
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS
WWmPWMMii' ... .... . ........

Edm. ja sianas 
3704 W-70 Place, 
Chicago, ILL. 6o629 
U.S.A.

Nr. 42 . 1981 SPALIO - OCTOBER 14 d. 7722 GEORGE ST. L A SALLE, P.O. H8P 1C4 30 c.

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

PALAIDOTAS SADAT’AS
Įžymieji valstybės vyrai , 

nežiūrint įtemptos situaci
jos E gypte, buvo atvykę į E - 
gypto prezidento Anwar Sa - 
dat’o laidotuves.

Egypto saugumo tarnau
tojams didelio rūpesčio su
kėlė Britanijos princo 
Charles atvykimas ir Izra - 
elio min. p-ko Menachem 
Begin’o atvykimas.

Trys buvę JAV-bių prezi
dentai - Carter’is, Ford'as 
ir Nixon'as, buvęs JAV Vals - 
tybės Sekretorius Kissinger’ 
is, dabartinis Sekretorius 
A. Haig’as taip pat buvo 
griežtai saugojamųjų tarpe .

Prez. Reagan'as ir vice - 
prez. Bush neatvyko, nenorė
dami prisidėti prie galimo 
pavojaus, nes buvo gauti 
pranešimai, kad Lybi jos ly
deris Khadafy pasamdė bu
vusius "Green Berets" juos 
nušauti per Sadat’o laidotu - 
ves.

Laidotuvių ceremonijose 
sudarant apsaugos grandinę, 
dalyvavo apie 6.OCG karių , 
ceremonijos buvo suprastin
tos. Iš arabų kraštų buvoat- 
vykę tik 2 atstovai: Sudano 
prezidentas Nimeiri ir So - 
mali j os - prez. Barre.

Kelios grupės skelbiasi e- 
sančios atsakingos už Sa
dat’o nušovimą ir grąsino 
nušauti Izraelio min.p-ką 
Begin’ą bei kitus.

Egyptokariuomenės gene
rolas Shazli,gyvenantis Ly
bi j oje, pasakė prancūzų ko
respondentui porą valandų 
prieš laidotuves, kad nesą 
garantijos užsieniečiams de
legatams, kurie jose daly
vaus, nes "dabartinė situa
cija Egypte yra kaip dinami
tas".

M. Begi n’as pareiškė, kad 
nė tamsiausiuose sapnuose 
nebuvo sapnuota, kad vieną 
dieną teks atvykti į Kairo 
miestą šitokiose aplinkybė
se.

A. Haig’as pareiškė, kad 
nesą puikesnio paminklo Sa- 
dat’ui,kaip tikra ir realis - 
tiška taika Vid. Rytuose ir 
Egypto žmonėms geresnis 
gyvenimas, kurio jis savo 
žmonėms siekė.

Sadat’as palaidotas kape 
šalia Nežinomojo Kareivio 
Kapo, tik 4CO jardų nuo vie
tos, kur jis buvo nušautas.

KAS NUŠOVĖ SADAT’Ą?
ŽuvusEgypto prezidentui, 

jo įpėdiniu tapo vice-prez. 
Mubarak. Jis užtikrino, kad 
laikysis Sadat’o politinės li
nijos: sieks taikos su Izra
elio valstybe ir palaikys ar - 
timus ryšius suJAV-bėmis . 

. Oficialiai, Egypto vyriau
sybė atmetė keletos grupių 
skelbimus į, kad jos suorga
nizavo Sadat’o nušovimą. Ji 
tvirtina, kad musulmonų fa
natikų grupė- 1 kariškis ir 
3 civiliai, įsiskverbę kari - 
niais sunkvežimiais į para - 
dą ir apsirengę Egypto ka - 
riuomenės uniformomis, me
tė granatas ir šovė iš auto - 
matinių šautuvų įSadat’ąir 
jo palydovus.Šie keturi bu
vo suimti,liudininkai matė 
6 ar 8 kariškių uniformo - 
mis apsirengusius bėgant 
prie platformos.

Suimtųjų apklausinėjimai 
tęsiasi. Nužudymą suplana - 
vo ir jo įvykdymą suorgani
zavo buvęs Egypto kariuo
menės gen. Shazli, kuris ne
pritarė Sadat’o taikos sieki
mui su Izraeliu, nesutiko ir 
su Camp David nutarimais . 
Tikslas-nužudyti ne tik Sa - 
dat’ą, bet ir svarbiausius ka
rinės ir politinės srities as
menis.Paradas suteikė tam 
puikiausią progą, nes visi 
buvo susirinkę ir sėdėjo ne
toli Sadat’o.

Kai kurie žurnalistai ma - 
no, kad tiek Sadat’o žudikai . 
tiek Ali Agca-pasikėsintojas 
prieš popiežių Paulių II-jį.— 
tufėjo ryšių su Lybi jos ly
deriu Khadafy, kuris yra į- 
steigęs teroristų apmokymo 
stovyklas. Kitas svarbus to 
ryšio įrodymas-tai Lybijos 
radio pranešimai,kurie pa - 
skelbė Sadat’o mirtį anks - 
čiau negu kas kitas apie tai 
sužinojo. / Sadat'as buvo 
skubiai nugabentas ligoninėn 
helikopteriu/.

Radijo pranešėjas skelbė, 
kad: " milijonai Egypto sūnų 
dabar žygiuoja sostinės gat
vėmis, vedami kariuomenės 
dalinių, prie Kairo radijo 
pagrindinės būstinės.Buvęs 
Egypto kariuomenės štabo 
viršininkas gen.Saad Shaz
li, kuris vadovavo Suezo Ka
nalo peržengimui 6 spalio 
1973 m., netrukus padarys 
labai svarbų pranešimą E- 
gypto žmonėms". Tai neįvy
ko, taigi, didysis planas ne
pasisekė.

Yra davinių, kad buvo dar 
keli 'sunkvežimiai kareivių, 
kurie būtų pradėję didesnę 
ataką ir tuo davę ženklą Ly
bi jai įžengti į Sudaną bei 
riaušėms pačiame krašte.

Taip dar labiau susikomp
likavo Vid.Rytų situacija.

EGYPTO BALSAVIMAI 
NERAMŪS

Milijonai egyptiečių bal - 
savo spalio 13 d. Tūkstan - 
čiai karių, policijos ir spe
cialių dalinių nariai patru - 
liavo pagrindinėse gatvėse, 
saugojo greitkelius.Neišgąs

dino balsuotojų dvi bombos, 
išsprogusios Kairo aero
drome ir susidūrimas poli - 
ei j oš ir musulmonų ekstre
mistų.
Balsavo ir Sadat’o našlė Ji
han su dukterimis.Apie Mu- 
barak’ą ji pasakė:"Jis dabar 
yra mūsų visų viltis. To 
norėjo ir mano vyras".

Mubarak’as yra buvęs ka
ro herojus irSadat’as prieš 
šešis metus jį buvo par i n - 
kęs savo įpėdiniu. Neabejo
jama, kad didžiosios dau - 
gumos balsų jis bus išrink - 
tas naujuoju Egypto prezi - 
dentu.

NORVEGIJOJE PASIKEITĖ 
VYRIAUSYBĖ

Po IC-ies metų socialis - 
tinės vyriausybės, Darbo 
Partijos min.p-kas ir vy - 
riausybė įteikė atsistatydi - 
nimo raštus.

Na įjoji mažumos vyriau - 
sybė susideda iš konservą - 
toriaus min. p-ko Willoch ir 
16 jo kabineto narių. Nau - 
joji vyriausybė nori suma - 
žinti centrinės administra
cijos darbuotojų skaičių ir 
mokesčius. Darbo partija 
siūlė pakelti mokesčius.

ŽYDAI PROTESTUOJA
Maskvoje 95 žydai Aukš - 

čiausios Sov.Tarybos pri - 
ėmimo kambaryje išlaukė 2 
valandas, norėdami gauti at
sakymą į jų protestą prieš, 
oficialų trukdymą mokslinių 
seminarų ir žydų kultūrinių 
temų nagrinėjimus.Hebrajų 
mokytojai buvo verčiami 
atsisakyti savo kursų.

Į peticiją ir protestą ne
gavo jokio atsakymo, Tšsi - 
skirstė taikingai.

Geriausias sovietų biu
rokratų ginklas - tyla....

, nes kaipgi prisipažinsi , 
kad jų konstitucijoje skel
biami melai apie tautų ger
bimą ir visokeriopą laisvę..

NUODIJAMA NIAGAROS
UPĖ

o
ir 1/2 metų studijų, 
atliko New York’ 
Interest Research 

patvirtinama, kad 
virš 2 

Po 3 
kurias 
Public 
Group, 
kiekvieną dieną
bilijonų litrų nuodingų at-» 
matų yra suverčiama į Ni-C 
agaros upę. Atmatos susi -> 
renka iš industrijų koncen-L 
truotų įmonių New York’o" 
valstijoje. g

Toronte buvo pakartotinai I 
kreipiamas provincinės iri 
federalinės vyriausybės dė -| 
mesys į šią problemą,kuri Į 
yra skubesnė ir didesnė negu I 
rūgščioje lietaus tarša.

MANITOBOS KOMUNISTŲ 
PARTIJA - OFICIALI

Iš Winnipeg’© praneša --i 
ma,kad Manitobos komunis-" 
tų partiją yra oficialiai pri
pažinta. f

Partija,, pagal naują pro
vincinį įstatymą turi surink
ti 25GG parašų, kad būtų ofi-

eialiai pripažinta, nes ji ne
turi minimumo 4 vietų pro
vinciniame parlamente.Da - 
bar parlamente yra 57 vietos, 
nė vienos neturi komunistai.

Manitobos komunistų par
tijos lyderė yra Paula Flet
cher. Ji įteikė sąrašą , su - 
medžiojusi 3.GGG parašų, 
n or ėdimą išgauti oficialų 
partijai Manitoboje pripaži - 
nimą.

Gaila, kad diktatūrą ir 
prievartą skelbianti partijė- 
lė toje provincijoje pagal 
demokratiškus įstatymus , 
privalo būti pripažinta. Ko
dėl neišleisti kito įstatymo , 
kad komunistiniai kraštai , 
jeigu nori,kad jų partija tu
rėtų kokį nors balsą, pripa
žintų ir savo kraštuose ki
tokias nuomones turinčių 
grupių pasisakymus lega - 
liais.ir jų dėlto neperso - 
Ui otų.

CLEVELAND’o MIESTAS 
PAGERBĖ ŽURNALISTĄ, 
RAŠYTOJĄ BRONĮ RAILĄ

J. Stempužis, vyriausias 
paskutiniosios Br. Railos 
knygos "Vaivos Rykštė " 
pristatymo organizatorius , 
pakvietė pagerbimui autorių 
ir jo žmoną Danetą į Cle
veland’ą.

Rugsėjo 17 d. juos ir Tė
vynės Garsų radijo štabo 
narius Cleveland’o Miesto 
Rotušėje juos priėmė me
ras George Voinovich. Jis 
su "Vaivos Rykšte" buvo 
susipažinęs ankščiau ir la- 

. bai vertina jo darbą. Pa - 
gerbimo proga, meras įtei
kė Broniui Railai miesto 
Auksinį Raktą, o jo žmonai 
padovanojo Cleveland'o 
simfoninio orkestro plokš - 
telę.

PASITRAUKĖ IŠ LIETUVOS
Dr. Kazys E ringis, eko

logijos mokslininkas, nese -

TARPTAUTINĖS ARTOJŲ. VARŽYBOS ir ŪKIO MAŠINERIJOS PARODA vyko Simcoe apy
linkėje, Ontario prov., Kanadoje. Dalyvavo 175 tūkst. žiūrovų, virš 500 eksponatų ir 200 
varžovų. Nuotraukoje - mašinų paradas. /Ontario Agrikultūros ir Mitybos Ministerija /

Y Jfftnni

ŠAUKIAMAS METINIS VLIKo SEIMAS
Metinis VLIKo Seimas įvyks š.m.LAPKRlČ C 6-8 d. 

d., C1 e v e 1 a n d’e. Ghio, Lietuvių Namuose.
Kaip paprastai, į Seimą VLIKą sudarančios organi - 

zaci jos pasiunčia po 3 atstovus. Šis Seimas bus svarbus 
tuo,kad tai bus p a s k u t i ni s prieš pasibaigiant da - 
bartinės VLlĮ<o Valdybos kadencijai.

Pagrindinę paskaitą skaitys dr.D. Krivickas tema 
"VLIKo gairės besikeičiančioje tarptautinės politikos kon
junktūroje". Bus svarbūs Tautos Fondo vadovybės pra - 
nešimai.

iškilminga vakarienė- koncertas įvyks lapkričio 7 d. 
7:3C vai. vakare. Paskaitoje ir vakarienėje visi kviečia
mi dalyvauti.

Seimo ruošimo komitetui pirmininkauja Vytautas Jo
kūbaitis, tel: /216/ 481-7161.

niai pasitraukė iš okup. Lie
tuvos ir atvyko į JAV. Jis 
kalbėjo BALFo surengtoje 
spaudos konferencijoje Ch’- 
eagoje.

LIETUVIS ARCHITEKTAS 
LAIMĖJO KONKURSĄ

Žinomas lietuvis architek
tas, gyvenantis los Angeles , 
JAV-se, Edmundas Arbas, 
laimėjo architektūros kon - 
kurse I-ą vietą.Konkurse da
lyvavo 48G architektų,pro - 
jektas- gyvenamųjų namų 
prifabrikuota statyba.

IZRAĖLIS PAGERBIA 
LIETUVI KUNIGĄ c. <•

I -ojo Pasaulinio Karo 
metu hitlerininkams siau
čiant, Kaune a.a. kun. Bro
nius Paukštys išgelbėjo ke - 
lis šimtus žydų nuo grę - 
sianč os mirties ,

Izraelio vyriausybė auta - 
rė jo atminimui paskirti 
aukso medalį ir pasodinti jo 
garbei medelį Jeruzalėje, 
Izraeliui Nusipelnusių Alėjo
je.

'škilmėse dalyvauti pak
vietė kun. Br. Paukščio 
artimą draugą kun.A.Saba - 
liauską.

PASISEKĘS LIETUVIU 
GYDYTOJU SUVAŽIAVIMAS

Visuotiname Lietuvių Gy
dytojų suvažiavime išrinkta 
nauja Gydytojų Sąjungos va
dovybė sekantiems 2 me - 
tams. Pirmininkas <lr. J. Va
laitis, sekr.dr. J.Daugirdas 
ir vice-pirininkas dr.A.Va
nagu na s.

Rezoliucijų Komisijos p- 
ko dr, J.Kriaučiūno patiek - 
tos rezoliucijos buvo vien - 
balsiai priimtos. Štai jos:

1. Pasaulio ir Amerikos 
lietuviai gydytojai smerkia 
Sovietų Sąjungoje prakti
kuojamą rezistentų ir disi
dentų priverstiną "gydymą" 
psichiatrinėse ligoninėse.

