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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

krašto valdyba ir taryba

Šv. Kalėdų i 
Naujų Metų
proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

TAUTOS FONDO V ADOVY BE K AN ADO J E 
TORONTO, 1981 m. KALĖDOS.

/ALTA / (

PERRINKTA ALTO VADOVYBĖ

Amerikos Lietuvių Tarybos Valdyba, naujai sudaryta 
paskutiniame suvažiavime, Savo gruodžio 4 d. posėdyje, 
Chicagoje,. susikaupimo minute prisiminė ir pagerbė ne
seniai mirusi Valdybos narį Juozą Skorubską. Pirminin
kas dr.K.Šidlauskas pasveikino naujus Valdybos narius .

Pagrindinis posėdžio punktas buvo ALTO Valdybos na
rių pasiskirstymas pareigomis. Pirmininku perrinktas 
dr.Kazys Šidlauskas. Vicepirmininkai: Teodoras Blinst- 
rubas, Povilas Dargis, inž. Viktoras Naudžius, dr. Leo - 
nas Kriaučeliūnas, dr. Vladas Šimaitis ir dr. Jonas Va - 
laitis. Generaliniu sekretoriumi- inž.Grožvydas Lazaus
kas .
KOMITETAS ATSTOVYBĖS RŪMU ATNAUJINIMUI

Amerikos Lietuvių Tarybos Valdybos gruodžio 4 d. 
posėdyje inž.G. Lazauskas painformavo apie pasitarimus 
dėl Lietuvos Atstovybės Rūmų Washingtone remonto.Val
dyba patvirtino tuo reikalu ALTG atstovų susitarimą su 
Lietuvių Bendruomenės atstovais ir Lietuvos Diplomat! - 
nes Tarnybos nariais. ALTO atstovais į bendrą ALT ir 
JAV LB Talkos Komitetą tam reikalui išrinkti; inž.Gr.

LI NKIME 
BENDRAM 

RŪPINANTIS LIETUVOS LAISVE

sveikiname Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos 
Fondo Vadovybes, Tautos Fondo darbuotojus ir au
kotojus, KLB Krašto ir Apylinkių Valdybas, orgai— 
nizacijas bei visus lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžiausius švenčių linkėjimus mūsų 
broliams ir sesėms pavergtoje Tėvynėje.

Kūčių vakaro tyliąją naktį nepalikime ju vienu , 
tieskime jiems meilės ir pagalbos ranką, kad vėl mūsų 
Tėvynėje 5v. Kalėdų rytą^skambėtų laisvės varpai

visus Kanados lietuvius , krašto tarybos atstovus 
Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių valdy^- 
bas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 
laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto 

kovoje ir darbuose uz Tėvynės laisve —

Jau keturiasdešimt antrą karta, sėdame prie Kūčių stalo ne laisvoje nepriklausojnoje 
Lietuvoje, bet pavergti ir išblaškyti po visus pasaulio kraštus. Sėdame skaudančiomis 
širdimis, nes mūsų tautos kančios kelias dar nesibaigė Tačiau mus drąsina ir vii — 
tingai nuteikia mūsų sesių ir broliu nepailstanti kova pavergtoje tėvynėje , pasireiškian

ti pogrindžio spauda

i ir išblaškyti po visus pasaulio kraštus, 
tautos kančios kelias dar nesibaigė. Tačiau 
sesių ir broliąnepailstanti kova pavergtoje tėvynėje 
ir tyliu atkakliu pasipriešinimu okupanto priespaudai

Džiaugiamės ir laisvojo pasaulio lietuvių gyvastingumu. Sukaktuvinės Australijos 
Lietuvių Dienos , VII—tąsi s Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas , Vasario 16—tosios 
gimnazijos 30 metų sukakti s , tradicinė Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė , IV-tasis 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas Chicagoje — tai vis tie mūsų gyvenimo žiedai, įpinfi į 
praėjusių metų vainiką . Pirmosios Lituanistikos Katedros laisvajame pasaulyje įstei
gimas Chicagoje buvo iškiliausias siu metų užmojis, kurio svarba ir reikšmė dar labiau 
išryškės kelyje į ateitį. Visa tai teikia paskatinimo ir drąsos viltingai žiūrėti į 1982— 
sius metus,

Gimusio Kūdikio džiaugsmas ir ramybė teranda kelią į kiekvieno lietuvio širdį.. 
Naujųjų metų tėkmėje dar stipriau liudykime savo tautiną ištikimybe pavergtai Lietuvai

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES VALDYBA

NL NR YRA PASKUTINIS, 
spaustuvė užsidaro nuo

GRUODŽIO 18 d.

į "g KITAS NL NR PASIRODYS po
I SAUSIO 5 d

Sv. KALĖDŲ ŠVENČIU 
ir NAUJŲ METU

PROGA
RUMUNAI MASKVAI: - ’’TAUTOS TURI TE(ISę į 
NEPRIKLAUSOMYBE”

* X
Rumunų istorikas Vioirica Moisuc Bukarešte išei - 

nančiame žurnale "Istorijos Apžvalgh" /1981 m.pavasa - 
ris/, aštriai sukritikavo Vengrijos ir Sovietų Sąjungos 
istorikų pasisakymus Ženevoje Įvykusiame mokslininkų 
suvažiavime. Vengrė Maria Gsnos ten atmetė įprastinę 
teoriją, kad Austro-Vengrijos imperiją sugriovė "paverg
tų tautų kova už laisvę" ir tvirtino, kad tai padariusios 
"imperialistinės valstybėlės", prisidengusios "anti-bol- 
ševizmo ir demokratijos šūkiais". Jai pritarė sovietinis 
istorikas V! nogradov’as, kuris kalbėjo apie "tautine vėlia
va prisidengusią rumunų žemvaldžių oligarchiją".

Nors rumunų istorikui labiausiai rūpėjo įrodyti Ru - 
munijos teises į Transilvanijos teritoriją, kurią sava lai
ko ir vengrai, jo straipsnyje buvo paliestas ir principi - 
nis klausimas - Rytų Europos tautų teisė į nepriklauso - 
mą gyvenimą. Moisuc atmetė vengrų istorikės tvirti-

Y. MIELIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS, TALKININKAMS, «
B AUKOTOJAMS, RĖMĖJAMS IR SĖRININKAMS - NUOŠIRDŽIAUSI Į&
B LINKĖJIMAI

M 4^ ŠV KAE/fi)DV IR MALAJU
§ H Jb |Ža VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS PASAULYJE fį IyŽtOI DVASINĖS IR FIZINES STIPRYBĖS NUOŠIRDŽIAM 
2 DARBUI IR SUGYVENI M UI
fa fR J0S KULTŪRA nasauslie,, ,, c , A ID
Si S^^SJTUVISKOJO GYVENIMO IŠEIVIJOJE NL REDAKCIJA IR S SPAUDOS BENDROVES VALDYBA

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS PREMIJA 
PASKIRTA ELENAI KUDABIENEI

Elenai DAUGUVIETYTEI- KUDABIENEI paskirta KLB 
1981 m. KULTUR/NINKĖS-VISUCMENININKĖS PREM/JA.

KLB šiais metais įsteigė metinę kultūrininko-visuo - 
menininko 5GG dolerių premiją. 1981 m.gruodžio mėn. 4 
d. premijai skirti sudaryta Komisja iš Juozo DANIG,kun. 
dr. Viktoro SKiLANDŽlŪNC,Paulės ANCEVIČIENĖS, La- 
do GrRTUNC ir Rūtos-Gnos ŠIULYTĖS /visi iš Gttasvos/ , 
1981 m. KLB premiją paskyrė Elenai KUDABIENEI - ak
torei, Hamiltono Lietuvių Dramos Teatro AUKURO įstei
gėjai, režisorei ir vadovei, atžymint jos ilgametę kultūri
nę veiklą ir didelį kultūrinį įnašą į lietuviškąjį gyvenimą. 
Ji tą darbą dirba virš 3G metų.

Pinigai premijai skiriami iš Augustino DAUKANTO 
palikimo KL Bendruomene i. /KLB INFORMACIJA / 

Lazauskas, dr. J. Valaitis ir dr.J. Genys. Numatyta vė - 
liau sušaukti Amerikos lietuviiį organizacijų atstovų kon
ferenciją.

