveikslas, 
sukurtas Lietuvoje kalinių ii 
atvežtas į Vakarus.

Tau py k i r s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didiiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
121/2%. už 6 mėn. term indėlius 
12’/4i% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų plana
12 % speciali taup. sųsk.
10 % už taupymo s-ta$

6 % už čekių s-tas (dep.)

parama
IMA:

12% už asm. paskolas

12% už mortgiČius

15% už perviršio kreditą 
(line of credit)

AKTYV Alvirš 24 milijonų dolerių
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.

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

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

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8( • 5J2-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS; = MOKAUŽ;
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 12’/4% 
. ,. _ H term, indėlius 2-3 metų 10 %
Antradieniais 10-3 5 pensijų ir namų s-tas 11 %1”
Trečiadieniais uždaryto = taupomųjų s-tų 10 %
• „ = spec. taup. s-tų 12 %
Ketvirtadieniais 10 -8 | depozitų-čekių s-tų 6 %
Penktadieniais 10-8 E ai = DUODA PASKOLAS IS:
Šeštadieniais 9-1 = iii4ax asmenines I3‘/2V</
Sekmadieniais 9.30 - 1 = mprtgičius 13 !/<%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
pensijų stą nuo lapki. 1 /8D, namų s-tą nuo sausio 1/80

Nemokoma visu nariu gyvybė* drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeniniu paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —- iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekiu ir sąskaitų patarnavimas. ♦ Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.
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I NAUJU METU I 
| SUTIKIMAS | 
GI *5
g gruodžio 31 d.F y vai. vakaro
@ šv. Kazimiero parapijos salėje
gj • šilta vakariene ia
GI • BARAS jg
U • BAVARŲ ORKESTRAS ®
gj (ĖJIMAS SI 0.0 0 

GI RUOŠIA: Sv. Kazimiero Parapijos K-tas- Q

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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