2. Ragina lietuvius visur 
kovoti su alkoholizmu.

3. Kviečia lietuvius įsi
sąmoninti, kad tik sveikos ir 
gausios šeimos užtikrina 
lietuvių tautos ateitį.

4. Kviečia visus lietuvius 
VIENINGAI kovoti už Lietu
vos laisvę ir nepriklauso 
mybę.

4. Dėkoja baigiančiai ka
denciją Pasaulio ir A meri - 
kos Gydytojų Sąjungos vado
vybei už sėkmingą veiklą.

1

1



Nsp’uHwom JįėUuKi
t'z* Lietuvos išlaisvinimą! US ištikimybę, Kanadai! • 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
f'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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• • LABDARA PADEDA MUSU MOKSLEIVIAMS • •

Prasidėjo nauji 1981/1982 mosklo metai. LABDAROS 
Draugijos Vaidybai, besirūpinančiai lietuvių moksleivi - 
jog parama, tenka e’ti su parama ten, kur ji ypač reika - 
linga.

Šiais mokslo metais Draugija turėjo paremti mažiau 
stipendininkų Vokietijoje ir galėjo skirti lėšų stipendijom 
Brazilijos studentijai. Brazilijos Lietuvių Bendruome - 
nės Valdyba įsteigė stipendijų fondą. Labai svarbu, kad 
LABDARA galėtų kasmet tą fondą paremti.

Daugiau rūpesčių sudaro skaitlinga, mažai pajėgių 
1 ietuvių tėvų moksleivija Lenkijoje.Greta piniginės pa
ramos, tai moksleivijai parūpinama vartotų rūbų. Be Vo
kietijos lietuvių, Į šį darbą labai aktyviai įsijungė Kana
dos Liet. B-nės Socialinių reikalų komiteto Hamiltono 
skyrius, pasiunčiant moksleiviams, pagal LABDAROS 
suteiktus adresus , rūbų siuntas. Lenkijos moksleivi - 
jai parama įgavo pastovumo. Iš ten gaunamos patiki - 
mos informacijos apie paramos labiau reikalingus moks
leivius.

Galime pasidžiaugei, kad LABDAROS remiamų mok
sleivių skaičius daugėja ir kad, mokslus baigę, rūpinasi 
lietuvių reikalais,

1980 metais Lenkijoje pasireiškusi sunki ūkiška kri
zė tiek pat skaudžiai palietė ir tenykščius lietuvius . 
Sunkumus pajuto ir moksleivija. Tėvai, daugumoje maža
žemiai ūkininkai, po įvairių žemės ūkį alinančių bandy
mų, dar ūkiškai nesustiprėję ir krizės paliesti, negali 
duoti davo vaikams-moksleiviams , kiek būtinai reika - 
linga ir, dažnu atveju, moksleiviai turi susiaurinti moks
lą ar jo ir atsisakyti.

LABDAROS draugija labai susirūpinusi tokia tragiš
ka moksleivių padėtimi, nuoširdžiai kreipiasi į. mūsų 
visuomenę, prašydama gelbėti mūsų moksleiviją ir su
teikti jai galimybių toliau tęsti mokslą.

LBADAROS Draugijos veikla jau pasiekė dvylikos 
metų. Jos veikla vystosi ir vykdoma dėka mūsų visuo - 
menės paramos.

Draugija labai dėkinga visiems rėmėjams ir nori ti
kėtis tolimesnės paramos.

LABDAROS Draugijos valdybos vardu
Pirmininkas J. Glemža

IN THE SOVIET SCHOOL
/Documentation from LKB Kronika Nr. 45

ŠAUKĖNAI
Alvydas Rakauskas, a tenth -grader at the Šaukėnai 

Middle School earned straight A’s in 1980. The school 
principal wrote the student a letter of commendation, but 
the faculty council desided that Rakauskas5 behavior could 
only be graded satisfactory because he attended church . 
For this reason Alvydas is also being harassed by secu
rity police.

KAUNAS
In September, 1980, group leaders at the P.Mažylis 

Medical School warned the students that the number of 
scholarships would be greatly reduced this year. Only up 
to twenty students per group would receive scholarships 
based on financial need and! grades.

The president and secretary of the third group of the 
third-year pharmacy course drew up a list ot 20 students 
and presented it to the school’s Communist Youth , com - 
mittee for confirmation. They were told there that stu - 
dents who did not belong to the Communist Youth League 
would not receive scholarships. When the girls began to 
explain that Stasė Šipavičiūtė was the top student in the 
group with just tew B, s and the financial need of ) Liuda 
Liutvinaitė was one of the most pressing /Liuda also has 
only a few B’s/, they were told that the said girls have 
made no committments to society and therefore are good 
students, but if they want to receive scholarships they 
must join the Communist Youth.

This particular group has five girls who are not 
members of the Communist Youth League. In 1979 they 
were pressured to join. The girls said they would not 
join the Communist Youth because they are believers. 
They were then threatened with deprivation of their schol
arships', expulsion from the dormitory and even from the 
school. The Communist Youth committee has kept at least 
part of its promise: scholarships were awarded only to 
Communist Youth members.
2 psi.

MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIMAS

Š.m. rugsėjo 12-13 d.d., 
Chicagoje, Lietuvių Tauti
niuose Namuose įvyko Ma
žosios Lietuvos Rezistencį- 
nio Sąjūdžio suvažiavimas. Į 
antrąją lietuvių "sostinę” 
atvyko dalyvių iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių. Montre- 
alio mažlietuvius atstovavo 
ViliuS PĖTERAITIS ir An - 
sas LYMANTAS su žmono
mis.

Suvažiavi mo metu buvo 
skaitomi 4 referatai;Marty- 
nas GELŽINIS nušvietė 
šiurpų Mažosios Lietuvos 
gyvenimo laikotarpį po Ant
rojo Pasaulinio Karo, so
vietų kareivių nežmogiškus 
žiaurumus, pasilikusius gy
ventojus kankinusius ligas ir 
badą. Jis taip pat iškėlė ir 
jaudinantį Didžiosios Lie - 
tu v os lietuvių nuoširdumą 
pavalgydinant ir apdovano
jant maistu iš Rytprūsių at
vykusius išalkusius vaikus ir 
moteris.

Ansas LYMANTAS kalbėjo 
apie Mažosios Lietuvos idė
jos ir praeities prisiminimą 
okupuotoje Lietuvoje. Jis 
pasakojo, kaip ordino pilyse 
buvo atrasti seni lietuviški 
dokumentai, kaip jaunoji lie
tuvių karta atrado dr„ Vydūną 
ir Martyną Jankų, ir kaip 
Kristijonas Donelaitis buvo 
panaudotas kompartijos pro
pagandai.

Prof. Martynas BRAKAS

savo referatu apžvelgė Ma
žosios Lietuvoš problemą 
tarptautinės politikos rė
muose. Jis paminėjo anglų 
premjerą Churchil’į, kuris 
dar karo metu žadino Stalino 
apetitą į Rytprūsius.Toliau 
prof. Brakas kalbėjo apie 
Mažąją Lietuvą istorijos bė
gyje ištikusias nelaimes ir 
teigiamą bei neigiamą na
cionalizmo sąvoką.; Jis iš
reiškė savo įsitikinimą, kad 
rytų ir šiaurės Europos 
kraštams šiandien trokštant 
žmoniškumo įgy ve ndi ni mo, 
rusiškas Mažosios Lietuvos 
užvaldymas yra tik laikinas 
reiškinys.

Po referatų vyko gyvos 
diskusijos. Po to buvo apta
riami Sąjūdžio einamieji rei
kalai.

Šeštadienio vakarą buvo 
surengtas banketas su įvai
ria menine programa.

Sekmadienį Tėviškės 
bažnyčioje kun. T RA KIS at
laikė pamaldas ir pasakė 
prasmingą, suvažiavimui 
skirtą pamokslą. Pamaldų 
metu buvo prisiminti ir pa
gerbti mirusieji, ypatingai 
nacių ir sovietų kalėjimuose 
bei Sibiro vergų stovyklose 
žuvusieji mažlietuviai.

Sekantį suvažiavimą nu
tarta ruošti, jei ne ankščiau, 
tai būtinai už 3-jų metų.Su
važiavimo komunikatas ati
tinkama proga bus paskelb
tas vėliau.

AUŠRA’ nr 20(60)
APIE UKRAINĄ

/ tęsinys /

Tauta niekada nepasieks laisvės, jeigu dauguma jos sū
nų netrokš jos, jeigu bet kokią blogybę - gyvenimo sąlygų 
pablogėjimą, ar nacionalinės priespaudos sustiprėjimą, ar 
represijų prieš laisvės kovotojus suaktyvėjimą, -priima 
kaip kažkokį neišvengiamą reiškinį,kaip stichinę nelaimę. 
Bet jeigu tautą ieškos tų blogybių priežasčių ir kaltininkų, 
ir smerks juos- ji subręs ir laimės. Jeigu blogėja vi - 
suomenės ekonominė padėtis - kalta partija ir jos nemok

šiška, biurokratinė ekonominė politika. Sustiprėjo nacio
nalinė priespauda - kalti rusiškieji šovinistai partijos apa
rate, kurie vykdo tą pačią politiką, kurią pradėjo carizmo 
laikų aršiausi reakcionieriai. Sustiprėjo represijos prieš 
kovotojus - partija ir jos atrama - KGB nori tautą įbau-
ginti ir palikti ją be kovos įkvėpėjų ir šauklių. Jei tauta 
išbris iš apsnūdimo ir stagnacijos - ji savo pasieks’Jie - 
lias į laisvę ilgas ir sunkus. Pradžioje jis eina per tau - 
tos sąmonę ir širdį. /Čia norisi pridėti, kad lietuvių tau
tos sąmonės budinti ta prasme nereikėjo - buvome ir te
besame pavergti ir labai gerai tai žinome.. .Red./Po to 
išeina į mūšio lauką.

Mūsų priešas - stambiausia pasaulio valstybė, gink
luota iki dantų, todėl pavieniui kovoti su ja beprasmiška. 

Tad mes dedame didžiausias viltis į tave, o Ukraina’. Jei
gu g u mumis pakilsi ir tu - pergalė bus mūsų’.

Mes turime padėti vieni kitiems, mes turime koope - 
ruoti savo veiksmus. Protesto balsas, nuskambėjęs viso

je šalyje ir atlieptas šimtų ir tūkstančių kitų balsų visuo
se šalies kampeliuose, bus daug veiksmingesnis .už pavie
nį balsą. Mūsų pogrindinė spauda taip pat turi bendra - 
darbiauti. Mes turime bendradarbiauti ne tik tarp savęs, 
bet ir su kitų tautų kovotojais- latviais, estais, armėnais, 
gruzinais, rusais. Vienybėje - galybė ’.

Vien tik pagalvojus, kas būtų su tavimi, o Ukraina, jei
gu tu pasiektum laisvę - užima kvapą. Iki šiol buvusi be
teisė šalis, nors ir turinti savo atstovą SNO, bet pilnai 
priklausoma nuo Maskvos, žemės gelmių, žemės ūkio ir

r|R GERAI R BLOGAI

SENAS SKAITYTOJAS - 
NUOŠIRDUS LIETUVIŠKO 
ŽODŽIQ MYLĖTOJAS

Šalia įvairių laiškų, kurie 
mus pasiekia, pasitaiko tokių 
kuriuose skaitytojai apgai - 
lestauja, kad nusilpus akims, 
skaityti nebegali, tačiau pri - 
deda dar vieniems metams 
prenumeratą, Vienas kitas ,

tokios pat bėdos pagautas , 
atsisako laikraščio; kitas- 
prirašoir nuoširdų apgai - 
lesta vi mo žodelį, kuris irgi 
yra labai mielas "NL" dar
buotojams.*

Liūdniau, kai žmonos, vy
rui mirus, ne be s i ryžta toliau 
laikraštį prenumeruoti/o jis 
toks nebrangus.../.

DĖMESIO!!!
buv. studentams ats. karininkams KORP! ’'RAMOVES1'1 nariams.,

Pakartotinai pranešama, kad leidinys korp! "RAMOVE” 
50-Čiui (1932—1982) paminėti yra paruoštas spausdinimui 
(130 psi. plus 60 fotografijų). Didesnė dalis ramovėnų atsiliepe, 
atsiųsdami atsiminimų, fotografijų ir kt, informacijų. Tačiau 
daugelis neatsiliepė, nes daugelio JŲ neturime adresų.

Kviečiame ir likusius ramovėnus atsiliepti, prisidėti 
prie leidinio, bei suteikti žinių apie ramovėnus ČIA ir TEN...

LAUKIAME . AČIŪ !
Atsakymus siųsti LIETUVOS GEN. KONSULO

A. SIMUČIO ( ramovėno) New York, USA adresu; arba —
Mr. J. KARKA 54 Burrows Ave., ISLINGTON, Ont. M9B 4W7

Canada

žmonių resursų Rusijai teikėja, - atsistotumei, greta stam
biausių ir labiausiai išsivysčiusių valstybių. Pagal gy
ventojų skaičių Europoje tave pralenkia tik Rusija, Vokie
tija, Anglija, Italija ir Prancūzija. Pagal plotą - tik Rusi
ja. Aukštai išvystyta tavo pramonė,labai perspektyvus , 
žemės ūkis, gana aukštas tautos kultūros laipsnis - tai, 
veiksniai, galintys išvesti tave į tokias aukštumas, kokių 
didžioji dauguma valstybių galėtų tik pavydėti ir apie ku
rias dabar, tarybinės vergijos sąlygomis, negalima nė 

svajoti. Tavęs laisvėje laukia tikrai šviesi ateitis.
Tu sugrąžintume! į savo prieglobstį kelis, 0 gal ir vi

są dešimtį milijonų ukrainiečių, išblaškytų po visą pasau
lį: iš Rusijos miestų ir kaimų, iš Sibiro ir Tolimųjų Ry - 
tų, iš Kanados ir Jungtinių Valstijų, iš visur , visur. Tu 
jiems taptum motina, o ne pikta pamote,abejinga savo vai
kų likimui ar net vejančia juos šalin... ,

Nubuski ir pakilki, o Ukraina’. Laisvės troško geriau
si tavo vyrai, kuriais tu teisėtai didžiuojiesi. Tegul jų sie
kiai išsipildo, tegul jų pralietas kraujas atneša didįjį vai
sių - laisvę.’ . ū

Šį mūsų žodį norime užbaigti žymiausio Ukrainos di- 
jidento, didžiojo Taraso Ševčenkos posmais,parašytais 
1847 m.trečiojo skyriaus - caro laikų KGB- kazemato , 
posmais, skambančiais kaip gyvas sąžinės priekaištas ne 
tik poeto amžininkams, bet ir šiandieniniams jo tautie - 
čiams, kaip niekada vertiems didžiosios svajonės-lais
vės:

Man vis tiek pat, ar Ukrainoj 
Amželį savo stumsiu.aš, 
Ar ateitis mane nuneš 
Į svečią šalį tarp sniegynų, - 
Man vis tiėk pat yra, dievaž.