Aukos skabiai reikalingam neatidėliotinam remontui, 
jau ir dabar siunčiamos adresuojant: LITHUANIAN LE- 
GATTGN, 2622 16th Street, N.W.,Washington, D. C. 2GGG9

KULTŪROS REIKALAI RUSIJOJE IR JAV-SE

Didelį tiražą turintis dienraštis "Chicago Tribune'.' 
gruodžio 5 d. išspausdino kun. J.Prunskio laišką, kuria
me primenama,kad inž.A.Paritsky buvo Sov.Sąjungoje 
nuteistas 3 m.kalėti už suorganizavimą mokymo tų stu - 
dantų, kurių nepriima į universitetus, nes tėvai pareiš - 
kė norą emigruoti. Kitaip yra JAV-se. Čia lietuviai tu - 
rėjo mokslo ir kūrybos simpoziumą su daugybe paskaitų 
ir nereikėjo jokio leidimo, nebuvo jokios policijos ar val
džios kontrolės.
PAGALBA LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLĖMS

Lietuvių radijo valandėlės, kurios norėtų gauti Ame
rikos Lietuvių Tarybos paruoštą įrašą Vasario 16 proga , 
prašomos nedelsiant pranešti Amerikos Lietuvių Tarybai 
26G6 W. 63 rd Street, Chicago, IL 6G629, pažymint, ar 
nori lietuvių ar anglų kalba. z . 

nimą , kad po I-ojo Pas. Karo atsikūrusios valstybės pa
sižymėjo "siaurai suprasta politika" ir "nacionalizmu" , 
o Austro-Vengrijos imperijos sunaikinimas palikęs poli
tinę tuštumą ir sukėlęs ūkinį chaosą. Anot jo, imperijai 
sugriuvus išsivadavo 3G milijonų žmonių, kurie sukūrė 
savo tautines valstybes. G tokių valstybių sukūrimas yra 
neišvengiama istorinės raidos dalis.

Rumunų ’storikas apkaltina Sovietų Sąjungos ir Veng 
rijos istorikus "istorinės misijos" sąvokos skelbimu.To- 
kia sąvoka paneig a kitoms tautoms valstybinės egzis - 
tencijos teisę. Pasakojo, Jekaterina Didžioji 18-e šimt
metyje tokia pat "istorine misija" dangstė savo kėslus į 
Rumunijos teritoriją. Rumunų istorikas tvirtina,kad su
naikinti tautinį jausmą ne tiktai neįmanoma - tuomi iš 
asmens būtų atimtas pagrindinis jo individualumo rams
tis.Tautinė nepriklausomybė nereiškia ūkinio ir kultū
rinio atsilikimo .kaip duoda suprasti Sovietų Sąjungos ir 
Vengrijos istorikai. Kas mėgina panaikinti tautinę ne - 
priklausomybę, neva, amžinai taikai įgyvendinti, tikrovė
je stumia pasaulį į suirutę ir anarchiją. Rumunų istori
kas prieina išvadosjtad tautos kūrybinis potencialas "te
gali bujoti suverenios .nepriklausomos, tautinės valsty - 
bės rėmuose".
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V z Lietuvos išlaisvinime^! U S ištikimybę Kanadai !
I our i a 'iberation de la L i tu anie ! Loyoute au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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VĖL GRĮŽTA ŠVIESA
KŪGIU. NAKTIS

Henrikas N a g y s

PAL'KG MANE IR NUTILUSIĄ STOTĮ VISI TRAUKINIAI, 
žėri raudonos žarijos tarp žvilgančių, bėgu}. 
M ŠKG UŽUOVĖJOJ MIEGA MANO NAMAI .
VAKARAS KVEPIA EGLIŲ. SAKAIS IR SNIEGU.

ŪŽIANTĮ VĖJO ŽIBINTĄ NEŠA TĖVAS TYLUS.
MUSŲ ŠEŠĖL'AI PRIŠĄLA PRIE ME D ŽTU? KAMIENU. 
SPINGSI UGNIS TGLT UŽ ŠARMGTU? STIKLU,. >
DUNDA GRUODO ŠIRDIS PO ŽINGSNIU KIEKVIENU.

ŽIŪRT TĖVIŠKĖS ŽVA’GŽDĖS Į VEIDUS MUMS.
KLAUSOSI KIEMO TOPOLIAI MŪSŲ ALSAVIMO.
MfRGA VIRŠ GIMTOJO STOGO SIETYNAS RAMUS
IR BERIA BALTĄ SIDABRĄ Į RŪKSTANČIUS KAMINUS.

sėkmė

KLB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

plėdinė palaima 
telydi 1982 metais kiekviena 
geros valios sesę ir brolį lietuvį’ 
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės Toronto 
lietuvių tarpe linki -

RISTAUS gimimo

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS

LAIMES
SĖKMĖS

LINKĖDAMI DŽIAUGSMO, IŠTVERMĖS LIETUVIŠKAME

ir NAUJŲ METŲ
PROGA

mieliems
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

DARBE IR VILTINGU 1982 METU.
Kanados KietuviiĮBendruomenės 
Hamiltono apylinkės Valdyba

Lietuviai, šv. (Kalėdos tebūna Jums 
vilties Kri st au s gimi mo s vent e, kad 

ūme.
teatneša naujo ryžto kiek— 

organizacijoms lietuviškame

Montreal io 
stipresnės 
ištvertume lietuvi šk 
Naujieji 1981 metai 
vienam asmeniui ir 
.darbe.
Siu, švenčiu, metu junkitės su vi sai s išsklaidytai s 
1 i et u vi ai s j vieninga Pas aul i o Lietuvių Bendruo- 
menę, su pavergtais broliais ir sesėmi s Lietuvoje,

KLB MONTREALI0 APYLINKĖS VALDYBA

/ tęsinys iš 49
J. VARČIUS

"NL"

KANADOS LIETUVIU FONDO 
VEIKLOS APŽVALGA

Diskusijos
Po pranešimų vyko gy

vos diskusijos dėl investaci- 
jų, apyskaitų ir susirinki - 
mų tvarkos. Buvo vėl pa
kartotas iš pr. metų susi- 
r nkimo narių pageidavi - 
mas, kad metiniai susirin
kimai turi būti šaukiami ke
turių mėnesių bėgyje finan-

Tarybą, kuris buvo dar pa
pildytas susirinkime daly
vavusių pasiūlytais kandida
tais. Iš pasiūlytų 2C kandi
datų buvo išrinkta į Tarybą 
pagal balsų daugumą šie na
riai: Z. Beržėnaitė-215, V. 
Ignaitis -214, H. Lapasj213 , 
K. Lukošius -198, E.Čup- 
linskas -196,adv.A.Pacevi-

ĄŽUOLO DURYS PRAVIROS LAUKTA. TENAI 
PLŪSTA ŠVELNI ŠVIESA IŠ UGNIAKURO.,ŠYPSOSI MOTINA, 
MIŠKO UŽUOVĖJOJ BUNDA MANO IR MŪSŲ NAMAI.
KVĖPTA VIDUNAKTIS JUODALKSNIO DŪMAIS IR ŽEMĖS 

DUONA.
9

Kristus negimė gruodžio 24 dieną. Istorikai žino, kad 
faktinoji Jėzaus gimimo data buvo pavasarį, vasarą arba 
rudenį, bet tikrai ne žiemą. Matyt, teologai panoro Kris
taus gimimą suderinti su saulės grįžimo švente /taigi, 21 
-ąja gruodžio/. Gruodžio 21 yra metų ilgiausia naktis ir 
trumpiausia diena. Po to dienos pradeda ilgėti. Saulė 
grįžta.. Nuožmi ir ilga žiema nebeatrodo tokia slegianti 'j ta
kia nesibaigianti., Taip į šią saulės Tiižimo šventę buvo 
sudėta daugelio šiaurės genčių svajonių , visa vienus 
žmonijos dalies istorijos pavasario nostalgija. Kai be
veik prieš du tūkstančius metų Įtrikščionys jai priskyrė 
dar ir Kristaus gimimą, Kalėdos tapo viena iš plačiau - 
s;ai ir puošniausiai minimų švenčių. Kai kuriuose kraš
tuose jai prilygsta tiktai Velykos. Gal būt kaip tiktai to
dėl, kad Kalėdos švęstos jau amžių glūdumoje, jos turė
tų tapti t'kra ekumenine švente visų krikščionių. Dar 
daugiau: visų šviesa tikinčiųjų, tikinčių, kad nežiūrint 
kok;a naktis mus siaubtų, saulė vėl grįžta . Kalėdas tad 
turėtų būti toji tikra taikos šventė, kai žmogus žmogui 
:štiesia ranką - atvirą, pasiruošusią priimti kitą, su
gniaužti ją savojon, paliudyti , kad esame viena šeima. 
Kalėdos turėtų būti visų žmonių suartėjimo šventė. Visų 
žmonių, be jokio, jokio skirtumo.