Tarp svetimų nelaisvėj augau 
Tr nuo namų toli, be draugo, 
Bėdų prislėgtas ir vargų, 
Užmigsiu amžinu miegu 1
’šoisiu ir nykte pranyksiu. , ”
Ir jokio ženklo nepaliksiu 
Šlovingoj žemėj mūs visų.

Prabėgs dar metai - iF ka's Žirio, ' ' IfJ : • 
Ar atsiras toksai žmogus, ! 8ti p
Kurs pasakys: "Sūnau brangus, 
C pasimelsk ’. Už Ukrainą
Ją nukankino kažkada". ’
Man vis tiek pat, ar jo malda 
Bus išgirsta, ar atstumta...

Bet patikėkite, šiandieną \
Toli gražu man ne vis viena, 
Jeigu nedorėlių gauja
Apniko mielą Ukrainą '
Tr užliūliavusi skandina 
Ją apiplėštą , ugnyje ...

Supraskite man ne vis viena

Taras Še včenko gimęs pietų Ukrainoje žymiausias . 
ukrainiečių poetas. Baudžiauninko sūnus. Dvyliktus me
tus eidamas neteko abiejų savo tėvų. Vaikystė ir jaunys - 
tė buvo sunki. Ilgesnį laiką buvo dvarininko Engelhardto 
tarnu. Dvarininkas dažnai keliaudavo, tad ir Ševčenko’ui 
su juo teko būti Vilniuje ir Varšuvoje. Vilniuje tuo laiku 
reiškėsi priešsukiliminės nuotaikos/1831/ . Čia būdamas 
jis gavo impuslo ir už Ukrainos laisvę kovoti. Ankšti 
jame pasireiškė palinkimas į meną. Kiek pasimokęs pas 
portretistą Lampi Varšuvoj, buvo paskirtas dail. Širia - 
javo mokiniu 4 metams. 1838-41 lankė Petrapilio meno . 
akademiją. 1838 m. rusų poetas Žukovskis jam padėjo iš, ■ 
sipirkti iš baudžiavos už 25GO aukso rublių, surinktų lo
terijos būdu. Šalia meno studijų Petrapilyje pradėjo ra 
šyti eiles. Baigęs akademiją grįžo į Ukrainą, kur sunki 
politinė tautiečių padėtis padarė jam gilų įspūdį. Tada į- 
stojo į šv. Kirilo ir Metodijaus draugiją, kurios tikslas 
buvo žadinti laisvę. Už tai t buvo areštuotas : ir nuteistas 
visam'amžiui kareiviauti vidurio Azijos garnizonuose. 
Mirus carui Mikalojui I 1857 m. iŠevcenko buvo išleistas 
į laisvę. Savo eilėraščiuose daug kartų paminėjo ir Lie
tuvą bei Vilnių. Mirė 1861 II 26. Petrapilyje. "LE"

Pasitaiko, tačiau tikrų 
pasiryžėlių. Vienas tokių 
neseniai atsiuntė laišką^įdė- 
damas pašto perlaidą pre
numeratai ir sako:

"... tikiuosi, kad "Nepri
klausoma Lietuva" manę 
lankys laiku, man gerai 
skaityti, aš jau 80 metų,tai 
praleidžiu laiką.Ačiū labai ’.

Lauksme laikraštį".
Stasys Norkus , 

Montreal North, Que .
Mes viską darome, kad 

laikraštis visus pasiektų lai
ku ir niekdda ne vėlavome jį 
atiduoti spaustuvėm Bet- ne 
paslaptis: ka’ kurie pašto 
tarnautojai nėra sąžiningi ir ; 
išnešiodami laikraštį per - 
daug nesiskubina... /Red/.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



15-ji MOKYTOJU 
STUDIJŲ SAVAITĖ

L. EIMANTAS 
/tęsinys/

LIETUVYBĖS UGDYMAS TR AUKLĖJIMO DARBAS

Ugdymas ir auklėjimas, besirūpinant mūsų išeivijos jau
nąja karta, turėtų būti visuotinas. Apie lietuvybės ugdymą 
išeivijoje labai ' brandžiu minčių paskaitą, skaitė ilgametis 
Chicagos Dariaus —Girėno Mokyklos vedėjas ir dabartinis 
JAV Švietimo Tarybos pirmininkas Juozas PLAČAS.

Kai kas galvoja, kad mūsų mokyklos turi tik išmokyti lie
tuvių kalbos. Tačiau žinoma, kad pilnutinis mūsų mokyklų 
uždavinys yra—žadinti ir ugdyti tautinę sąmonę, nes mums 
reikia lietuviškos dvasios žmonių. Todėl mokyklose dar
bas taip sudėtingas, reikalingas efektingų pastangų. Ypač 
vyresnių skyrių mokiniams reikia tinkamiausio nušvietimo 
apie mūsų tautinio sąmonlnimo sunkumus, tikras proble
mas apie kurias kalbėti reikia. Labai objektyviai ir išsa
miai įtikinkime savo mokinius, kad, esant sunkumams , 
reikia mūsų visų, taip pat ir mokinių, ypatingo atsidėjimo 
ir ryžto. Juk to reikalauja mūsų išsilaikymas išeivijoje ir 
Tėvynės atųitis. Praktika jau rodo,kad ir mokiniuose esa
ma įsitikinimo, jog visiems reikia dirbti — krutėti lietu - 
vybės labui.

Visa mokymo medžiaga turi skatinti ir žadinti mokiniuo-

UŽTIKRINKITE

SAVO ATEITI

1981.xi. i
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Canada
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Terminas, 
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LENGVA JSIGYTI
NAUJUS KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS LENGVA ĮSI
GYTI . PRADEDANT NUO $ 100 IKI BENDROS MAKSI - 
MALINĘS S 15 000 SUMOS BE TO, GALITE PASIRINKTI 
LAKŠTUS YRA REGULIARUIPALŪKANU, LAKŠTAI SU 
METINĖM PAJAMOM IR SUDĖTINIŲ. PALŪKANŲ LAKSTAI 
SANTAUPOM DIDINTI
PARDUODAMI NUO SPALIO 13
PRADEDANT SPALIO 13 GALITE PIRKTI KANADOS 

TAUPYMO LAKŠTUS PAS KIEKVIENA.[GALIOTA PAR - 
DAVĖJA ĮSKAITANT BANKUS, INVESTAVIMO AGENTUS, 
BIRŽOS^tArPININKUS PASITIKĖJIMO BENDROVES IR 
KREDITO UNIJAS

Premijos grynais
276.40

$ 378.40
S 45 1.70

212.90
263 80
327.00

1982
1984
1985
1983
1984
1985

Serijos 
1968 - 69 
1^72 - 73 
19^3-74 
1971 - 75
1975 - 76
1976 - 71

SERIJOS IKI 1977

UŽ serijas iki 1977 metu lapkričio 1 dienos palūka
nos bus išmokamos didesnės vertės bonais. suėjus 
lakštu terminui. Nauja bonu suma už $ 1000 lakštu 
kiekvienos serijos bus tokia'

Lakštų savininkams primenama, kad norint 
gauti šiuos bonus , minėtų serijų lakštai 
turi būti išlaikyti iki termino.

UŽ NAUJUOSIUS KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS 
PIRMAISIAIS METAIS BUS MOKAMA 1954%. UŽ KIEK
VIENUS LIKUSIUS ŠEŠERIUS METUS IKI TERMINO 
MINIMALINIS PALŪKANŲ, NUOŠIMTIS NUSTATYTAS 
1054 %. LAKŠTU. PALŪKANOS NIEKAD NEBUS MA
ŽESNES UŽ TĄ,MINIMALINLNUOŠIMTĮ

TAUPOMIEJI KANADOS LAKŠTAI DUODA JUMS 
NE TIK GERAS PALŪKANAS BET IR GĖRĄKOMBI- 
NACIJĄ. KURI SUDARO TAUPOMUOSIUS KANADOS 
LAKŠTUS SAUGIA . STIPRIA INVEST ACIJA ŠIAN
DIEN IR RYTOJ.

VISUOMET IŠKEIČIAMI SU NAUJAIS TAUPY
MO LAKŠTAIS JŪS NIEKADA NEBŪSITE UŽ
BLOKUOTI- KAI REIKĖS, GALĖSITE LENGVAI BET- 
KURIUO LAIKU IR BETKURIOJE ĮGALIOTOJE KEI
TIMO ĮSTAIGOJE JUOS IŠKEISTI KANADOS TAUPY
MO LAKŠTAI YRA LYGIAI GERI, KAIP IR PINIGAI 
NĖRA PALŪKANŲ BAUSMĖS KAI NAUJIEJI 
LAKSTAI YRA IŠKEIČIAMI BETKADA PO 1981 m. 
GRUODŽIO 1 DIENOS, NETAIKOMA PALŪKANŲ 
BAUSMĖ JŪS GAUSITE UŽTARNAUTAS PALŪKANAS 
UŽ KIEKVIENA PILNA MĖNESI NUO 1981 M. LAPKRI
ČIO 1 DIENOS ‘
LAIDUOJAMI KANADOS IŠTEKLIAIS
KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI YRA LAIDUOJAMI 
VISAIS KANADOS IŠTEKLIAIS KAI PERKATE TAU
POMUOSIUS KANADOS LAKŠTUS, BŪKITE TIKRI. KAD 
TAI SAUGUS, GARANTUOTAS INVESTAVIMAS

ontrealio dienraščio 
azette kolumnistas, iš- 

s Kinijoje 2 metus ir ten
The 
buv 
mokytojavęs, sugrįžo į Mont

 

real. Patiekiame dalį jo įs

 

pūdžių. Red./

"Padariau vieną klaidą", 
- rašo Glen Allen", grįžęs 
iš Kinijos, "nuvažiavau į Mi
ami Beach". Pirmąją dieną 
didžiulis suikvežimis vos 
jo Nesutrynė, kai norėjo pa
sinaudoti pėstininkų teisė- 
mis. Antrąją dieną buvo ap
klausinėtas policijos, nes 
savo išvaizda labai panešėjo 
į pajįfeškomą žudiką. Trečią 
dieną- praėjo viesulas ir iki 
savaitės pabaigas lijo.

"Ėaip visa tai palyginti su 
gyvenimu Kinijos liaudies 
respublikoje?"

Pirmiausia, Kinijoje nėra 
privačių automobilių ar au - 
tovežimių. Antra- labai ma
žai ž/nogžudysčių- tikrumo
je, 
kiti 
gi 
liet 
siš

monės yra geri vieni 
ms, kitaip, negu čia. Net- 
rgas, išskyrus šiek tiek 
us žiemos metu, yra vi -
ai malonus.

/ žurnalistas nepamini,kad 
vi^as žudynes jau buvo at
likusi komunistinė vyriau
sybė, besilaikanti partijos 

oralės"... Red./.
"Be abejo", rašo jis, "Ki - 

ija turi savų problemų.
Daugybę jų. Pirmiausia- 
krašto ekonomija: viena tik 
Kinijos vadovybė žino, kokia
me blogame stovyje ji tikrai 
yrą. Net ir atsitiktinis ste - 
bėtojas pradeda matyti, kad 
kur beeisi-rasi tris asmenis 
dirbančius vieno žmogaus 
darbą". /Kitu atveju- būtų 
daugiau bedarbių. Na, ir žmo
nės nepersidirbai Red./.

Didžiuose miestuose yra 
slankiojančio nedirbančio 
jaunimo būriai- ateities mu
šeikos.

Yra krautuvių, pilnų pre
kių, bet žmonės neuždir - 
ba pakankamai, kad galėtų 
jas išpirkti.

Mokytojas mūsų Institute 
gaudavo 65 yenus algos mė
nesiui/ mažiau, negu kana - 
dietiškų 5C dol./. Tokia al
ga ten padengia nuomą, ciga
retes, retkarčiais autobuso į 
miestą kainą, būtiną maistą, 
bet nedaug ką po jų.

Nusipirkti marškinius-tai 
didelis įvykis daugumai ki- 
niečių;tikrai 80% tiems,ku
rie dirba žemės ūkyje.Dau
guma nebūti niausiu prekių y- 
ra nepaprastai perkainuotos. 
Labai paprastas magneto
fonas kainuoja iki 8OOyenų- 
1981.X. 14 

vienų metų mokytojo alga . 
Reikia dirbti 1 mėnesį kad 
nusipirktų vienų porą batų .

Yra ir daug keistumų 
tarptautinėje plotmėje.Kini
ja yra apsupta priešų, kurie 
tikrumoje turėtų būti jos 
draugai. Sovietų Sąjunga ir 
Vietnamas-pietuose ir šiau
rėje. Net maža Š.Korėja ir 
Mongolija pagal kito šono 
rubežius nebėra draugiškos.

Kinijai skubiai išprašius 
Čilės socialistą ambasado - 
rių po armijos perversmo 
1973 m..Kinija nebepasitiki 
nei nuosaikieji, nei kraštuti
niai kairieji Lotynų Ameri
koje.
Delikatnumas ir 
Rūpesti ngu ma s

s e tautinį sąmoningumą, net jiems būnant ir už mokyklos 
ribų. _ Mokyklose vartotina diskusinės temos, per kurias 
patys mokiniai gvildentų rūpimus klausimus ir patys pri
eitų išvadų, kad tautinis sąmoningumas bus mūsų išsilai
kymo laidas. Mūsų mokytojo autoritetas turėtų sukelti mo
kinių pasitikėjimą. Tada mokiniai iš įsitikinimo seks mo
kytojo pavyzdžiu lietuvybės darbuose.

Ir žemesniuose skyriuose mūsų mokymo medžiaga turė
tų švytėti tautinio sąmoningumo atspindžiais. Sąmonin
gumo terminus ir sąvokas aiškinkime mokiniams supran
tamais žodžiais ir pavyzdžiais.

Mokytojas turėtų palaikyti nuolatinį ryšį su mokinių tė
vais. Tautiniam sąmoningumui kelti daug padeda mūsų 
spauda. Mylėkime, remkime išdidžiai vertinkime lietuviš
ką spausdintą — šventą žodį.

Užbaigai prelegentas davė keletą naudingų pailiustravi - 
mų, keliančių tautinį sąmoningumą. Čia ypač daug padeda 
mūsų patriotinė poezija.

Visai, sakyčiau, kitokio pobūdžio paskaitą apie auklėji
mą mūsų mokyklose patiekė Clevęlando Šv. Kazimiero Mo
kyklos mokytoja ir "Švietimo Gairių" redaktorė St. STA- 
SIENĖ.