Svajonė? Taip, reikia su tuo sutikti. Siame pašau - 
lyje, arti i r tol', netaiką, ne meilė viešpatauja. Nei 
Kristaus evangelija, nei humanizmas, nei visos kitos re
ligijos ir v'sos kitos filosofijos, deja, nepakeitė žmogaus. 
Tie patys primityvūs instinktai ir tos pačios primityvios 
brutalių jėgų ideologijos masina mases. Nors apie de
mokratiją daug kalbama, demokratijos principai trypiami 
šiandien čia pat mūsų kieme ir Sibiro salynuose. Garsiai 
raudama apie buvusias nacių koncentracijos stovyklas > 
bet labai patogiai pamirštamos dabartinės vergų stovyk
los Sovietų imperijoje.. „

Kai mes sės'me prie Kūčių stalo bus daug tuščių kė
džių. Kai šeimos susirinks į šią tradicinę visų šventę 
nevisi dalyvaus joje. Mes be galo pasigesime savųjų iš 
tenai ir tenai amžiams pasilikusių; o jie pasiges mūsų 
visų: ir tų, kurie švenčia šią šventę, ir tų, kurie jos nie
kados nebešvęs nei čia, nei Lietuvoje.

Tad tebūna jų ir mūsų šventė viena, nedaloma, nepa
mirštama ir kaip žvaigždė nuolat žėrinti, ir pro juodžiau
sią debesį, nepermaldaujama neužslopinama viltimi: vėl 
grįžta šviesa...

ainiams metams gruodžio 31 
d.užsibaigusų atspausdin
tos metinės finansinės apy
skaitos išsiuntinėtos vi
siems nariams kartu su 
pranešimais apie šaukiamą 
metinį susirinkimą. Revizi
ja turi būti daroma tuojau , 
finansiniams metams užsi
baigus. Apyskaitos turi būti 
paruoštos tokios, kad jas vi
si nariai galėtų suprasti ir 
jų''daviniai turi atitikti au-' 
dito'riaus pranešimui.

Vyko jautrios diskusijos 
dėl inyestacijų;jose buvo 
pakartota tai, kas buvo dis - 
kutuota 1980 m. lapkričio 
m. Įvykusiame metiniame 
narių susirinkime. Kalbė
tojai sutiko, kad Fondo ka
pitalas turi būti laikomas 
lietuviškuose bankeliuose , 
tačiau jie moka žymiai ma
žesnes palūkanas ir dėl to 
nukenčia Fondu pajamos. 
Investacijų Komisijos pirm. 
V. Dargis konkrečiais paja
mų skaičiais teisino įnves - 
tacijų naudingumą kanadie - 
čių finansinėse įstaigose. 
Išryškėjo, kad reikalinga 
glaudesnė kooperacija, 
bendradarbiavimas investa- 
cijų Komisijos ir bankelių 
valdybų, kurios turėtų suda
ryti palankesnes Fondo ka
pitalo deponavimo sąlygas , 
mokant specialiai aukštes
nes palūkanas, kaip prakti
kuoja komerciniai bankai.

R i n k i m a i
Mandatų Komisija prane

šė, kad susirinkime daly
vauja 66 registruoti nariai, 
turintieji 281 balsus ir pas
kelbė sąrašą kandidatų į

čius - 191, J.Bersėn.as-169, 
L.Tamošau.5kas-166, adv. J. 
Kuraitė-151,A. Bumbulis-147. 
dr.A.Pacevičius -146 ir P. 
Januška - 127. Į Revizijos 
Komisiją aklamacijos tvar
ka buvo patvirtinti: V. Ba- 
čėnas, A. Patamsis ir J. 
Prišas.

Balsavimų rezultatų skai
čiavimo metu,kuris užtruko 
apie pusantros valandos, 
buvo diskutuojami einamie
ji reikalai, kuriuose buvo 
paliestos neprocentinės 
paskolos, Fondo kapitalo in
vestavimas į nekiln.turtą, 
metiiiių apyskaitų skelbi
mas, parama pabėgėliams 
lietuviams iš Lenkijos.Kaip 
vykusiose, diskusijose dėl 
pranešimų, taip ir šioje da
lyje nutarimų nepadaryta, 
pareikštos tik individuali - 
nės narių nuomones.Susi - , 
rinkimas, užtrukęs apie 5 
valandas, buvo užbaigtas 
Lietuvos Himnu.

Ba i g i a m o s i o s 
pastabos

Spaudos korespondentų 
tikslas yra informuoti visuo
menę laikraščiuose apie mū
sų kultūrinių, visuomeninių 
organizacijų veiklą, konsta
tuojant tik faktus, juos apra - 
šant be tendencijos. Kai ku - 
rie korespondentai naudoja 
garsines juosteles,užregis
truodami susirinkimų ir pa
rengimų eigą, kad perduotų 
skaitytojams tikslias infor
macijas. Jų pareiga, kaip ir 
laikraščių redaktorių, iškel
ti ne tik pozityvinius, bet ir 
negatyvinius reiškinius, ku
rie pasireiškia organizaci-

jų veikloje, nes jie nuolat 
stebėdami mūsų išeivijos 
veiklą yra geriausiai infor
muoti ir turi pakankamai 
naujų idėjų ir davinių tai 
veiklai skatinti.

Vertinant KL Fondo 19 
metų veiklą, tenka konsta
tuoti, kad šis Fondas yra iš
augęs į reikšmingą finansi
nę šalpos organizaciją, kuri 
stambiomis pašalpomis re
mia išeivijos kultūrines ir 
visuomeninęs organizacijas 
lietuvybei išlaikyti. Jos pag
rindinį kapitalą sutelkė va
dovai, veikėjai, rinkėjai, pa
aukoję šiai idėjai daug lai - 
ko ir pastangų be jokios sau 
asmeniškos materialinės 
naudos.Tačiau menka konsta
tuoti ir negatyvų faktą, kad 
metiniuose susirinkimuose 
dalyvauja tik apie 6-7% na
rių, kurių keletas, susirinkę 
nedalyvaujančių narių įga
liojimus, dominuoja nutari - 
mus ir valdomųjų organų 
rinkimus. Ši įgaliojimų sis
tema turėtų būti panaikinta 
ir pasekta Toronto L etuvių 
Namų.ir lietuvių kooperaty
vų pavyzdžiu. Įgaliojimų pa
naikinimas paskatintų nariu; 
gausiau dalyvauti susirinki
muose

Matinės veiklos finansinėm 
apyskaitos turėtų būti pa

siųstos visiems nariams su 
pranešimais apie šaukiamą 
metinį susirinki mą, kurių 
tiksli informacija apie paja
mų paskirstymą organizaci
joms atnaujintų tiesioginį, 
ryšį valdomųjų organų su , 
nariais. Vengimas skelbti" 
spaudoje paskirtų aukų są
rašus sukelia abejonių ir į- 
tarinėjimų.Išaugus KL Fon
dui į stiprią organizaciją, 
kurioje atsirado komplikuotų 
finansinių operacijų, yra bū
tina pertvarkyti knygvedybą, 
kurią būtų lengva tvarkyti 
iždininkui, suprasti revizi
jos komisijai ir auditoriui. 
Reikia peržiūrėti ir pakeis 
ti statutą, kuris turi daug 
neaiškumų ir spragų.

Reikia tikėtis, kad naujoji 
išrinkta Taryba ir jos rinkta 
Valdyba daugiau dėmesid 
kreips į narių pageidavimus^ 
šiame rašinyje iškeltas pas
tabas ir pritrauks daugiau 
narių dalyvauti metiniuose 
susi ri nki muose „

KL Fondas yra viena iš 
svarbiausių lietuvybės išlai
kymo šaltinių, kurios vado
vams linkėtina žengti spar
tesniu žingsniu siekiant vie 
no milijonu kapitalo laisvai 
Lietuvai ir mūsų išeivijos 
tautinės sąmonės stiprini
mui. /

RISTAUS gimimo

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINE KANADOJE

NAUJŲ METŲ
PROGA

uz Lietuva^ žuvusių brolių ir sesių ugnis 
teliepsnoja kiekvieno lietuvio širdyje prie 
švento Kalėdų stalo ir Naujųjų 1982 Metų
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SV KALĖDŲ

L K- MINDAUGO SAULIŲ KUOPA

šviesoje už Lietuvos laisvę Žuvusiųjų 
brolių, tėvynės meilės ugnis tebūna 
švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesems ir broliams šauliams —

1S LIETUVIU TAUTOSAKOS

• Linas išguli šilką , o pakula - vilką.

• Blogas ūkininkas, kurio dirvas tik vyturėliai tetręšią.

• Tu darbininkas - pririštą ir supančiotą vištą paganai*

• Vieną avį kerpant, kitai kinkos dreba. .

JURU SAULIŲ KUOPA "NERINGA” 8

Montrealyje

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėj

t JK/fALČDLį ir

* proga

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



KĄ RASĖ ANATOLIJUS 
MARČENKO APIE LIETUVIUS

Vertė A„ Ž.
/ tęsinys /

Teisingumas teisingumu, bet jei užmušami bėgliai , 
tai tam, kad atėmus norą kitiems pabėgti. Ir ją, apkul
tų ir sužalotų, niekas neslaugo. Matydami vienarankį Ri
čardą, daugelis vyrų persigalvoja kelis kartus, ar verta 
rizikuoti. Tuo tarpu naujo teismo papildoma bausmė nie
kados neatbaido, žinant sąlygas, kurios yra lageriuose.

Net jei aš ir nebūčiau girdėjęs Ričardo istorijos, ma
no atmintyje liko gyva scena, kurios liudininku Buchar - 
mos elektros jėgainėje, kai karininkas šovė iš čia pat į 
beginklį bėglį. Aš mačiau tai savo akim.

Mano draugai ir aš pats, žinojom, kad jeigu mus pa - 
gaus, mes gyvi neiše’sim. G v;enok mes nusprendėm bėg
ti.

TKAČ
Aš nebeprisimenu, kurioj celėj tai įvyko; mane, kaip 

ir kitus kalinius tiek kilnojo iš vienos celės į kitą. Kaip 
paprastai, mūsų buvo penketukas: Ričardas Kėkštas, 

Piotr Glynia, Kosiia Pintyja iš Moldavijos, senis Tkač ir 
aš. Tkač buvo ukrainietis. Jis klajojo, kaip vaidenuoklis, 
pasak jo, jau septynioliką metų po įvairius kalėjimus už 
tai,kad buvo dalyvavęs tautinio išsilaisvinimo sąjūdyje . 
Iš pradžių jį nutrenkė kaip kad mus visus, į Mardvą,pas
kui perkėlė į Vladimiro kalėjimą už normos neišpildymą, 
už religinius įsitikinimus ir kitas panašias nuodėmes.Se
nis buvo keistas; atrodė, kad jis nevisai normalus, ir vie
nas iš tų žmonių, apie kuriuos kaliniai sako "jis atsišriu- 
bavęs", o tada prisikiša pirštą prie smilkinio ir jį pasu
ka.

Mažiukas, beveik perdėm praplikęs, i štysusio, suly - 
susio veido,- su milžiniškom ausim, jis ilsėdavosi ant na
rų ir praleisdavo laiką peržvelgdamas išgąstingai ir aty- 
džiai vieną po kito visus su juo drauge esančius kalinius. 
Jis bijojo visko ir visų. Kada kas nors iš mūsų pajuokau
davo, sakydamas, kad Tkačo ausys ne jo, bet iš kažkur 
nukniauktos, senis nesuprasdavo juoko,tik šypteldavo dro 
via ir nuolankia šypsena.

Vieną dieną jis slapia užklausė Kėkštą, kas aš, koks 
žmogus ir kodėl visados tyliu. Tai buvo tiesa. Aš beveik 
niekad nekalbėdavau. Kėkštas pažinojo mane gerai. Jau 
metai, kaip mes bastėmės drauge iš celės į celę. Jis ži
nojo, kad esu užsidariusios prigimties ir kad mano neno
ras kalbėti kilo dalinai iš to, kad aš tolydžio vis labiau 
kurtau. Jis atsakė Tkačui: "Negi nežinai,kad jis žmo - 
gėdra? Jį čia uždarė už tai, kad jis suvalgė savo senelį . 
Visai tokį, kaip pats. Ten, ant narų, jis nukramtė vienam 
kaliniui per miegą abu kulnus".

Iš pradžių senis nenorėjo patikėti.
- Tu tik padabok, kaip jis žvalgosi į tavo ausis, - ta

rė Kėkštas. - Pats geriau pasisaugok, antraip jis suris.
Tkač išsigando. Man tereikėjo prisėsti šalia jo ant 

suolo, kad jis pašoktų ir pakeistų vietą. Jis net ėmė val
gyti užsikoręs ant narų, užuot atėjęs prie stalo. Kaip ir 
anksčiau, jis užsimaukšlindavo savo "šapką",gindama - 
Šis nuo šalčio, eidamas gult,bet dabar ją užsismaukdavo 
ant ausų.

Kėkštas papasakojo man savo pokštą,kai mus išvedė 
pasivaikščioti ir aš prisidėjau prie išdaigos.Kai tik Tkač 
žvilgterdavo į mane savo baimingu žvilgsniu, aš imdavau 
įsistebeilėt į jo ausį. Kartą, kai jis sėdėjo ant suolo, aš 
prislinkau iš užnugario ir paliečiau jo ausį. Vargšelis at
sigrįžo .išvydo mane, ir jo veidas suakmenėjo.Jis užsi
dengė ausis rankom, nulėkė į guolį ir išbuvo ten visą lai
ką, nedrįsdamas nuleist rankų nuo galvos. Visa celė ply
šo juokais. Baigęs krizenti, Kėkštas užklausė manęs:

* - Sakyk, Tolik, kas skaniau: Tkačo ausys ar Volodioc 
kulnai ?

Aš mįslingai atsakiau:
- Man regis, Tkačo ausys. Gerai jas pakepus, jos 

traškėtų tarp dantų visai kaip paršiuko...
Tkač pažvelgė į mane su siaubu akyse. Dabar jis bu

vo pilnai įsitikinęs, kad stovi prieš kanibalą.
Man būtina patikslinti, kad Tkač patikėjo Kėkšto pokš 

tu ne vien todėl, kad jis buvo "trenktas". Visi, kuriems 
teko pabuvoti Vlad mirė, žinojo, buvo girdėję apie daug 
baisesnius kanibalizmo atvejus.

Sakysim, vienoje celėje kaliniai kažkaip išsisaugojo 
skutimosi peiliuką ir eilę dienų tausojo popierių.Kai vis
kas buvo paruošta, kiekvienas jų išsirėžė savo paties kū
no dalelę,kas iš pilvo, kas iš šlaunų. Jie susipylė krau
ją į indelį, sumetė jan mėsgalius, pasikūrė popierių ir 
keletos knygų pagalba ugnelę ir ėmė gamini,pusiau kep - 
darni, pusiau troškindami savo patiekalą. Kai sargai pas
tebėjo netvarką ir įsiveržė kamerai, viralas dar nebuvo 
baigtas, bet kaliniai, stumdydamiesi ir apsisvilindami, 
graibė iš dubenėlio šmoteliusjkimšdami juos burnon. Net 
patys s ar aga i vėliau prisipažino, kad tai būta pasibaisėti
no reginio.

/ Pastaba: Valerijus Chalidze savo knygoj "Orime 
In Soviet Union" sumini eilę panašių kanibalizmo reiški
nių.

Perėjusių Kolymos kacetus atsiminimuose jie taip 
pat dažni./

Bet grįžkim prie Tkačo istorijos. Kurį laiką jis bu
vo įsitikinęs, kad aš žmogėdra ir rūpestingai saugojo au
sis. Vieną dieną mums atnešė pirkinius iš krautuvės. Mes 
visi turėjom teisę išleisti maistui vieno rublio ir 25 ka - 
peikų sumą. Visi, 'šskyrus Tkačą. Jis neturėjo nieko 
pasaulyje, kas jam siųstų pinigų: vienus gimines išvarė ir 
nužudė vokiečiai, kitus išgrūdo kažkur į Sibirą ir jie din
go. Mes bandėm įprašyti savo gi mines, kad jie atsiųstų 
Tkačui pinigų, bet cenzūra sulaikė mūsų prašymus.Mums 
teko dalintis su vargšu senuku.