Paprastai kiekvienas vaikas nori būti geras,nors ne vi
siems tatai pavyksta. Todėl šiame kelyje turi padėti tėvai 
ir mokykla. Bet gyvenime matome ir daug neigiamų vaiko 

reiškimusi.Ir blogiausia tai, kad dažnai esame linkę daug 
ką vaikams atleisti. . . Bet kaip ten bebūtų į vaiką reikėtų 
žiūrėti visgi atleidžiamomis akimis ir jį matyti norint bū
ti geru. Pamokslavimai, bausmės nedaug padeda. Tai gal 
trumpalaikiai reiškiniai.

NAUJI KANADOS
TAUPYMO

PADIDINTOS PALŪKANOS UŽ PRAĖJUSIAS SERIJAS

Palūkanos uz išlaikytus iki termino Kanados Taupymo lakštus padidintos iki 19 ¥1 % metams, kurie 
prasideda 1981 ir etų lap kričių. Palūkanų minimumas už sekančius metus iki lakštų termino bus 10 %.

Problemą sudaro irperdi- 
delis skaičius gyventojų. Ne
žiūrint drakoniškų gimimo 
kontrolės įstatymų, nešima - 
to palengvėjimo, nes daugiau 
negu ko kito, šimtai milijonų 
kaimiečių dar vis nori skait
lingų šeimų. Gatvės, laukai , 
kalvos ir slėniai tiesiog 
knibžda žmonėmis.

/Kai vakarietis paskęstų 
žmonių jūroje miestų gatvė
se,- kiniečiai naviguoja lyg 
su radaru- jie juda atsargiai 
ir rūpestingai, kaip šikšnos
parniai- jokio alkūniavimosi, 
jokio stu mdymosi/.

Man geriausiai teko pa
žinti problemas tų 1.2CO 
kalbas studijuojančių studen
tų, kurie mokėsi studentų

stovykloje šalia Guangšu ” Darktown Strutter’s Ball", 
miesto. Ši vieta buvo turbūt, girdėjai taip pat dažnai, kaip 
labiausiai "suvakarietintas" 
miestas Kinijoje.

Studentai gyveno vos pra - 
s i maitindami, nuolatos bom
barduojami nesibaigiančios 
propagandos politinėse stu
dijose ir susirinkimuose.

Daugelis mano 4-tųjų me - 
tų studentų, kai kurie jų ir 35 
m. amžiaus, yra praleidę 
metų metus prasimaitindami 
jamo šakniavaisiais kaimuo
se per "kultūrinės revoliu
cijos "perijodą, arba baisų - 
jį dešimtmetį", kaip jis dar 
vadinamas.

Šioje stovykloje,pradedant 
nuo rytinio kėlimosi signalo 
/kuris, reikia pasakyti, bu
vo grojamas:"Jingle Bells" ,

Beauklėjant mums reikia panaudoti visas tas moralines 
savybes, kurios padėtų vaikui Išaugti geru. Jo elgesys pri
klauso ne tik nuo gerų norų, bet ir nuo pastangų. Žinoma 
tatai pareina nuo savijautos. Bet būti žmogumi juk reiškia 
— atlikime viską sąžiningai Ir gerai.

Sunkiau pasiekti rezultatų, jei tik sakysime vaikui "būk 
geras". Kartais vyr. skyriaus mokiniai nori, kad juos su
prastų, kad juos traktuotų žmonėmis, o ne vaikais. Todėl 
neįžiūrėkime piktos valios ten, kur jos nėra. Auklėtojas 
turi valdyti savo jausmus, juos kontroliuoti ir nedaryti 
greitų neapgalvotų sprendimų. Žinoma, mokiniui reikia 
įrodyti, kad yra negera, jei jis laiko save visą žinančiu.

Kliūčių auklėjime sutinkama gana daug. Tačiau nerei - 
kia nuleisti rankų, nenusiminti, kad' ir ne viskas pri
gyja. Nuoširdžiai bedirbant, kad ir ne visur laimint, visgi 
kai kur teigiamo lieka, o tatai jau padeda jaunam žmo - 
gui augant. . .

Paskaita iššaukė nemaža diskusijų. Buvo pastebėta, kad 
su šiomis mintimis ypač turėtų susipažinti mokinių tėvai. 
Sakyta, kad Kai kur Šeimose vaikai daro, ką tik nori. To
kioje "laisvėje" augę vaikai sukelia didelių sunkumų moky
tojui ir tėra blogu pavyzdžiu kitiems.

Vienas mokytojas štai ką tarė:". . . turiu kelis neklauža
das, kurių jokiu būdu neįmanoma sutvarkyti. Tariausi sa 
motina, o ji man atrėžė:" -^psichatras mano vaike nieko 
blogo nerado".

Galop prieita išvados, kad visgi tvarka, ir reikiama tvar
ka, mokykloje turėtų būti. Žinoma turime vengti fizinių 
bausmių. Prelegentė užbaigai pridėjo, kad už tą "neribotą 
laisvę" šeimose dažnai patys tėvai turės atkentėti...

Bus mokamos didesnės palūkanos uz paskutines 
keturias serijas vietoje pažymėtųjų lakštuose. Uz 
kiek vieną reguliariu palūkanų $ 1000 lakšta* bus 
mokama $ 195.00 1982 m. lapkričio 1 d. UŽ su — 
dėtinių palūkanų lakštus. pradedant 1981 m. lapkri
čio 1 diena bus mokama 19%% paprasltųpalukanųir
J9'/2% sudėtiniu palūkanų už visas palūkanas, gau
tas iki 198 1 m. lapkričio 1 dienos. Metinis augimas 
sudėtinių palūkanivuz $ 1000 pradedant T981 m. lap 
kričio

Serija 
1977- - 78
1978 - 79
1979 - 80
1980 81

Vertė 1982. XI.
$ 1.758.96

$ 1.666.38
$ 1.526.50
$ 1, 367.28

inkarinius maršus/, iki pat 
šviesų užgesinimo. Studentų 
elgesys ir atsinešimas į 
mokslą buvo paradinis. Dėl 
to ir dėl kitų priežasčių jie 
buvo išskirtiniai ir Partijos 
linijai taip lengvai nepritar
davo. Iš apie 3OG studentų 
kuriuos man teko mokyti,gal 
75 pažinojau gerai.Keletą jų 
-partijos narių. Po daugelio 
valandų pasikalbėjimo su 
jais, nusprendžiau, kad ne 
daugiau kaip 2 tuzinus jų bu
vo galima pavadinti rimtais 
socialistais. Kai kuriems jų 
mūsų pačių Ed Broadbent at
rodytų kaip pavojingas kai - 
rysis.

Vieną rytą šios vasaros

pradžioje aš paklausiau sa - 
vo IV- tų metų studentą T. , 
kodėl jis taip blogai mokosi. 
” Mano pagrindinė proble
ma",- paaiškino jis,- aš 
netikiu į socializmą, aš ne - 
begaliu daugiau jo pernešti”, 
/Keista,kad Kinijoje jie sa
ve taip vadintų, nes Kinija 
save vadina komunistine. 
Red./. Tikra problema.

Problema yra ir santykiai 
tarp vyrų ir moterų. Ne
svarbu, kokio amžiaus, stu
dentams nebuvo leista drau
gauti su priešingos lyties 
asmenimis, kol nebaigė mo
kyklos. Ši taisyklė buvo la - 
bai slegianti ir sutemus , 
studentai "sukombinuodavo” 
atsargius, trumpus pasima
tymus. /bus daugiau/
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Šio įdomaus žurnalo sukaktuvinis, 50 -tasis nume - 
ris, švenčiant 30 metų gyvavimo sukaktį, pasižymi , 
kaip visuomet, įdomiais, aktualiais straipsniais, svar
biomis informacijomis, istoriniais aprašymais, nuotrau
komis. Šauniai apipavidalino dail. inž.H.Pavilonis.

Turinyje- pagerbiamas dail. Dagio 75 m. sukaktis,
Aleksandra Vaisiūnienė rašo apie įsikūrimą ir darbą Ve

nesuelos ligoninėje ir apie jos numylėtus Biržus. Apie fa
natizmą ir toleranciją rašo Jurgis Jašinskas, įvairos kro- 
n'kos žinios, biografijos, kritikos.

Juozas Š i 1 ė n a s

VEIDU I ŠIAURĘ
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

i I-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

MARGAVCNIU p VA RE
I /tęsinys/

12 -
Popietėje mus aplanko jaunystės draugo Vitalijaus sesutė 

Milė,artimiausia kaimynė. Graži linažiedžių akių, maloni 
mergaitė, dar tik septynioliktąjį pavasarį žydinti. Palikusi 
gimnazijos suolą, savo likimo kelius surišo kartu su leite
nantu Jurgiu, širdies priesaiką padarė .vienu keliu išėjo.

Ji mūsų tarpe nuo kelionės pirmųjų dienų, visada drau
giška, maloni, miela. Kasdieną mes tampame vis tampres
ni vieno likimo šeimos nariai. Ji mums sesuo, mes jai 
broliai. Ji apsistojusi kartu su Jurgiu dvaro namuose, kas
dieną užbėga pas mus, esančius pas Budrius. Čia Į savo 
vestuves su Jurgiu, esą pasiruošę tuojau išvykti į Šeduvos 
bažnyčią. Netikėta staigmena nustebina rūsčiai grūmojan
čią dieną. Galvojame, kaip iškilmingiau suruošti netikėtą 
šventę.

Vos tik pranyko kelio posūkyje vestuvininkų vežimas, šo
kame į darbą. Iš vežimų iškrauname kirvius, plūktus ir 
kitus įrankius. Nuo klojimo pašalių sunešame kartis ir pa
statome puikius sutiktuvių vartus, tokius, kaip vyskupams 
stato.

Atsirado talkininkių moterų ir mergaičių, kurios iš me
džių šakučių ir lauko gėlių nupina vainikus papuošti vartams 
Virš iškeliame dvi kryžmai sudėtas mūsų trispalves vėlia
vas. Iš abiejų būrių sudaro’me garbės sargybą. Prie vartų 
susirenka dvare esantieji. Net ir Budrių šeima ateina pa
žiūrėti reto įvykio.

Patrankų griausmas drebina žemę. Vieškeliu rieda pa
bėgėlių vežimai, o iškeltos vėliavos plesdena lengvai, jau
nystės džiaugsmui šviečia į vainikus įpintos laukų gėlės.

Grįžta jaunieji, pagal seną mūsų tėvų paprotį juos pasi
tinka su duona ir druska Rinktinės vadas kapitonas Kardas 
su žmona. Trys šautuvų salvės ir garsūs valio sudrebina 
Marga vonių dvaro laukus. Trumpi sveikinimo žodžiai, lin
kėjimai ir rankų paspaudimai jauniesiems,kiekvienam da
lyviui primena reikšmingą ir retą mūsų šeimos įvykį. Gy
venimas ir mirtis keliauja kartu. Meilė žydi apkasuose.

Būk laiminga ir atsimink šią dieną, miela sese, nesan - 
čio brolio ir jos artimųjų vardu spaudžiu ir aš jos virpan- 
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Pagerbtas Kristupo /Kristijono/ Donelaičio 200 
m. mirties sukaktis, kondensuotai atgaivinant ir prūsų že
mės istoriją. Vienas aktualiausių ir išsamiausių straips
nių - V. Karoso- Religijos vaidmuo Lietuvos Laisvės Ko
vose. Čia patiekiama ir kitų religinių bendruomenių , ne 
vien katalikų, išlikimo keliai Lietuvoje ir kitur Sov. Są
jungoje.

Apie Emiliją Platerytę įdomiai ir vaizdžiai rašo Va
lerija A nysas, netikėtai suradusi 3 mylios nuo Hollywood 
o Platerių giminės turėtą nuosavybę.

Buitinį aprašymą beletristine forma patiekia Jonas 
Jokūbas "Piliečių Padavimai” serijoje.

Įžanginis ,turiningas straipsnis "Apmąstymai N.Me- 
tų proga" parašytas kun.P.Dilio. Minint žurnalo sukak - 
tį, pasisako kun.Eugenijus Gerulis.

Taip pat pagerbiama* Alena Devenienė, žinoma 
veikėja.

Iš "MUSU SPARNAI" Jonas Jokūbas
M

KUBILIŲ SODŽIAUS NAUJAKURIAI [
Jau buvo praėję Nauji Metai. Apie vidurį sausio Zor 

ba sumanė važiuoti į savo gimtinį kraštą- Gudiją. Papra
šė savo kaimynų Švedų, kad prižiūrėtų jo namus bei gy - 
vulius,o ypatingai prašė kuo geriausiai prižiūrėti jo seną 
motiną.

Sužinoję dvaro pareigūnai, kad Zorba važiuoja į gim - 
tinę, atvažiavo pas jį paprašyti, kad gautų keletą Kubiliams 
gyventojų. Už paslaugą žadėjo gerai atsilyginti. Kaimy - 
nams gi aiškino, kad turi naudingų padargų ir nori atsi - 
vežti. Jis niekam neminėjo savo svarbiausio kelionės tik
slo. Ji s manė ten nuvažiavęs tuojau vesti ir padaryti 
staigmeną savo kaimynams. Kada jis gyveno savo krašte, 
tai jam piršosi keletas našliukių ir keletas netekėjusių 
me rgi nu, kurios jau buvo išėjusios iš jaunystės metų. Taip 
pat kaimynams nesakė, kad jis stengsis gauti Kubiliams 
gyventojų. Jam atrodė, kad tas reikalas yra tiktai tarp 
jo ir dvariškių. Zorba išvažiuodamas iš Kubilių savo kai
mynams sakė, kad sugrįšiąs už poros shvaičių.

Nuvažiavęs į savo gimtinį kraštą-Gudiją, tuojau pa - 
leido gandus ,kad atvažiavo apsivesti. Jis manė,kad po 
keletos dienų atsišauks bent kelios iš jų. Pradėjo ieško
ti Kubiliams gyventojų, ’r tas nesisekė, kaip kad jis no
rėjo.Šešių dienų laikotarpyje pasisekė surasti tris, kurie 
įdomavosi. Du iš jų buvo entuziastai keltis gyventi į Ku
bilius. Tai buvo Feodoravičiai- Aleksander ir Michail . 
Visai ne giminės.

SUTVARKYTAS KALBININKO PETRO BŪTĖNO 
LITERATŪRINIS PALIKIMAS

Prieš metus, spalio 4 d., bendrinės kalbos, vi et ovar - 
Bostone mirė žymus mūsų džių ir vandenvardžių tyri- 

■ .ir.l .................... i......... . -------------------JJ

čią ranką. Jos akyse perlais žiba džiaugsmo ir skausmo 
ašaros.