/ bus daugiau /
1W1.XIL16

viduoti ir kuriam vis patai
kaujama, palaikant su juo 
santykius.Verčiau viltis,kad 
ir mažai viltingoje Lietuvos 
išlaisvinimo situacijoje, ne
gu rezignuoti ir paskęsti be
galinėje neviltyje. Nes., anot 
vokiečių patarlės: "Mut ver- 
;loren,alles verloren"- ne - 
tekti ryžtingumo, tai reiškia 
visko netekti.

Verčiau būti atsargiems, 
negu priimti išeivijai / ar 
VLlKui/ siūlomą sumanymą 
" koordinuoti laisvės kovą 
krašte"/1, y. Lietuvoje. Ziūr. 
" Akiračiai " nr. 9-81 str. 
" Vliko prigimtis ir paskir
tis"/, ypač jei tai siūlo ne 
lietuvių tautybės asmuo;ar- 
ba, negu pratęsti intymius 
pasitarimus be galo su ne
perseniai atvykusiais iš 
Lietuvos emigrantais, ats- 
kleidžiant jiems mūsų išei
vijos organizacijos ryšius 
su Lietuvos rezistencija. 
Kas galėtų užtikrinti, kad 
Lietuvoje netaip jau seniai 
darytos kratos ir areštai bei 
teismai neturi ryšio su ko
kia nors neišaiškinta išda
vyste? Taigi, noras koordi
nuoti Lietuvos rezistenciją, 
ar tai nėra užslėptas doras 
atskleisti tą rezistenciją ir 
jai padaryti galą?

Verčiau galas lietuvybės 
atsižadėjimui, negu lietuvy
bės atsižadėjimas be galo . 
Lietuvybė išeivijoje nėra 
tvirta, nes ji neturi atramos 
nei tautinėje tikyboje/krlkš- 
čionybė yra tarptautinė ti - 
kybą/, nei valstybingume 
/nebeturime savo valstybės/, 
nei bendruomenės drausmin
gume, nes daugelis jos narių 
težiūri savanaudiškų patogu
mų ir užmiršta branginti 
lietuvybės savitumą. Lietu
vybė geriau laikosi Lietuvo
je. Bet ir ten pasitaiko "nu
byrėjimų". Pav., viename 
laiške rašoma:".. .buvo at - 
važiavęs mano pusbrolis Vy- 
tautas/iš Rusijos";jis lietu
viškai pamiršęs, šnekėjo 
daugiausiai rusiškai".Atli
kęs kariuomenės prievolę, 
tas Vytautas pasiliko Rusi - 
joje, vedė rusę ir tik po ei
lės metų aplankė Lietuvą 
likviduoti savo motinos po
mirtinio turto. Pasitaiko net 
tremtinių, apsivedusių ruses 
ir pasilikusių gyventi toli
mame ir nesvetingame Sibi
re.

Kuomet gi mūsų jaunimas 
išeivijoje stipriau vertins 
savo protėvių palikimą-lie
tuvių kalbą? Kada bus pada
rytas galas nuostolingam 
jaunimo ištaut ėjimui? Ar 
neturėtų tai būti visų, mūsų 
organizacijų rūpestis nume
ris pirmas? J.V. /b.d./

SVKALEW
švenčių proga sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

J. DERVA ITIS 
St. Pat h ar ines, Ont

.“fit V. E. RUDI NS KAS, Advokatas
4701 Bannantyne , Verdun, P. Q.
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5 R. POCAUSKAS, Notare 
£ 5947 Park Ave., Montreal ,■ P. Q. .

KĄ GERIAU DARYTI, JEI 
NESIMATO PABAIGOS ?

Lietuvių priežodis sako : 
" Verčiau galas su išgąsčiu, 
negu išgąstis be galo".'JAV 
didmiesčiuose pasitaiko to
kių vyresnio amžiaus vieni
šų asmenų, kurie nedrįsta 
išeiti iš savo buto, bijodami, 
kad juos kas neužpultų ar 
neapiplėštų.

Pasakyčiau taipgi: verčiau 
galas terorui, negu teroras 
be galo. Jei tęsiamas "flir
tas " su Kuba ir ypač su 
Maskva, tai teroras niekuo
met nenustos egzistavęs.Ne
lyginant kaip ligos pasireiš
kimų pašalinimas neišgydo 
ligos, taip ir vien apsisaugo
jimo priemonėmis nuo tero
ro nepašalinamas teroras . 
Senovės romėnai sakė, kad 
Kartaginą reikią sunaikinti. 
Šiandien tenka tvirtinti, kad 
Maskva turi būti sunaikinta 
drauge su jos puoselėjamu 
pasauliniu teroru. Libija, 
mažutė valstybė, Maskvos 
patikėtinė, irgi ugdo nesu - 
valdytą terorą, jei net JAV 
prezidentas ir kiti aukšti 
vyriausybės pareigūnai pri
versti imtis ypatingų apsau
gos priemonių prieš Libt - 
jos ruošiamus pasikėsini - 
mus prieš jų gyvybę.

Sakoma, kad verčiau susi
tarimas /"reconsiliation"/, 
negu akistata /"confronta
tion"/. Jeigu turima galvoje 
pasaulinio masto politiką,tai 
ar Sovietinis partneris ver
tas pasitikėjimo bet kuriuo 
susitarimo atveju, jei jis jo 
nelaiko ir vis stengiasi po 
savo milžinišku apginkluotu 
sparnu paglemžti /anot So
vietų "išlaisvinti", taigi iš
laisvinti iš laisvės/ vis 
naujas tautas bei valstybes 
ir iki galo, t.y., kol visas 
pasaulis atsidurtų negailes
tingo komunizmo replėse.

Verčiau pasiruošti sutikti 
atominę ataką, negu laukti, 
kol ji,netikėtai įvykdyta,pa - 
darys galą nepasiruošusiem. 
Štai viena iš daugelio knygų: 
"Gali pergyventi bombą" 
/"You can survive the bomH' 
Queadrangle Books, Chicago 
-1961/. Yra ir Lietuvoje iš
leista knygutė, kaip apsisau
goti nuo atomo bombos. A r 
šiandien jau praėjo pavojus 
atominiam karui? Jei Ame - 
rikoje mažai kas domisi ap
sauga nuo atominių kritulių , 
įrengiant specialius pasta
tėlius- bunkerius, tai komu
nistiniai kraštai/Sovietai ir 
kom. Kinija/ ta apsauga yra 
konkrečiai susirūpinę ir ją 
vykdo.

Verčiau galas Lietuvos o- 
kupacijai, negu okupacija be 
galo. Sovietinė sistema -tai 
tarptautinis sąmokslas, ku
ris, deja, nesiruošiama lik

algimanto skiltis I
SIMPATIJOS IR ANTIPATIJOS

Ne dėt to, kad būtų tikrai svarbus reikalas tarptauti
niuose santykiuose lietuvių vienoks ar kitoks nusistaty
mas arabų — žydų konflikte, tačiau šitoje sąrangoje mes 
labai esame arti principinio nusistatymo ar net morali
nio lygio problemos.

Amžių eigoje su arabų pasauliu neturėta bent kiek gi
lesnių tarpusavio ryšių. Mažai mums pažįstamas jų tau
tinis charakteris, dar mažiau jų religija. Kitas reikalas 
ir visai kitos perspektyvos gana giliai įsirėžusios mūsų 

/ santykiuose su žydais, gal, tiksliau, su jųjų mažuma gy
venusia Lietuvoje. Čia mūsų pažintis yra imtymesnė , 
gilesnė, suprantamesnė. Nelemtieji šešėliai sukėlė tiek, 
daug erzelio, abipusių kaltinimų ir abiejų pusių nepasi- 
tenkinimo vienų kitais, teiškilo II karo eigoje, kuris bent 
Lietuvai, buvo tikrai dirbtinai primestas, nelikus laiko 
net ir minimaliam pasiruošimui. Kaip gaila, kad tie, 
praskiestai sukelti šešėliai, dar ir šiandien nuodija lie
tuvių -- žydų tarpusavio santykių, gal, teisingiau, ryšių, 
dar vis nesibaigiančią traumą. Atrodo, kad ir šiandien 
dar nėra pribrendęs laikas rimtam, sklandžiam ir abi
pusiškam dialogui. Nuoseklių balsų dar tiek maža, ir tie 
balsai lyg prislopinti, nedrąsūs ir nepakankamai garsūs. 
Dar visa dvelkia pirmojo bolševikmečio ir vokiečių oku
pacijų tvaiku.