Ji maloniu šypsniu glosto mylimojo veidą ir dėkoja vi
siems — žmonėms, žemei ir dangui.

Vakare tolimų, sprogimų aidams gaudžiant, žalioje sodo 
aikštelėje švenčiame vestuvių puotą. Dideliu ratu susėda 
abiejų būrių žmonės. Aikštelės viduryje suliepsnoja dide
lis šviesus laužas. Žarijose kepamas bekonas ir dalinamas 
visiems. Atsiranda ir skaidriosios, karčios ir saldžios. 
Pakyla nuotaika, suskamba dainos apie brolelį, jojantį į ka
rą, apie mergelę lelijėlę ir seselę svečiųšalin išeinančią, 
apie linelį ir brolelio taiklų šautuvėlį ir jo žirgą lekiantį 
žaibu. . . . •

Dainų aidas, kaip manų bangos vilnija ir liejasi kartu 
su drebančios žemės aimana. Sukvatoja armonika, polkos 
taktai sukelia visus ant kojų. Mergaičių tik kelios — laimė 
nusišypsojo pirmiesiems, kiti šoko vyras su vyru, atmetę 
kepures, muša kojomis žemę. Plakasi ant diržų pakabin
ti pistoletai, juokas skamba, linksta prie žemės priminta 
žolė. Verkia ir kvatoja armonika, meliodingai banguoja 
valsas, spragsi laužo ugnis, rasoja suprakaitavę veidai. 
Daina pakeičia šokį,-šokis dainą. Tamsūs debesys dengia 
mėnulį, gaisrų pašvaistės žaidžia mirtim, vestuvių puota 
skamba džiaugsmu, . .

Laužui užgesus, puota persimetė į dvaro rūmus. Jai te— 
oevykstant, gaunu įsakymą mūsų būrio maisto atsargas per
imti savo žinion, priede dvikinkį vežimą ir du arklius.

Mano talkininkai — Vytas, Jonas ir Juozas. Atsisveiki
name su Budriu. Atminčiai palieku mažą savo nuotrauką ir 
adresą, prašydamas, jei kada nors būtų galimybė — pra
nešti mano motinai ir artimiesiems apie mus. 

Savo pažadą šeimininkui išpildome:aūduodame pusę sa— Nepriklausomos Lietuvos kariai parade 
vo turimų, šovinių ir priedo dvi granatas. Įsakymas pasi
ruošti visiems išvykimui, nes gautomis žiniomis rusai pra
dėjo puolimą mūsų kryptimi. Į vežimus įkinkomi arkliai , 
sustiprinamos sargybos, užgesinami laužo likučiai.

Mes keturi susikraustome ant vežimo. Naktis šalta, šil
tesnio apsivilkimo neturiu, krečia drebulys. Su Jonu nuei — 
name į dvaro klojimą ir atsinešam po glėbį šienp, ant jo 
minkščiau Ir šilčiau.

Budime su paruoštais ginklais. Laikrodžio rodyklė rodo 
antra valanda nakties: prunkščia įkinkyti arkliai, keliu 
žingsniuoja sargybiniai, rūmų pusėje girdėti vyrų kalbos 
pro klojimo skliauto kiaurynę šmėkščioja šikšnosparniai 
senų topolių šakose ūkauna pelėda.

Nakties tamsoje, pro praretėjusius lietaus debesis, pa- 
sislapstydamas bėga mėnulis, šaltais spindžiais nušviesda
mas netoli esančios kūdros vandens paviršių, iš kurios ky
la erzinantis tūkstanties varlių kurkimas.

Ant medžių šakų ir žolės klojasi šalta kristalinė rasa. 
Ant sutikimo vartų day tebeplevena nenuimtos trispalvės vė-

nėtojas, pedagogas Petras 
BŪTĖNAS. Čia gyvendamas 
per 30 metų, jis kruopščiai 
rinko ir medžiagą lietuvių 
kalbos žodynui,tyrinėjo mū
sų kalbos tarmes, žodžių su
darymą ir jų priesagas. Lie
tuvos sienų klausimu paliko 
turtingą studijinę medžiagą , 
paremtą vietovardžiais ir 
vandenvardžiais aisčių gy - 
ventuose plotuose. Šiais 
klausimais A. Būtėnas buvo 
rašęs ir mūsų peri jodinės 
spaudos žurnaluose, tačiau 
didesnieji jo moksliniai dar
bai, kaip "Ptolomėjaus Ais
čiai", " Praeitis Ateičiai", 
"Sūduva", "Mažoji Lietuva" 
ir kiti tebera rankraščiuose.

Velionio literatūrinį pali
kimą saugojo Ona TvaškienĄ 
kurios namuose jis, niekur 
neiš vykdamas, gyveno, rašė 
ir mirė.

Š. m. rugsėjo 24 d., Lietu
vių B-nės, Bostono Apygar - 
dos atstovo Aleksandro Li - 
leikio iniciatyva, Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpose bu
vo sušauktas suinteresuotų 
asmenų pasitarimas peržiū
rėti ir sutvarkyti P. Būtėno 
literatūrinį palikimą.

Pasitarime dalyvavo: A- 
leksandras Lileikis, Jurgis 
Jašinskas,Antanas Gustaitis, 
Jackus Sonda, Stasys Sant
varas, Jonas Vizbaras, Anta
nas Mažiulis ir Juozas 
Vembrė.

Susirinkusiems A.Lileikis 
referavo, kad velionio se
sers duktė, Elena Verikai- 
tienė, gyvenanti Toronte, Ka
nadoje, žodžiu jį /Lileikį/ 
yra prašiusi peržiūrėti ir 
sutvarkyti jos dėdės litera
tūrinį palikimą. Ona Ivaš - 
kienė patvirtino, kad ji rūpi
nosi velionio P. Būtėno lai
dotuvėmis ir Elenos Veri-? 
kaitienės buvusi pavesta sau
goti ir administruoti velio - 
nio daiktus.

Jos padėjėjais giminaitės 
buvę paprašyti Aleksandras 
Lileikis ir šermenų įstaigos 
vedėjas - teisininkas J. Gas
paras. Susirinkusieji, iš
klausę A. Lileikio ir C.Iva^- 
kie nės pra ne ši mus, nuvyko į 
Ivaškienės namų rūsį ir ten 
apžiūrėjo sukrautus daiktus. 
Jie buvo paskubomis sudė-; 
lioti įvairiose popieriaus 
dėžėse.Komisija nutarė sa
vo darbą pradėti rugsėjo 28 
rytmetį. Per keletą dienų 
žodyno medžiagą, rankraš
čiai ir knygos buvo peržiū
rėti, suklasifikuoti ir sudėti 
į kartonines dėžes.Komisi - 
jos nutarimu ir administra
torei G. Ivaškienęi sutinkant, 
visas kalbininko P. Būtėno 
literatūrinis palikimas per - 
duotas saugoti AI\KOS mu
ziejui, Putnam, Conn.

Palikimo perdavimo pro
tokolas,pasirašytas Visų ko
misijos narių,įteiktas drau
ge dirbusiam ALKOS Muzie
jaus atstovui,Juozui temb
rai, \

Pageidaujama, kad kalbi
ninko P. Būtėno literatūri
niam paliki mui saugoti mu
ziejaus patalpose būtų gali
ma paskirti atskirą kambk - 
rį. Jo paruošinąui ALKAI 
aukojo po $50: Jonas Vizba
ras, Ona Ivaškienė,Antanas 
Mažiulis,Aleksandras Lilei
kis. Pasižadėjo ir kiti savo 
piniginėmis aukomis paręin*- 
ti šį reikalą ir tuo prisicįėti 
prie mūsų kalbos kultūros 
vertybių išsaugojimo. Bitų 
gražu, kad Pasaulio Lietuvių 
B-nės kultūros institucijos 
susidomėtų ir atskira knyga 
išleistų bent vieną paįiktį 
P. Būtėno svarbesnį riink- 
raštį.Tuo būtų pagerbtai ir 
įamžintas jų kūrėjas beiįį - 
vertintas jo ilgų ritetų 
kruopštus darbas. \

J. V.Sūdųvas

liavos. Tyla prieš audrą. Slenka dešimtoji naktis svetimoje 
padangėj. Mintimis skrieju prie savųjų. Ar ir jie nemirga 
budi ir laukia, kaip ir mes, ateinančios nežinios? X , 

Varginantis snaudulys merkia akis. Tirpsta nepatogiai 
suriestos kojos, glaudžiamės nugaromis, ieškodami gilu
mos. Kažko nerimauja arkliai. Apie ketvirją valandą stal
gūs netolimų, patrankų šūviai mus išmeta Išvežimų. Paky
la išgąsdinti žmonės, pašoka arkliai, suklykia vaikai, pa
sigirsta, vyrų ir moterų balsai, nutyla varlės. \

Kažkurio pasibaidęs arklys su vienkinkiu vežimu, kies 
įkabindamas pasileidžia bėgti keliu, už pirmo posūkio už
kliūva už pakelės medžių ir apvirsta kartu su vežimu. IšV 
byra dai ktai, žvengia blaškosi, negalėdamas atsistoti arki 
lys. Pribėgę vyrai pakelia arklį, atgal į vežimą sukraujai 
išmėtytus daiktus. Netolimi patrankų šūviai gaudžia vienas \ 
po kito nenustojamai. Tai vokiečių patrankos, gal už pusės l 
kilometro, išsidėsčiusios tarp Šeduvos ir Margavonių. 
Aiškiai matomos šūvių ir vamdžių išmetamos ugnys. RttMI 
s ai turėtų būti visai netoli.

Įsakymas išvažiuoti — pajudame. Sukame į vieškelį Šiau
lėnų pusėn. Atilsėję ir išgąsdinti arkliai sparčiai, neragi
nami traukia vežimus. Mūsų kolona vėl ilgėja,nes prisidė
jo ir ankščiau į dvarą atvykę pabėgėliai. \

Visiems turintiems ginklus,liepiama pasiruošti, nes vie
tovės, pro kurias vykstame yra pavojingos. Ne tik dėl fron- 
to, bet ir galimo pasalūniško komunistinių partizanų užpuolį 
mo. Pagal vietos žmonių pranešimus jų yra besislapstan
čių apylinkės miškuose.

Nei pusvalandžiui nepraėjus nuo pirmųjų artilerijos šū
vių, paskutinieji vežimai palieka rytmečio rūkuose skęs - 
tančius Margavonių dvaro laukus. /bus daugiau/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Įš PADANGĖS MIELOS
/ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

GERT GRĄŽTAI
Vilniaus grąžtų gamykla, 

kaip rašoma vietinėje spau
doje, patiekia beveik pusę 
Tarybų Sąjungoje pagamina
mų grąžtų, eksportuojama 
į 4C valstybių. Per pasku
tiniuosius 15 metų išleido 
apie 15CG grąžtų rūšių.Dar
bas yra atliekamas pavyz
dingai kruopščiai ir ga
mykla laimėjo įvairius žy
menis. Įvesta visa eilė'pa - 
tobulinimų, kurie sutaupo 
medžiagą ir padidina gami
nio patvarumą.

darbšti tr kūrybinga
GRUPĖ

Liaudies buities muzie
jaus Liaudies Muzikos Teat
ro grupė sąjunginiame liau - 
dies meno festivalyje laimė
jo laureatų titulus. Progra - 
moję jie atliko lietuvių liau - 
dies muziką, sutartines, šo - 
kius. Festivalis vyko Kijevo 
mieste. Grupei vadovauja P. 
Mataitis.

PASIŽYMĖJO MEDŽ’G 
MEISTRAI

Ant . Platelių ežero kranto 
jau trečią kartą įvyko me
džio skaptuotojų, meistrų 
šventė, į kurią atvyko apie 
2CG šios srities - mėgėjų .

Didžiausio meistro titulą 
laimėjo zarasiškis Vytautas 
ULEVIČIUS. Vertinimo ko - 
misiją sudarė konsultantas, 
liaudies meistras St.Riauba, 
architektų, dailininkų ir ki
tų menininkų komisija.

LIETUVIU DARBAI 
LENINGRADO MUZIEJUJE

Pagerbia sovietai ’užgrob
tųjų valstybių tautas, leisda
mi pasirodyti Sov. Rusijos 
muziejįjose,. parodose. Gal 
tos tautos ir' už mirš, kuo bu
vo ir kuo yra- Kremliaus į- 
sakų pildytojoms.. •

Į Leningrado etnografinį 
muziejų pakliuvo šešių lie- 
tuviii, liaudies meistrų as - 
meniškos parodos darbaLJei 
Kremlius atsisakytų prievar
tos, tai santykiai su kaimy-

įvesti platesnį kokybės kontrolę

išlaidos 
didumu

priminti, kad dabar beveik viskas 

pries trejetą. metą,

pagerinti patarnavimui.
Štai keletas priemonių, kurią

Ar galite js i vaizduoti, kiek daug pakilo 

pašto sistemos, kuri aptarnauja antrą savo 

salį pasaulyje ?

Nereikia ne 
kainuoja žymiai daugiau 
kai paskutinę kartą buvo pakeltos pašto patarnavimo 

kainos*

Canada

Delbtos 
n au i as 

tu p r ad z ioje

Postes 
Canada

Buvo laukta beveik
ištisus trejus metus

Ilgiau nebegalime laukti

Išlaidos aptarnavimo ir ap r up inimo kuru plačios 
transporto sistemos, taip pat išlaidos būtinos mosi 
nerijos ir darbo jėgos labai pakilo-

Nežiūrint geriausią pastangą, visos padidėjusio 
išlaidos privedė Kanados pastą prie ribos, kur jis ,

Sudaryti naują tarnybą.- sekimą darbo proceso , kuri s 
pagerins patikimumą.
išplėsti laišku^ išnešiojimo tarnybą daugelyje vietovių 

ir duoti pilnesnį ap t orn a v i m ą, •
Padaryti labiau prieinamomis specialias tarnybas . kaip 
'’Priority Post”, ” Special Delivery” ir ’’Electronic Mail”.

Planuojama akcija.
Kai netrukus Kanados pastas taps vieša bendrove, 

turės laisvas rankas veikti kaip lankstesnis bei efek
tingesnis verslas ir . galimas dalykai,, išvengs valdinės 

lpos« kuri sudaro naštą mokesčiu mokėtojams.
Joks verslas negali būti sėkmingas ar^a veiksmin- 

nepajėgia prisitaikyti prie ekonominių sąlygą

Kai kurios planuojamos kainos matyti šioje lentelėje

P irmo s klasės 1 aišk as K an ado įe 0-30 gm. 30 et.

Pirmos klases 1 ai šk as į JAV 0-30 gm. 35 et.