Kalbant apie nūdienos lietuvių simpatijas arabų ar žydų 
sferoms, sunitu būtų efektyviai tarti, kurioje pusėje jų 
būtų daugiau Pasiklausęs, išgirsti visą eilę įvairių, ne
vienodų nuomonių. Kartu, nėra kaip negirdėti ir tuos tik
rai kietus, tiesiog bekompromisiaius teigimus, a/tik ne 
dažniau linkstančius ar šiltesnį jausmą reiškiančius ara
biškoji pusėn. Bet kita vertus (jei paviršutiniai- stebėji
mai galėtų būti laikomi patikimais šaltiniais), ne taipjau 
maža mūsiškių tuvi neabejotinas simpatijas izraelitiškai 
pusei. Vadinasi, tuo pačiu turėtų atkristi tam tikri kalti
nimai, būk tai lietuviai yra antisemitai. Jei tokiu atvejų 
ir pasitaiko, tai reikėtų į tokius atsitikimus žvelgti, kaip 
į atskirus įvykius, turinčius gilesnius, bet individuali
nius motyvus. Karlu bucų naivoka tvirtinti, kad lietuviai 
nekęstų arabų arba būtų itin jiems priešingi. Kiekviena 
tauta turinti norą ir pilnas aspiracijas laisvai ir nepri
klausomai gyventi, įskaitant pilną valstybingumą (tas ly
giai galioja arabams ir žydams) tegali turėti ir simpati
jas ir pilną supratimą. Susidariusi (ar dirbtinai surėdy
ta) nenormali geografinė padėtis Vid.Rytuose,iškėlė ei
lę tikrai gilių ir nelengvai sprendžiamų problemų, su ku
riomis dar ilgai galinėsią tiex vietiniai, tien ir didžio
sios mūsų planetos jėgos. Tragedija ir painiava lame , 
kad visų tų nesutarimų kompleksas liejasi kartu su ne
apykanta ir nepripažinimu vieni kitų teisių ar bent isto
rinės dimensijos. Tenka tiesiog stebėtis, kad semitinių 
padermių tautos turėtų tiek daug pagiežos ir tulžies vie
ni prieš kitus. ,.

Lietuviai savo metu turėję ir dešimtmečius jautęskau- 
dulius su Klaipėda ir Vilniumi, gal daugiau už kitas tau
tas, gali suprasti tautines ir religines ambicijas vešliai 
kerojančias Vid. Rytų smėlio dykumose. Trumpa Kantry - 
bės styga, karšti nerimstantieji temperamentai, tik ne
prisideda prie taikos ir ramybės sukūrimo tame regione, 
kuris yra taip svarbus ir nepakeičiamas krikščionybei , 
islamui .'.r judaizmu’. Nei simpatijos, nei antipatijos, nei 
pagaliau, ginklo jėga, vargiai ar pajėgs visiškai išspręsti 
komplikuotą ir jauti’ią padėtį. Stebuklų ir saliamonišku 
sprendimų būta praeity, ar tolei pasirodys ir dabar ?
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KULTUBINIS PU SI. APIS ® ® ®
GYVULIAI KALBA KALĖDŲ, NAKTĮ,

Vienas ūkininkas buvo girdėjęs senus žmones pasako
jant, kad Kalėdų naktį per dvyliktą gyvuliai tarpu savęs 
kalbasi. Vieną kartą jis pagalvojo: aš eisiu šią naktį pa
žiūrėti, artai yra teisybė. Taip jis ir nuėjo. Nuėjęs į 
tvartą pasislėpė, kad gyvuliai nematytų. Kai laikrodis 
jau rodė dvyliktą, tai gyvuliai ir pradėjo kalbėtis. Vie
na karvė sako:

—Ar jūs žinot, kad šią žiemą bus mums sunku iš
misti?

Antra karvė klausia:
- C dėl ko gi?
- Dėl to, kad mūsų šeimininkas maža teturi pašaro.
Trečioji atsakė:
- Jūs neko nežinot, - kad ir nmaža teturi pašaro, 

bet mes dailiai iš misi me.
- G kaipgi? - klausia pirmoji.
- Mūsų šeimininkas šį metą apsigavo, davė javus 

kulti tokiems apsileidėliams, kad jie pusę grūdų paliko 
šiauduose. Dėl to mes dailiai išmisime.

Ūkininkas, visa tai girdėdamas ir norėdamas sužino
ti teisybę, liepė visus šiaudus antrąkart iškulti. Teisybė 
gavo tiek pat grūdų, kiek buvo pirmąsyk kuldamas gavęs, 
tačiau per žiemą visi jo gyvuliai išgaišo.

PLUNGES PILIS

Kartą tarnavo Gandingos sodžiuj vienas žemaitis 
bernas ir mokėjo jis dailiai smuiku grįžti. Šventomis 
dienomis jis neidavo į bažnyčią, bet pasiimdavo smuiką 
ir eidavo į karčiamą. Ten p.agrieždavo jis jauniems vai
ki mas ir užsipelnydavo pinigų. Taip vieną šventą dieną 

liną jis per ąžuolyną tiesiai pro pilies kalną ir griežia 
smuiku. Ir susitinka jis prie to pilies kalno vieną dailų 
jauną poną tį. Tas ponaitis ir klausia tą berną:

- Vaikeli, kur tu eini?
Šis atsakė:
- Aš einu į karčiamą griežti.
Tas ponaitis sako:

- Žmogeli, būk toks geras, pagriežk ir man.
Šis ir pradėjo griežti. Taip tam ponaičiui dideliai 

patiko jo muzika ir jis sako:
- Vaikeli, ak kaip man patinka, eikš tu su manim 

drauge.
- Ei, kur aš eisiu, kažin iš kur tu esi.
- Aš esu iš č a pat.
- Ką tu man meluoji, - aš jau per dešimt metų tame 

kaime tarnauju, visus šioj apylinkėj .pažįstu, bet tavęs 
dar nebuvau matęs.

- Bet klausyk manęs, tu gausi nuo manęs daugiau pi- 
n gų, negu savo karčiamoj, - aš gyvenu šitam dideliam 
kalne.

Taip juodu paėjo galiuką. Kai atėjo prie kalno, ponai
tis sako muzikantui:

- Duok šen nuo kaklo kuskelę /skarelę/, aš tau akis 
užrištu.

- Kur aš tau duosiu akis užrišti, tu gali mane dar Į 
Mingę įmesti.

- Nebijok, aš tavęs niekur neįmesiu, bet duosiu tau 
tiek pinigų, kiek tu galėsi apanešti.

Taip ponaitis užrišo muzikantui akis ir po poros mi
nučių atsirado jie to ponaičio dvare. Atrišo muzikantui 
akis ir parodė visą savo gyvenimą: vienoj pusėj buvo ku
bilai aukso, antroje - sidabro. Įvedė muzikantę į didelę 
salę ir liepė užtraukti savo muziką. Kai pradėjo muzikan- 
tas griežti, kad pradėjo ponaičiai ir panos šokti, šoko ir
linksminos ligi pusės dvylikos, tada pradėjo kiekvienas ME3 
Į savo namus keliauti. Tada jis pastebėjo vieną poną 
turint arklio koją ir dideliai persigando. Bet tuo tarpu B 
priėjo namų šeimininkas ir sako muzikantui:

- Še tau ir aukso ir sidabro pinigų, prisisemk pilnas 
kišenes ir duok man vėl akis užrišti.

Tas ponas pripylė jam ir pilną srmuiką pinigų, užrišo3įB 
akis ir po valandėlės muzikantas vėl atsirado savo senojojHr^p^ 
vietoj. Ponaitis atrišo jam akis ir sako:

- - Dabarf keliauk namo.
Šis eidamas džiaugėsi pilnas kišenes ir smuiką pinigi" 

turėdamas. Naktis buvo šviesi, mėnesiena, taip jis pasi-j 
žiūrės savo pinigų. Griebė Į kišenę, žiūri - akmenys ir 
anglys. Supykęs iškratė viską iš kišenės ir sako:

- Vi stiek mane velnias apgavo.
Bet iš smuiko taip greit išimti negalėjo, parsinešė 

namo. Pakratė namuose smuiką - išbyrėjo visa krūva
aukso pinigų. Dabar susipratų apsigavęs ir pasigailėjo . 
Bėgo greitai į tą pačią vietą pinigų ieškoti, bet neradęs 
nei pinigų, nei anglių parėjo namo.