Siuntiniai vieti n i ame mieste 1 kg. $ 1.10

P irmo s klasės 

is Montrealio
siuntinys pvx. 
į Vancouver'^ 1 kg. $ 3.35

Skubos siunta ( Special Delivery 

$ 1 4 plius l-mos klases pašto
)
ženki as

Kanados paštas turi valstybinę atsakomybę parū

pinti galimai patikimiausia ir pilniausia aptarnavimo. 
Nauję kainu įvedimos yra būtinas, jei norimo suderinti 
pajamas su išlaidomis ir palengvinti deficito nastq, 
kuriį turi pakelti mokesčių, mokėtojas. Ir svarbiausia- 

būtinas dėl to, kad jis j9alinl Kanados pasta pagerin
tomis paslaugomis topt! viena geriausių pašto sistemų 

v i s am e p

Dabartinės gi sąlygos

r e i k o i i n g o m i s tvarkyti pašto

, k ad e s amo s
> su i si ardom i s 
s taip , kaip jos

priežasties Kanados pastos plar 
pašto paslaugų kainas sekančiu

Kanados Paštas tiesia kelius ateičiai

ninėmis valstybėmis būtų 
nuoširdesni ir naudingesni..

LIETUVIU LIAUDIES 
ŪKIAMS- RUSIŠKŲJŲ 
HERGJU VARDAI

Ruošiamasi užbaigti Kau 
no apylinkės tarybinio ūkio 
-technikumo karvidžių sta
tybą. Ūkiui duotas "Mičiū- 
rino" vardas. Kodėl? Ju’s 
lietuviai - tai ne rusai.Ar 
žūt-būt reikėjo taip "prisi
taikinti "?

• /

PALA'KOMA GAMTOS 
MEILĖ

Lietuvių tauta nuo seno 
buvo artimai susirišus su 
gamta, ją pažino, mylėjo ir 
gerbė. Tai žinome iš pasa
kų, dainų, padavimų, apeigų , 
raštų.audiniuose .juostose , 
tautiniuose drabužiuose, na
mų apyvokos įrankių pa
puošimuose.

Augant miestams ir gy

ventojų skaičiui-ląbai svar- 
’ bu kad tas ryšys su gamta 

nenutrūktų.
Kauno miesto įvairių vi

dutinių mokyklų moksleiviai 
du kartus savaitėje renkasi 
į Aleksotą,kur yra įsikūru
si jaunųjų gamtininkų stotis.

Čia veikia ir jaunųjų bio
logų mokslinė taryba. Su 
jais palaiko kontaktą ir pa
sidalina žiniomis Žemės 
Ūkio Akademijos dėstytojai, 
Botanikos Sodo darbuotojai 
ir kt.

Ši jaunųjų gamtininkų sto
tis yra pirmaujanti okup.Lie-t 
tuvoje.
LIETUVIS- EUROPOS 
PLAUKIMO ČEMPIONAS

Žinomas plaukikas lietu
vis Robertas Žulpa dalyva
vo Jugoslavijoje suruoštose 
plaukymo varžybose. 200 
m. distancijos plaukime 
krūtine jis laimėjo I-ą vietą

KAIP, KAM EINASI BLOGAI...
J. V.

/ tęsinys /

1981. X. 14

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI— MUSU.

ATEIK (. LIETUVIU A A ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ . SUSI RENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. J.A SAULE. QUE. ,

5 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. t 366-2548 (namu), 489-5391 (darbo); 
Henrikui N.: 277—7868; Dainiui L.; 768-9606; 
Donaldui D.: 661-1733.

Toliau rašoma: "Pas mus su 
maistu neblogai,© kitur blo
giau. Tad nuo šių metų pra
džios viskas pasikeitė: lei
džia laikyti gyvulių, kiek no
ri; tiesiog prašo, kad laiky - 
turn. Iš kolūkio pagal sutartį 
net gali išsinuomuoti žemės 
iki 5 ha ir laikyti ūkį. Mies
te, sode leidžia laikyti vištas, 
.kralikus ir 1.1.,laikyti šilt - 
namius."dabar net 
premijuoja, kas per tarybi - 
nes šventes dirba, o ankščiau 
bausdavo, nes po truputį vis
ko trūksta". Reiškia, išsi- 
nuomuok savo buvusios že
mės gabalą ir šeimininkauk, 
nes, pasirodo, kad komunis
tų šeimininkavimas veda į 
tikrą bankrotą. Kokia ironi - 
ja: atima tau žemę, o vėliau 
/po 4G metų/ tau siūlo... 5 
hektarus nuomuoti. O tu ne
beturi nei arklio, nei jokio 
įrankio, nei sėklos. Ir kuo tu 
gali pasitikėti:išnuomuosi tą 
žemės sklypą, ir kur garan

tija, kad nuoma negali būti 
nutraukta kiekvienu laiku , 
nes juk visa sovietinė siste
ma yra beteisiška, taigi pa
remta vien diktatorinių biu
rokratų sauvaliavimu,

Tai man primena vokiečių 
kryžiuočių elgesį su prūsais, 
kurie buvo dar likę po geno
cidinių skerdynių 13- ame 
amžiuje tr kurie žiauriu te
roristiniu persekiojimu bu
vo visi iki paskutinio išnai- 
kinti/žiūr.prct. Pov. Pa - 
karklio "Kryžiuočių Valsty
bės Santvarkos Bruožai", 
Kaunas, 1948 m. ,psl. 107411, 
" Metimai iš ūkių"/... "lie
tuviškų laisvųjų prūsų že
mes atiduodavo atvykstan
tiems vokiškiems kolonis
tams, o laisviesiems lietu
viams prūsams buvo duoda
ma žemių tolimuose nuo 
centrų, balomis bei miškais 
nuklotose vietovėse "."... 
lietuviai prūsai, buvo taip 
mėtomi iš savo ūkių daž -

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA* 
ŽIAUSIŲ IR SE NIAUS TU, KALBU, - LIETUVIŠKAI

RADIO 14 1U MO.MKl.Al.

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAM A

KIEKVIENA ANTRADIENĮ »’•

PROGRAMOS VEDEJĄS L. STANKEVIČIUS
1053 Albane! <T. DuvernM-9 Tel: 669—4834

I i ..........  ! 1 ......... ........................................................

nai be jokio jų nusikaltimo 
kryžiupčių valstybės viešpa
čiams, o tik žiūrint vokie
čių kolonistų intereso"."... 
Kryžiuočių valstybėje buvo 
praktikuojamas lietuvių prū
sų išvijimas iš savųjų ūkių 
ir neteikiant jiems jokių ūkių 
kitose vietose." " Šitokia 
kryžiuočių politika mėtyti 
lietuvius prūsus primena 
Prūsijos valdžių priemones 
18-tojo šimtmečio pradžioje, 
taikytas Mažojoje Lietuvoje. 
Čia karaliaus kvietimu atvy
kę zalcburgiečiai vokiečiai 
buvo apgyvendinti lietuvių 
kiemuose, o lietuviai buvo 
iškeliami į prastesnes že
mes arba turėdavo visai nu
stoti ūkių ir tapti bežemiais 
kumečiais".

Kur pasidėti ir'kaip išsi- 
verst tiems komunistų skur
dinamiems ir smaugiamiem 
Lietuvos kamieno žmonėms, 
ir kiek jiems pavyks išlai
kyti visaip gniaužiamą tau
tinį identitetą, parodys atei - 
tis. Kiekvienu atveju jiems 
tai pavyks lengviau, gyvenant 
savoje žemėje, negu mums , 
emigrantams, išsklaidytiems 
po didžiulius Kanados ir JAV 
plotus.

Daugėjant Lietuvoje pra
gyvenimo problemoms, kuo - 
met padėtis tampa be išei
ties, kuomet nuo vargingo 
gyvenimo nėra kur pabėgti , 
tenka prisiminti senovės 
vargų perpildyto gyvenimo 
dainą:

"Oi varge, varge, vargeli 
mano, / Kada aš tave jaunas 
išvargsiu..J. V.

MANKŠTA IŠLAIKO ATMINTI
Mankšta ne tik naudinga 

ž mogaus orga ni z mui, bet, 
kaip tyrimai rodo,padeda iš
laikyti smegenis gerame 
stovyje ir tuo pačiu atmintį 
sulaukus vyrės nuo amžiaus , 
ar senatvės.

Žmogaus amžiaus bėgyje , 
nykstant celėms, smegenys 
sumąžėja 10-15%. Žmonės , 
tačiau, kurių širdies ir kvė
pavimo sistema gerai išsi
laiko, išlaiko ir sveikus 
smegenis.

Oxford’o Universitete bu - 
vo daromi tyrimai,kurie pa
rodė, kad atminties sumen
kėjimas vyresnio amžiaus 
žmonėse tarp 60 ir 80 m. 
amžiaus dažnai sukelia ne - 
malonumų. Tokiems žmo
nėms yra sunku vesti pa
sikalbėjimą su keliais as
menimis iš karto. Jie leng
vai atsimena kas buvo sako
ma, bet pamiršta,kas kalbė
jo. Todėl daugelis vyres
nių žmonių kalba ištisai, kad 
nė vienas kitas nekalbėtų . 
Arba jie visiškai tyli. .

Daugelyje atvejų jie pa
kartoja balsiai, kas buvo pa
sakyta, kartais net ir ką jie 
patys sau sako, arba staiga 
pakeičia temą/nes užmiršo , 
apie ką kalbėta/.

Kartais vyresnieji gali par- 
kartoti,kas buvo sakoma,bet 
negali suprasti gilesnės 
minties arba pasidaryti lo
giškas išvadas.

Taigi - nenusisėdėkime: 
vaikščiokime, dirbkime na
mų darbus, mankštinkimės’.

Sp.
5 psl.
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MOK A:
IHMjuž 90 dienų term. ind.
18 % i

IMA:

A. LUKOŠIUS

toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame JR M JR A J| 
TORONTO LIETUVIŲ LAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

15 %
18 %
17%
11 %
6

už 6 mėn. . term, indėlius 
už 1 metų. term, indėlius 
už 3 metų. term, indėlius 
už pensijų, ir namų_planų. 
už specialias taup. sask. 
už taupymo sąskaitas 
už čekių sąskaitas (dep.).

AKTYVAI virs 28

20 !-4 % už asm. paskolas

19'2% už mortgičius

mil. doleriu

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu 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 rugpjūčio 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 • 532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų 
MOKA UŽ:

KASOS VALANDOS: g 90 dienų termin. indėlius 18’/2°
jq _ 3 = term, indėlius 6 mėn. 18

E term, indėlius 1 metų 17
10-3 — term, indėlius 3 metų 15

pensi jų s-tą 14
„ = tapomąją S-tą 11

•" * ° E spec. taup. s-tą .................14
10-8 = depozitų-čekių s-tą 6
9.I E DUODA PASKOLAS: 

9 30 1 = asrnen*nes nuo 
E mortgičius nuo

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r.

Pirmadieniais 
Arrtradieniais 

Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šešto dienia'is 
Sėkme dieniais

% 
% 
% 
%

70

...... 20 Vi %
. 19’/2%

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75' < įkainoto turto vertės). Draudžiame 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). Ncimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

TORONTO LIETUVIU SENJORU
KLUBO EKSKURSIJA PAVYKO PUIKIAI

Rugsėjo 15 d. 8:30 vai. iš 
pat ryto gražiu "Voyageur' 
autobusu su visais patogu
mais, punktalial nesivėluo - 
dams nė minutės,pajudėjo St. 
Catharines miestuko link. Pa
sitaikė diena šilta, saulėta 
tikrai be priekaištų. Visųke- 
liautojų nuotaika buvo gera,- 
nors šiam "jaunimui" jau ir 
galima būtų pas is kušti sune
galavimais, bet gražus oras 
ir gera nuotaika neleido ai
manuoti.

Kaip buvo dienotvarkėje nu
matyta 1O v. r. įvažiavome j 
"Jordano Ste Michaile" vyno 
daryklą, pasidalinę į dvi gru
pes, čia aprodė ir supažindi
no su vyno darymu, prade
dant iš laukų nuimamo vy
nuogių derliaus — iki eks - 
po r to.

Gal pati pabaiga buvo įdo-
miausia, kadangi buvo gali - 
ma ragauti visokios rūšies 
vyno, dėlto pasidarė gyves
nis judėjimas, girdėjosi 
skambių pokalbių.

Mūsų maršrutas šiek, tiek 
pasikeitė, nors ir buvo visur 
nustatytas laikas, nes visi 
norėjo įsigyti ragauto vyno . 
Toliau važiuoti nesinorėjo , 
kadangi artinosi pietųlaikas, 
tai nutarėm vykti netoli esan- 
čion valgyklon daugiausia ži- 
nomon Š. Amerikoje. Be ži
nios užklupus, valgyklos per
sonalas nebuvo nustebintas 
didelės grupės žmonių, no
rinčių pašalinti alkį. Kadan
gi liko tik pusvalandis laiko ,

.vDRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

ŽIDINIAI KELI - TIKSLAS VIENAS
kolonijos pagrindiniu centru, 
visiškai dar nereiškia apsi
ribojimo nuo Įeitų, anų igno
ravimo ar panašiai. To vi
siškai nėra, arba bent vie
šumoje nesimato, nesijau
čia. Tie patys, labai geri, 
pavyzdingi Prisikėlimo pa
rapijos, Lietuvos Kankinių, 
arba ir Liet, luteronų Išga
nytojo parapijos ištikimi pa
rapijiečiai tuo pačiu yra ir 
gana veiklūs, pavyzdingi ir 
šių Toronto Lietuvių Namų 
nariai. Niekas ir niekur ta
me negali įžiūrėti jokio blo
gio. Toks tai šios lietuvių 
kolonijos jau nusistovėjęs ir 
j savąsias vėžes įėjęs gyve
nimas, su kuriuo jau visi pa 
Rankamai apsiprato.

Čia suminėtuose eentruo - 
se, ar kaip mes sakome, sa
vuose židiniuose, jau nuo se
no Įsikūrę produktingai vei - 
kia Įvairūs organizuotos veik
los rateliai, klubai, draugi - 
jos, sambūriai. Juose pasi - 
reikšti visiems galima, nes 
įvairiausios veiklos ir darbo 
palei sugebėjimus ir ūpą aps
čiai visiems yra. Jei šiems 
Lietuvių Namams kartais ir 
stokoja jaunų darbo rankų, 
tai bent to nesigirdi iš čia 
suminėtų parapijų. Bet kol 
kas čia jų ištisi būriai susi
renka.

Likiminėje mūsų kovoje už 
būvi, ir bendrai visų lietuviš
kųjų reikalų išsaugojimo ir 
naujajai kartai perleidimo 
fronte, šie pagrindiniai Ketu
ri židiniai neabejotinai atlie
ka milžinišką darbą, puikiai 
savo užduotis atlikdami.

O dargi esame vos pusiau
kelėje. Daug laiko ir ener
gijos paaukoję juos bekunant, 
belipdydami, tos naštos bent 
artimoje ateityje tikrai ne
beturėsime. Rasis daugiau 
laiko dar glaudžiau, veiks - 
mingiau susiglausti, susi - 
grupuoti ir kitokiems bend
riems reikalams.