VILKO KAILIS
Du medžiotoju tarėsi eiti į mišką vilko šauti. Beeida

mi į girią, jiedu užėjo į karčiamą ir pradėjo gerti. Kai 
jau buvo gerokai įsigėrę, pradėjo tartis:

- Mudu galim gerti, kad ir neturėdami pinigų. Kai 
v Iką nušausi m, kailį parduosim ir už gėrimą užmhkėsim.

Anuodu nuėjo į girią ir pamatė bėgant vilką. Bandė 
šauti, bet nei vienam, nei kitam neišdegė šautuvas.Vie - 
nas dar galėjo į medį įsilipti, o antrasis, matydamas ne - 
suspėsiąs, pagalvojo, kad vilkas maitos neėda, tai krito 
ant žemės ir apsimetė negyvu. Vilkas priėjo,apuostė a- 
pie ausis tą gulintį medžiotoją ir apšlapinęs, nuėjo. Kai 
vilkas pasišalino,pirmasis nulipo nuo medžio ir klausia 
gulinčio:

- Ką tau vilkas į ausį kuždėjo?
Tas atsakė:
- Vilkas man pasakė, kad daugiau nereikia karčia - 

moję pragerti vilko kailį ,kol dar vilko nesi nušovęs.

proga sveikiname visus savo + 
gimines, draugus ir W

| pažįstamus —

ANASTAZIJA IR ANTANAS TAMOŠAIČIAI

Lietuvių tremtinių žiema Sibire

PAUKŠČIU. BALSAI

Girtuoklis, karčiamoje nusigėręs ir nieko nebeturėda - 
mas, ėjo vakare namo. Ir išgirdo baloje griežlę saukiant: 
''Grįžk, grįžk, grįžk..."' Kitas paukštis, putpelikė, sa
kė: Pliks paliks, pliks paliks, pliks paliks... " Girtuok
lis galvoja: katro dabar reikia klausyti? Susidūmojo to 
paukščio klausyti, katras yra didesnis, ir sugrįžo į kar
čiamą. Ten pragėrė visus drabužius, kuriuos ant savęs 
turėjo, liko tik vienomis kelnėmis ir marškiniais, nes 

jie žydui netiko. Auštant grįžta namo gulti. Ir vėl išgir
do griežlę šaukiant: "Grįžk1." , o putpelikę perspėjant : 
" Pliks paliksi, pliks paliksi". Dabar girtuoklis pradėjo 
girti mažąją paukštelę , kuri teisybę sakė- ir keikti griež
lę, pasižadėdamas visą amžių tos paukštės grąžinimo 
daugiau neklausyti. Parėjęs namo prašė pačios valgyti, 
bet ji neturėjo ko duoti, nęs viską buvo pragėręs. Pati ė- 
mė bartis, jis kibo jai už plaukų ir iš lovos ištraukęs , 
pradėjo mušti, šaukdamas: "Loj.kaip kalė". Tuo tarpu 
gegužė pradėjo šaukti: "Tu šuo, tu šuo...". Girtuoklis 
norėjo ir gegužei atmonyti, bet ta toliau parlėkė.

Kas kaip vadina, gerą žmogų nepagadina, o piktą di - 
dėsniu padaro.

/ Iš LIETUVIU.TAUTGSAKGS /

Juozas Žilėnas

VEIDU I ŠIAURE t
/Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

H-jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

ŽEMAITIJOS KALVOMIS 
/ tęsinys/

21 —
Lengvai banguojantis Nemuno veidas nešasi mūsų grei

to sugrįžimo viltis. Žengiame paskutiniuosius su gimtą
ją žeme jungiančius žingsnius. Žmonių veiduose rimtis 
ir naujų rūpesčių našta.

Mus pasitinka antrasis, nieko gero nežadantis Nemuno 
krantas. Krantas svetimų atėjūnų prieš šimtus m etų kar
du .'r ugnimi užkariautas, engiamas, bet nenugalėtas. 
Tai senoji Lietuvos Prūsų žemė.

senojoj prūsų žemėj
Palengva slenkame Tilžės miesto gatvėmis. Gatvėmis, 

kuriomis prieš keliasdešimtis metų, kaip ir mes šian
dieną, traukėsi Lietuvos sukilėlių būriai; kuriomis ėjo 
mūsų tautos pilkieji didvyriai knygnešiai, nešdami Lie
tuvos žemei laisvės ugnį — spausdintą lietuvišką raštą, 
Gatvėmis, kuriomis dar taip nesenai jojo garsieji Prūsi
jos Lietuvių dragūnų pulkai, narsieji Skalvių palikuonys.

Mūsų koloną seKa vokiškos pareigūnų akys ir seni lie
tuviško stiliaus namai. Miesto gyventojai lydi mūsų ko
loną šaltais „bejausmiais žvilgsniais. Daug pabėgėlių kaip 
ir mes, juda Kitomis gatvėmis. Matyti nemažai subom- 
borduotų pastatų ir vokiečių kareivių, žingsniuojančių į- 
vairioms kryptims. Apsisto-jame žandarmerijos kieme, 
kuriame randame-Įtiek anksčiau atvykusius Kauno, Šiau
lių ir Panevėžio miestų gaisrini akas, su gaisrinėms ma
šinomis ir šeimomis. Įsakoma atiduoti visus mūsųturi- 
mus ginklus. Iš mūsų grupės virš trijų šimtu vyrų su- 
renkania vos keliolika šautuvų ir apie dvidešimt pistole
tų.

Aš, Klemas, Vytas ir Petras savo pistoletufe slepia
me, norėdami juos išsaugoti. Gaila skirtis su pamiltais 
ginklais. Taip pat liepiama atiduoti arkliai ir vežimai, 
paliepimas neliečia tik tų, kurie yra su šeimom. Kiek
vienas apsirūpiname maistu — cukrum, sviestu, laši
niais ir duona, iškepta dar Pašakarnių dvare. Didelę da
lį maisto paliekame Genutės šeimai.
4 psl.

Šeimas grupuoja atskirai, prie mūsų prisistato kele
tas kareivių su puskarininkiu, kuris liepia klausyti jo ko
mandos ir be jo žinios niekur iš kiemo neišeiti. Mus su
rikiuoja po keturis ir liepia eiti į kažkur netoliese esan
čias kareivines.

Rankų paspaudimais atsisveikinam su likusiom šei
mom. Šilalės dvare atsisveikinau su Mile o čia su Genu
te, jos vyru ir tėvais. Ir vėl atsiskyrimo žaizda suskaus
ta giliu skausmu Palieka jie, palieka dalis kelionės drau
gų ir jau prie mūsų spėję priprasti mūsų arkliai.. .

Einame lyg iš Egyplo žemės išvaryti izraelitai, kry
puojame apsikabinę kuprinėm, terbom, portfeliais, kiti 
net ir čemodanėlius nešasi. Mes — aš, Vytas, Klemas ir 
Jonas nešamės dvi dėžes sviesto, Petras su Desantinin
ku terbose velka po du didelius kepalus duonos. Sviesto 
dėžių svoris tempia rankas, mainomės ir prakaituojame.

Vokiečių kareiviai liepia mums laikytis rikiuotės, kur 
čia tu ją išlaikysi, eina kaip kas gali ir moka. Civiliai 
vokiečiai žiūri į mus , šaiposi ir juokiasi. ; Samogitais 
vadina. Širdis verkia iš skausmo. Palaukite, ar ir jums 
neateis tokios panašios dienos, galvoju prakaitą brauk
damas nuo aprasojusios kaktos; už diržo užkištas pisto - 
lėtas trina šoną.

Išriktųjų mes nekaip ir atrodom , sudulkėję, apšepę, 
suvargę. Į mane žiūrintieji rodo pirštais ir vadina žydu, 
nes vienintelis iš visų einančių esu su barzda ir tikrai 
panašus į žydą. Gerą Kilometrą pražygiavę pro žingei
džius žiūrovus gatvėse, pasiekiam dideles Kareivines . 
Pietums gauname neblogos sriubos. Vos spėjus ją suval
gyti, vėl rikiuoja ir veda j kitas kareivines, kuriose gau
name vokiškas uniformas, kuriomis čia pat vietoje turi - 
me apsirengti.