Šių lietuviškųjų židinių pa
vyzdingas susitvarkymas, jų 
užimto ji veiki a ir gražus tar
pusavio bendradarbiavimas, 
tai ir yra pats didysis mūsų 
visaj šioje kolonijoje gyvenan
čių užpelnytas pasididžiavi — 
mas,

Net ir paties Kristaus ka
daise pasakyti žodžiai, "Ari - 
duok kas Dievo Dievui,o kas 
Ciecoriaus Cieconui", šioje 
kolonijoje tapo pilnutiniai ne 
tik suprasti, bet ir įgyven
dinti. . .

Šiais keturiais žodžiais 
maždau ir galima suglaus - 
tai apibudinti šios,palyginus 
veiklios, judrios Toronto lie
tuviškos kolonijos gyvenimo 
kelią, bei glaudų tarpusavio 
bendradarbiavimą. Šalia čia 
veikiančių grynai lietuvišką 
parapijų, kurių turime net 
tris, lygiagrečiai rikiuojasi 
ir Šie visų bendri Toronto 
Lietuvių Namai, kurių nau
dingumu šiai kolonijai, gal 
jau nevienas daugiau neabe
joja.

Aišku, ir visiems mato - 
ma, kad gražūs, dideli, pla
čią šakotą veiklą užėmę gy
vai pulsuojantys mūsų pačių 
sukurti lietuviškieji židiniai , 
tai ilgų išeivijos metų, gy
venimo pažinimo ir patyri
mo vaisius.

Nepaslaptis,kad prieš ke
lias dešimtis metų, šitiems 
centi’ams besiorganizuojant 
ir besitariant, dar pasitai - 
kydavo abejojančių, vieni ki
tų adresu pareis kiančių tam 
tikro nepasitikėjimo,neapy
kantos, nei ir pagiežos.

Šiandieną, į visą tai žvel
giant iš tolimesnės distanci
jos ir žiūrint į nueitą kelią, 
galime tik su pasididžiavimu 
sakyti, kad to jau visai ne
simato, nesijaučia, ir tada 
buvusi klaidinga nuomonė 
daugiau šioje kolonijoje ne
egzistuoja.

Netik savo istorine išvaiz
da, bet ir vidujiniu susitvar
kymu , savo veiklos pasireiš- 
kimais,planais bei jų įvyk
dymu, šitie lietuviškieji ži
diniai yra vienas nuo kito 
skirtingi.

Susiorganizavę kiekvienas 
palei savo paskirtį, jie ne 
tik kad gerai gražiai išsilai
ko, bet tuo pačiu juose nesto
koja Įvairiausios organizuo
tos veiklos, pmkių sumany
mų. užmojų bei jų įgyvenčL- 
ni mo,

Brether-BirmkM INSURANCE AGENCY LTD. 
-----------1— .

Vitų ruiių'drauda • VALTERIS DREŠERIS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Simon’s
Travel

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU

GIMINĖM!!!

Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4
Grupę lydi savininkai

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Nuperkame Lietuvęje giminėms automobilius, televizijas, 

šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

tel. (514) 669-8834
tel. (312) 673-5391 arba 65.4-4238:

06-986766 TOR ų

t

tai teko prašyti šeimininkų, 
kad paskubintų. Mūs ų prašy
mą išpildė, dar duodami nuo
laidą, ir dar palinkėjo geros 
kelionės.

Nuvykę į "Niagara—on—the 
Lake" prieplaukos "Niagara 
Cruises", sėdome į laivą ir 
1:30 v. p. p pajudėjome į 
Amerikos pusę. Kadangi bu
vo Amerikos laivas,tai turė
jo įplaukti į savo teritoriją, 
tik po to turėjo teisę atida - 
ryti barą. Senjorams buvo 
duodama nuolaida, tai irnau- Jor^ą bendrą mūsų Tautos 
dojomės jų patarnavimu. 
Plaukdami žemutinės Niaga - 
ros upės žiotyse, sekėme 
aukštus rausvos spalvos 
krantus. Praplaukėme kele
tą tvirtovių, buvusius Tėvai 
Pranciškonų—raudonais sto
gais milžiniškus pastatus. 
Pr i pi aukę iki "V ai vorykštės''

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772
MONTREAL
CHICAGO
TELEX

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

Supratę sunkią savosios 
Tautos likiminę kovą už būvį, 
patys gerai pažinę sunkius , 
ne rožėmis klotus išeivijos 
kelius, visą mūsą pagrindi - 
nioji veikia savaime rikiuo
jasi ir mus veda į vieną irtą 
patį, mums visiems pnva -

gyvybinių reikalų išsaugoji - 
mo kelią. Pavyzdžių ieškoti 
šituo atveju nė nereikia, nes 
čia jų visur gana apstu. Sa
kykime, priklausant vienam 
kuriam iš čia suminėtų šios

V Bačėnas
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont 
M6P 1A5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel. 533 - 353 1

GLOBE TOURS
BALTIC CHRISTMAS-NEW YEAR

Depart 21 Dec, 81 - Return 04 Jan-, 82 ( 2 Wks )
TOUR 1 LITHUANIA Leningrad — ViInius — Leningrad COST $1,323 
TOUR 2 LATVIA Leningrad - Riga - Leningrad .COST $ 1,291 
tour 3 ESTONIA Leningrad — Tallinn — Leningrad COST $ 1,261 

Prices quoted from Montreal per person — twin basis. 
Air tax, visa and insurance not included 
Subject to any increase in airfare.

ALL TOURS INCLUDE :-Trans-Atlantic APEX (Advance 
Purchase Excursion) airfare, first class hotel accomodation, three 
meals daily , transpotation in USSR, daily sightseeing, Gala 
New Year,s Party , porterage of two pieces of luggage.

tilto jungiantį Kanadą su Ame
rika, pasukome atgal. Lai
vas, sustojo Kanados multi - 
nės uoste. Atėjo tarnautojas, 
atlikęs formalumus, išleido 
mus ant savo žemės ir i v. p. 
p. pajudėjome Toronto link.

Autobuse atsiklausiau visų 
ekskursantų, ar galima Įteik
ti visų vardu dovaną vairuo - 
tojui, už jo gerą patarnavi
mą—buvo gautas sutikimas. 
Už organizavimą ir tvarky
mą kelionės, man sugiedota 
Ilgiausių Metų; prašė suorga
nizuoti kitą ekskursiją; Pa
dėkojęs visiems už linkėji
mus, matydamas daugumos 
šypsančius veidus, turėjau

prižadėti.. Tokią gražią 
drausmingą grupę sunku su
rasti.

Širdingai dėkoju: Tėvams 
Pranciškonams, garsinant 
ekskursiją per pamokslus ir

mų valdybai ir jų tarnauto
jams. Bilietų platintojams - 
V. Katelei ir S. Paciūnui. Vi
siems pnsidėjusiems suor • 
ganizuoti sėkmingą ekskur
siją ir už joje dalyvavimą ,

Book early! For detailed information contact:

GLOBE TOURS
1U66 Bloor St. West 
TORONTO, Ont., M6H 1M6 
Tel: (416)531 -3593

pristatyta š.m.SPALIO 25 d. ■ 
Koncerte dainuos Choras ir 
solistai-G. Čapkauskienė ir 
Algis Grigas-čikagietis. ___

’š kairės

bažnytinį biuletenį, "Tėviš
kės Žiburiams", Lietuvių Na-

« ARG Choro plokštelė bu:

SAVAITRAŠČIO "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” RĖMĖJŲ BŪRELIO DALIS. BŪRELIO 
DĖKA IR ŠIEMET SPALIO 24 d. ĮVYKS "NL" PAREMTI SPAUDOS VAKARAS.

Nuotr; S. Varankos

TAVO REIKALAS' 
"MUSŲ”.

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

ATEIK Į LIETUVIU. A A ( ALKOHOLIS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI,? Z 9 M'MICO AVENUE 'Royal York Rd. 

ir Mimico Avenue kampas TORONTE) 7.30 Vi y.
SKAMBINKIT : 487-5591

6psl.

A. RASLANAS
A. KAIRYS

Z. RĖVAS
M.RAČYS
V. BU BE LIS

/Žiūr. skelbimą 7 psl./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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hamilton

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

KOOPERATYVAS

TALKA

J Į - Į----------------------------------------------------- '  --------------------------------— — —- --------------------------------- --------------------------------

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A) 6%
santaupas 15%
term, depox. 1 m. 18%
term, depox. 3 m. 13^< Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda, 
reg. pensiĮU fondo lt>% ,
90 dienų depozitus 19% Nemokamai pilnos čekių patarnavimo*.

IMAME Už: 
nekiln. turto posk. 
asmenines paskolas

21%
23%

DARBO VALANDOS: pirmodlenlenl ai s-ketvlrtadieni oi s nuo 10 iki 5 vai. 

penkfodieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Liepos—rugpiūlio men. šeštadieniais uždaryta.

GRAŽIOS PAGERBTUVĖS
Po ilgoko vegetavimo Va- 

karųEuropos stovyklose, jau 
1947 m. pradėjome plaukti 
pagal sutartis, per Atlantą , 
Kanados link. įvairiems dar
bams.

Gi atlikę įsipareigojimus, 
skubėjome į didmiesčius kur 
daugiau lietuvių:vienj Mont- 
realin, kiti Torontan, o dar 
kiti Hamiltonan ir kitur.

Nuvykę Montrealin ar To
rontan jau radome šiek tiek 
senų lietuvių ateivių, radome 
jų pastatytas bažnytėles ir 
vieną kitą organizaciją.Bet 
visai kitokia padėtis buvo 
Hamiltone. Čia senų ateivių 
lietuvių buvo maža saujelė, 
jie nei savo bažnyčios, nei 
jokių lietuviškų organizacijų 
nebuvo sukūrę.

Vos tik įsigijus nuosavą 
bažnytėlę, kad ir su maža ša
ltuke, pradėjo reikštis lietu
viška veikla, kurtis įvairios 
organizacijos, tautinių šokių 
grupės, įvairūs klubai ir pan. 
Viena iš paskutinių įsikūru
sių lietuviškų organizacijų 
Hamiltone - DLK Algirdo 
Šaulių Kuopa.

Kai nekurios organiza - 
cijos jau taip sumažėjo na
rių skaičiumi, kad niekur 
ir niekad nepasireiškia, tai 
DLK Algirdo Šaulių Kuopa 
kaip organizacinis vienetas 
dar yra gan skaitlinga ir ak
tyviai reiškiasi visuomeni
nėje veikloje ir jokia tautinė 
šventė neapsieina be Šaulių 
Kuopos aktyvaus dalyvavimą

st. Catharines

Visiems yra žinoma ta 
paprastutė tiesa, kad kiek
vienos organizacijos gyvas
tingumas labai priklauso nuo 
jų vadovų, Gi organizacijų 
vadovams nėra būtinas aukš
tas mokslas, o užtenka tik 
gerų norų ir pasišventimo. 
Taip ir DLK Algirdo Saulių 
Kuopai,beveik nuo įsikūri - 
mo pradžios, labai sėkmin
gai vadovauja, kad ir be di
delio mokslo žmogus-P. KA
NOPA. Apari pirmininka
vimo Šaulių Kuopai,jis vieną 
kadenciją pirmininkavo ir 
Kanados Šaulių Rinktinei.

Norėdama pareikšti jam 
nors simbolinę padėką už jo 
ilgametį ir sėkmingą vado
vavimą Šaulių Kuopai ir pri
siminus jo 65 me. am
žiaus sukaktuves, iniciatorių 
grupė surengė Hamiltono LB 
Namuose, š.m. spalio mėn. 
3 d. jam pagerbtu ves.

Susirinko gana gražus bū
rys ne vien tik šaulių,gimi - 
nių, bet ir draugų net iš St. 
Catharines, Oakville ir kitur

Buvo perskaityti sveikini
mai Kanados Šaulių Rinkti
nės,kai myni nių šaulių kuopų, 
o taip pat netruko ir pavie
nių sveikinimų ir linkėjimu 
P. Kanopai dar ilgai ir sėk
mingai vadovauti DLK Al
girdo Šaulių Kuopai.

Po oficialiosios dalies ir 
sveikinimų bei linkėjimų, 
kaip jau įprasta panašiais 
atvejais, prasidėjo vaišės, 
dainos ir šokiai,kurie užsi
tęsė iki vėlumos.

Tad, dar kartą Valio Po - 
vilui ’. ' Ham-tis

SPAUDOS VAKAR A
SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

š.m. SPALIO 24 d 
ŠEŠTADIENI 7 vai. v.

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ Didžiojoje Salėje 
Street W.

PROGRAMOJE: TEATRAS "AITVARAS suvaidins trumpų komedi ja ’’Generacijos Med

VEIKS aras Karšta Vakarienė kitos įvairenybės

iams gros POPULIARUS ORKESTRAS

ĮĖJIMAS - $5.00; Pensininkams ir studentams — $4.00

A.a. Juozas DEMERECKAS 
/ 1912.11.23 d.-1981. 8.15 d./

ir kleb.

likimas tavęs laukia toliau.
Juozas Demereckas buvo 

gimęs 1912 metais, vasario 
23 d. , pakeliui jo tėveliams 
grįžtant į savo gimtąjį kraš
tą Lietuvą iš Amerikos. Tą 
žinojo ir pats Juozas, kuris 
pasakodavosi, kad "nebeatsi- 
menu"kur gimiau: ar ant lai
vo plaukdamas per neramų 
vandenyną, ar Vokietijoje ? 
Juozo tėveliai dar prieš I-jį 
Pasaulinį karą kaip daugelis 
kitų lietuvių, buvo pasitrau
kę į Ameriką, kur jo tėvelis 
išdirbo ilgiausiai anglių ka
syklose. Išsikovojus lietu
viams nepriklausomybę tėvai 
grįžo į savo gimimo vietą — 
numylėtą Jurbarką, Kriščia - 
viskių km. , kur Juozukas ii’ 
užaugo. Čia jis lankė arti
miausią pradžios i mokyklą, 
kurią baigęs įstojo į I-mą 
gimnazijos klasę.

Juozuko gyvenimas nebuvo 
rožėmis nuklotas. Tėvai .ne
daug teturėjo žemės, o šeima 
didelė, tai Juozukas", kad ir 
ašarodamas apleidžia gimna
zijos suolą. Išvyksta į Lie 
tuvos kariuomenę . karinės 
prievolės atlikti. Paskiria - 
mas į 5-tąpėst. pulką A. Pa
nemunėje, kur baigęs moka — 
mą kuopą pakeliamas į jaun. 
pus karini n ki o laipsnį ir per
keliamas į pulko štabo rašti
nę. Štabe dirbdamas dažnai 
skiriamas mokinti kuopų be
raščius, su kuriais draugiš
kai susigyvena, duoda jiems 
praktiškus patarimus iš ka
riško gyvenimo. Baigęs ka
rinę tarnybą grįžta į savo 
mielus namelius ir nekurį 
laiką dirba su savo tėveliais 
įprastus kaimo darbelius.

RENGIA SPAUDOS BŪRELIS

MIELUS PRIETELIUS MORĮ IR GINĄ 
ČAPKAUSKUS, JO MAMYTEI 
LIETUVOJE MIRUS , NUOŠIRDŽIAI 
UŽJAUČIA -

LYMANTU SEIMĄ

NAUJA PCVILC LUKŠIO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

Niagaros Pusiasalio Povi
lo Lukšio Šaulių Kuopa, LŠST 
Centro pritarimu ir užtvirti
nimu, išrinko naują Valdybą : 
K. GALDIKAS-pirmininkas , 
P.POLGRiMAS-3ekretorius, 
A .i A U ŠAUSKTE NĖ-iždininkė.

Winnipeg

Revizijos Kc misija: p-kas 
K. JONUŠAS, narys K. GE - 
GECKAS.

J.DEMERECKĄ PALYDĖJUS
Rašam upie KO.aouvrs as

mens sukaktį ar mirtį jo as
menybė turi būti kuo nors dau
giau pasižymėjusi už papras
tai gyvenimu žygiuojančio as
mens kelio. Palikti pėdsa - 
kai turi būti giliau įrėžti, kad 
jis būtų vertas atatinkamo iš
kėlimo.
KLjLTroPa?XV6saiė> PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ.

Juozo Demerecko žmonelė 
Ona suruošė savo Juozeliui 
65-kių metų sukaktį, į kurias 
atsilankė virs 80 svečių. 
Programą pravedė S.Raman- 
čiauskas, Winipego šv. Ka
mieno Parapijos K-to sek
retorius. Į garbės prezP1'”- 
rną bavo pakviesta visa J. O. 
Demereckų šeima
kum J. Bertašius. Buvo pa
sakyta daug kalbų ir įteikta 
daugybė dovanų. KLB-nės 

’ vardu/ šių eilučių rašėjas r 
' įteikė auksinę plunksną sa 

atatinkamu marmuro pastovu 
Iš kitų dovamj pažymėtina: 
trys brangūs laikrodži ai, odi - 
nė kėdė su moderniška lazda 
(naujam pensininkui). Savo 
žodyje kleb. kun. J.Bertašius 
apibudino Juozo įnašą, sta
tant Wimipege lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčią. Apibu
dindamas jo darbus, jis pa
sakė:'Aš nesuklysiu sakyda
mas, kad šioje lietuviškoje 
šventovėje nerasime viete - 
lės, kur Juozas nebūtų įka
lęs vinį su savo nudėvėtu 
kreivu plaktuku, ir palinkėjo 
laimingo gyvenimo. Dar dau- Taip beleisdamas žemdirbio 
giau visus sujaudino, kada 
klebonas ištiesęs ranką svei
kino vakaro solenizentą, kita 
ranka įteikė šv. Juozapo sta
tulą, kuri nedaug mažesnė, 
kaip ir pats Juozapas.. . Po 
visų kalbų bei dovanų įteiki
mo, nuotaikingai tęsėsi Juo
zo 65-kiųmetų minėjimo su
kaktis, kuri linksmai baigė
si. Tik žmogus nežinai, koks

laiką, paduoda prašymą j pa
sienio policiją, kur ilgai ne
laukus priimamas ir skiria - 
mas Klaipėdos krašte j Ni — 
dos rajoną, kurio viršininku 
buvo ats.ltn. Stepas Derbutas.

J. Demereckui kiek patar - 
vus policijoje, kaip pavyzdin
gą tarnautoją, rajono v-kas 
Š. Derbutas pasiunčia jį į Rus
nės pasienio policijos mokyk -

NAUJASIS MADONOS PAVEIKSLAS MONTREALIO 
AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS BAŽNYČIOS FASADE

lą. Ten apdovanojamas pa— nukreiptos į LŠS-gą irjos pa
žymėjimu už gerą šaudymą, vienius dalinius provincijose. 
Baigęs mokyklą vėl grįžta 
prie savo pareigų į Nidos ra
joną.

1936 metais priimtas į Rus - 
nes šaulių būrį. 1938 m. pa
siunčiamas į Raseinių šaulių 
Rinktinę ir ten baigia šaudy
mo kursus.

Okupavus rusams Lietuvą, 
prasidėjo pasienio policijos 
terorizavimas. Atvyko iš Ru
sijos specialūs daliniai, ku
ri ų paskirtis buvo perimti pa
sienio tarnybą,*o buvusiems 
pasienio policijos tarnauto
jams įsakyta pasitraukti 26 mas pateko "Naujienose" dir- 
km. į krašto vidų nuo pasie-

J. Demereckas priklausė vie
tos šaulių būriui ir valdybai. 
Staiga iš kom. partijos gau
na įsakymą, kad vietos šau
lių būrio ginklai per 24 vai. 
būtų surinkti ir pristatyti - 
Gaurės milicijos v-kui, ku
riuo buvo lietuvis (dabar jis 
randasi Kanadoje). Dalį gink
lų surinko ir nuvežė Gaurės 
milicijos v-kui ir gavo iš jo 
pakvitavimą su parašu. Tokį 
pakvitavimą J. Demereckas 
daugeliui rodė ir turėjo ne
mažai diskusijų. Pakvitavi-

busiam Juozui Pru/iskul, bet

SKAMBINKIT:

*|25ę kelnes 
pristatant 

ir atsiimant

į QM& ;

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

Į» 365-7146
L-V 7661-A CENTRAL!

365-1143
495-9ūe rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

1981.X. 14

GUY
nio, kaip nepatikimiems. Di
džiuma atleista iš tarnybos, 
jų tarpe ir J. Demereckas . 
Prasidėjus rusų NKVD veik
lai, pirmiausiai jų akys buvo

jis savo tikslo neatsiekė. J. 
Demereckui mirus, nebežl - 
nia kurtas komunistinio v-ko 
išduotas liudijimas dingo.. .

(Bus daugiau).

ROOFER------ COUVRKUR

Couvertures de tous genres — All kinds of roofing 
7725, Georges ____LaSalle

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys Guy RICHARD > 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba* atliekc spiningai Ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite’

364-1470

T psl-

ATITAISOME: praeitame "NL"nr.41, įvyko klaida: 7 psl., 
straipsnis "PAGERBĖ LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJĄ 
ANTANĄ KENSTAVIČIŲ..." turėjo būti po HOPE, BC anb- 

. gal ve, o "IR TOLIAU DIRBAME"- po ST. CATHARINES.
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DAUGIAKULTŪRINE 
INVALIDU SĄJUNGA 
TEIKIA PAGALBĄ

Invalidai arba invalidų vai
kų tėvai gali gauti atatinka - 
mos šagalbos ir patarimų .

Informacijas galima gauti 
tel: 337-9344, 931-5074.

o VAICEKAUSKIENĖ And
ree susirgo tulžimi ir buvo 
operuota Reddy Memorial 
Ligoninėje. Sveiksta dr.A.SL 
Popieraičio priežiūroje.

• LATVAiTTS Petras buvo o- 
peruotas Royal Victoria Li
goninėje.Dabar sveiksta na
muose.

• Šv.KAZIMIERO PARAPI- 
JOS tradicinė GRYBŲ. VA
KARIENĖ įvyks š.m. SPA- 
LTG mėn.17 d.

INTENSYVŪS PRANCŪZU. 
KALBOS KURSAI VELTUI

Quebec’o Imigracijos ir 
Kultūrinių Bendruomenių 
Ministerija surengė veltui 
intensyviu?prancūzų kalbos 
kursus suaugusiems imi
grantams.

Kursai tęsiasi 4 savaites, 
nuo pirmadienio iki penkta-

1465 OE SEVE STREET. MONTREAL, OUE. H4E 2A8 Telefonas: 766-5627

.MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

MOKA UŽ: duoda Paskolas
Term. ind. 1 m.. ......... .. 18% '
Certifikt.tai ................... .. 19% Nekilnojamo Turto,
Spėc. taup. s—tas........ . 17% Asmenines ir
Taupymo S — tas............
su apdrauda iki $2000.

.. 11 % Prekybines.

Trumpalaikiai irtd.........
už $20,000 ir daugiau

... 20%
Paskolos mirties atveju

Čekių, s—tas............... .. ... 6% apdraustos iki $ 10,000.

KASOS VALANDOS

lo [v
i

< 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9 - 3 -——------
Ketvirtadieniais 12 - 8 6 - 8
Penktadieniais 12 - 6 12 - 6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas ųclovų, p altų,
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir r e tno d c i i u o j u
• Siuvu ir parduodu

1440 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE bOOA

PUIKUS OPERŲ VAKARAS
Aušros Vartų bažnyčia

Visi sugiedojo " Marija, stebinti ir maloniai nuteikti 
Marija". publiką nusileisdami nuo

MONTREAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL 288-9646

dienic, RYTAIS nuo 8:30 v. 
-12:15 v. ir POPIEČIAIS nuo 
12:30 v.-4:14 v.

Nauja, sesija prasidės 
SPALIO mėn, 27 d. ir baig
sis LAPKRIČIO 20 d. ,1981,

Kursai vyksta 1741 de

Montrealyje š.m.spalio 3 d. 
buvo prisipildžiusi, kaip per 
"atlaidus", vykstant iškil
mingoms pamaldoms Mari
jos paveikslo pašventinimo 
proga". Jose dalyvavo irvysk. 
A.Deksnys.

Paveikslą nutapė puikiomis 
spalvomis ir pagaunančia iš
raiška dail. Romualdas Bu - 
kauskas.Gaila,kad dėl gam
tos sąlygų, paveikslo apsau
gai reikėjo dėti specialius 
rėmus. Tačiau, ypač vaka -

scenos. Tada išgirdome ir 
kaip labai reikalinga mūsų 
salė akustinio pagerinimo , 
nors dainininkai dėl to ne - 
nukentėjo. Norėtųsi, kad ir 
vienas kitas iš suaukotos pa
veikslui sumos doleriukas

Biencourt str., netoli metro Po pamaldų, išėjus miniai re, paveikslą apšvietus,tų butų atiduotas vieną kartą ga-

D. N. BALTRUKONIS
IMMEVBLES - CLASH' INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PAT ARN AVIMAS-PIRKI MAS-PARDAVIMAS

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

Jolicoeur. prie paveikslo, buvo nuimtas rėmų spalva nublunka ir pa- tutinai sutvarkyti scenos vi -
Registracija, tik vieną 

dieną-SPALIO 26 d. nuo 9-12 
rytiniams kursams ir nuo 
1-4 vai.p.p.popietiniams.

Daugiau informacijų tel: 
761-5806.

uždangalas.Tuo pat momentu 
sutrimitavo "Gintaro" an
samblio trimitininkai, su
skambo varpai ir kaip užsa - 
kytas-virš galvų praskrido 
ūždamas lėktuvas,lyg saliu
tui.
3 CJ « O CD C-3 U3 GJ GJ CD CL3 C J C 3 p,

Dr A.O.JAUGELIENĖ1
D ,\ 1 t re

daus užuolaidoms. Ilgametis 
kleb. kun. J.Kubilius nuošir
džiai visiems aukotojams ir 
dalyviams padėkojo. z.
r. Montrealio Kredito Unijai

LITAS reikalingas buhalte-
į ris—vedėjo padėjėjas.

Kreiptis pas vedėja: 
Tel: 766-5827.

į arba raštu LITO adresu- 
VEDĖJAS

1 I - Ii

8 psl.

Montreal P.O.
Tel. Bus.: 932-6662
Namu ■ 737—9681

D’

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien 
Šeštadieniais: nu 
Sekmadieniais : n
GREITAS , 

76 26
Tel : 366 -9 74 2

a. m

REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 4 0!) 
MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose 
fWIMKI H—iwinwmil WHIW'ii W IBį imi

Tel . Bus: 4 82-34 60
Bes. 767-4690

veikslas tikrai nuotaikingai 
išryškėja.

Inž. Iz„ Mališka, Alf. Vaza - 
linskas, Parapijos Komiteto 
nariai nuoširdžiai ir dideliu 
rūpestingumu talkininkavo, 
ypač A. Čepulis ir J.Ladyga .

Konccrtan prisirinko pil
nutėlė salė žmonių.
Programą atliko operos 

solistai-G.Čapkauskienė,T .’
Guerard, V.Trifilletti.D.La-GALIMA l&INUOMUOTI 
vergne,J.Pratte ir sol. A .AUTOMOBILIUS 
Keblys. A komponavo P. Ma r- _
tineau,kuris ir grojo vargo -MONTREAL WEST AUTO- 
nais pamaldų metu. MOBILE galima gauti ne tik

Nesileidžiant į detales-vi-Pirkti> bet ir ISSINUOMUO- 
si dainininkai buvo puikioje ,tį automobilius. VIENAI 
pagaunančioje nuotaikoje ir^icnai ’ Padedant nuo $ 15 ar 
balsų skambume. Palvai _$2G,KLLIGMS DIENOMS , 
rindami savo ir taip įvairią SAVAITEI, MĖNESIUI arba 
programą- jie rado būdų nu- 3 MENESIAMS.

Teirautis pas lietuvį Leo
ną GURE C KĄ, tel:489-5391 .

G R EITAS IR TIKSLUS PATARNAVI MAS !

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREAL, P. Q.

iki 10
i 9:30 p. m* 
iki 9 :

p •

30
NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

Central St. Ville LaSalle, P.O- 
365-0 505

10 p . m» PARDUODAMAS

salionui staliukas su inkrus
tuotu lietuvišku vyčiu . 
32”X 19*/2”. Kaino $ 45.00 
Skambinti po 4:30 vai. v. 
Tel: 363 - 0339.

PARDUODAMAS
3 šeimą nemos, garažas ir 
krautuvė geroje vietoje. 
Kreiptis Tel: 366—7519 
o.be : 1-224-4732.

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Tonys Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Portraits
Weddings

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAURINAITIS

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 

BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žūva rimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės I _

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R.R.2 
Maniwaki. Que. 
Tel. (819)449-4355.

TRANS QUEBEC SIDINGS L T. D. 
ALIUM1NIJĄUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMIN1JUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWIC2 
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2MS 
Tel: 321-1975

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H l T - 3 A 6
TEL. 727 -3 120 Kami) 376 - 37 8 1

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

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 [n.

LEONAS 
SALES

ntreol west 
automobile
PONTIAC e BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PAS IRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

* MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠ IMT IMI J UMS, PAS IT ARNAUS -! 
UŽEIKITE! ĄS ĮTIKINKITE!

er’lu Leo G URL CK AS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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