Man persirengiant, netikėtai iš už juostos iškrinta ma
no efenas, laimei, kad netoli stovintis vokietys jo nepa
matė. Vos spėjus įlysti į neįprastą uniformą, vėl visus 
skubiai riKiuoja ir veda į pirmąsias kareivines. Aš nie
kaip negaliu suspėti su skubančiais, nes nesutvarkyta kup
rinė ir civiliai rūoai kliudo man ir aš kliudau lotiems . 
Lengviau atsidustu, pasiekęs kareivines. Nakties poilsiui 
vietą gauname kareivinių arklidėse ant sutrintų šiaudų. 
Prie mūsų paskirtieji voleiečiai parodo mums, kur turi
me slėptis oto pavojaus metu — į prie kareivinių iškas
tus atvirus, niekuo nepridengtus apkasus.

Nejaukiai jaučiuos svetimoj uniformoj, palyginu ją su 
nešiota miela lietuviška kario uniforma, kuria prieš ke
letą metų dėvėjau Lietuvos kariuomenėje. Svetimoji ir ki
tiems, vos beatpažįstame vienas kitą. Tuo pačiu dar dau
giau pasijuntame esą vieno likimo broliai, vienos palik
tosios žemės vaikai.Nešildo ji mūsų ir ne prie širdies. 
Skaudaus likimo esame priversti ją užsivilkti ir nešioti. 

belaukiant sugrįžimo valandos. Skaudaus lik, m o privers
ti, mes pernešime mu is primestą pažeminimą, vargus 
ir kančias, bet niekas neprivers mus atsižadėti gimtojo 
vardo, meilės savo gimtajai žemei ir jai skirtųjų siekių.

Mintimis skrendu į anapus, dar tik prieš kelias valan
das paliktą Nemuno krantą, į gimtuosius Anykščiuš pas 
artimuosius. Ar jie žino, kad aš svetimoj žemėje, sveti
mųjų valioj. . . Kažin, ai- jie jaučia, koks bus mūsų liki - 
mo kelias. SaKoma, motinos jausmas yra stiprus, kažin 
ar ji jaučia, kur jos vaikai yra, ir ar besugrįž prie jos 
kada nors. Gal kur nors prie Elbės, Oderio ar Reino at
gulsim amžinam poilsiui ir tu. o’motin. lauksi mūsųnak- 
tim ir dienom, akis pražiūrėsi, ašaras išverksi ir nesu
lauksi mūsų užmigusių tolimam svetimam krašte, ir ne
ateisi tu, o motin, apraudoti mus prie kapo svetimoj pa
kelėj supilto ir neatneši,miela seserėlių, ir nepaženk
linsi tu mūsų vietos, svetimoj šalyj užmirštos. Mes su 
broliu pasižadam visur vienas nuo kito nesiskirti, būti 
kartu džiaugsmo ir skausmo valandoje, kad vienam atsi
skyrus, kitas galėtumėm gimtajai žemei pranešti jo am
žino poilsio vietą.

Skaudžių minčių rezginyje skęsdamas ir dienos nuovar
gio slegiamas, išsitiesiu ant pelėsiais atsiduodančių šiau
dų, pirmam svetimoje žemėje nakties miegui.

Nežinau, kiel ilgai ilsėjaus, skardus švilpuko čirški - 
mas išmeta iš įšilusio guolio.Liepiama skubiai susitvar - 
kyti, pasiimti visus turimus daiktus ir pasiruošti išva
žiavimui į kažkur, miesto pakraštyje esančią geležinke
lio stotį. Kur ir kokia kryptimi išvyksime — nežinome, 
tik spėliojame, kad gilyn į Vokietiją.

Skubame net sušilę, nešamės viską, ką tik turime; 
maistą, civilius drabužius... Mus lydi kareiviai, aiški
na, kad turime skubėti,nes stotyje laukiąs paruoštas 
traukinys ir juo turime greitai išvykti.

Miesto gatvėmis vyksta gyvas judėjimas. Civilių kolo
nos nenutrūkstamai rieda į pietus, o vokiečių kariuome
nės daliniai pėsti ir važiuoti traukia šiaurės rytų pusėn . 
Pasiekę stotį, tikrai randame mums paruoštą traukinį iš 
atvirų, nedengtų prekinių vagonų platformų, į kurias lie
pia skubiai susikraustyti ir niekur iš jų neišeiti, nes už 
kelių minučių turime išvykti.

Tas keletas minučių užsitęsia iki vėlaus vidurnakčio. 
Stotyje-didelis irauldnių judėjimas, ilgi sąstatai užpildy
ti civiliais ir kariais, rieda Įsručio pusėn. Iš ten ateina 
kiti pilni su kareiviais, pakrauti patrankom ir Lankais. 
Viskas aptemdyta, jokių didesnių šviesų niekur nesimato . 
Stebimės, kaip viskas einasi be jokių kliūčių, tartum die
nos metu; čirškina prižiūrėtojų švilpukai,ūkauna garve
žiai, dunda traukiniai, perone šūkauna žmonės.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kalėdų švenčiu
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Portraits 
Weddings

linkime laimingų

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 
3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga 

SVEIKINAME

LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAM A

gimines, prietelius ir pažįstamus

Naujų 1982 Metų 
proga —

ŽUVIS DARŽOVIŲ 
MARINATE
1 kg žuvies,
1/2 stiklinės miltų,
2 morkos,
1 petražolėj lapelių
3 svogūnai
1/2 stiklinės aliejaus
1 lauro lapelis
5 pipirai, 
druskos, acto pagal skonį
1 šaukštelis cukraus

Žuvį nuvalyti, išimti kau - 
lūs, supiaustyti J gabalus, 
pavolioti miltuose ir pakepti 
aliejuje.

Visiems giminėms, draugams

visus savo klientus draugus 
ir pažįstamus

RIEŠUTINIS PLOKŠTAINIS 
150 gr. sviesto, 
6 kiaušiniai , 
200 g cukraus pudros, 
200 g riešutų, 
1OO g miltų, 
Vanilijos .

Gerai ištrinti sviestą. Vėl 
sukti, dedant po 1 trynį ir po 
šaukštą cukraus,kol cukrus 
išsitrins. Viską ištrynus, 
masė pasidaro puri;supilti 
vaniliją ir sukapotus smul
kiai reišutus. Gerai išmai
šius, sudėti išplaktus balty - 
mus ir miltus. Tešla supila
ma į vafliais išklotą kepimo 
skardą.Kepti 4O-5G min.vi
dutinio karštumo krosnyje . 
Iškepus, apibarstyti cukraus 
pudra.

LINKSMU $ V KALĖDŲ ir laimingų naujųjų metų 
- linki visiems savo klientams, draugams bei 

ry pažįstamiems

Valteris Drešeris
? VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA JŠ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TINKA KIEKVIENA 
PROGA-KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA

DRESHER
INSURANCE BROKER LTD

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU ^ALBŲ, - L I E T U V I Š ‘K A I

AGURKŲ, SRIMPU. SALOTOS 
3 uncijų "cream chėese "pa
kelį, 
2 šaukštai majonezo, 
1 šaukštas pa mid orų kdų^s , 
1 šaukštelis garsvyčių, 
1/2 šaukštelio česnako, 
1 puodelis virtų piaustytų 
šrimpų , 
1/4 puodelio supiaustytų a - 
gurkų ,
1 šaukštelis piaustyto svogū
no-

Sumaišyti varškę su ma
jonezu ir pamidorų koše,su
dėti garsvyčias, česnaką ir 
svogūną, agurkus bei šrim - 
sus ir viską gerai išmaišyti. 

( Parinko Nijolė Bagdžiūnienė)

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiagą.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

proga sveikiname gimines, 
draugus it pažistamus —

M. HASENHEIT 
V. ZAVADSKIENE 
Winnipeg, Manitoba

Naujų Metų proga 
sveikiname visus musu prietelius ir • 
pažįstamus, kur kas begyventu — Tį.

ALDONA ir PRANAS —ujj
P AUKŠTAIČIAI

NORĖDAMI IŠVENGTI SAU IR JUMS 
atskiru raginimu;maloniai 
PRAŠOME PASKUBĖTI APSIMOKĖ
TI PRENUMERATAS. METAI AR
TĖJA į PABAIGĄ I / I

5,46.00 
mbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas..$48. Q0 

...................... i-46.00 

...................... $ 14.00 

..... .................$ 15.00 
..................... $ 57.00 
...... ............... $ 37.00 

. $69.00 
........... $80.00 

. $110.00 

. $92.00 
.....................  $ 65.00 

. $115.00 
.$71.00 

sv. arbatos - $4.50;
$8.00; 1 s v. šoko —

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

Br. Kirstukas 
Lafl eur Manufacturing Contractor,

KALĖDŲ 
ir laimingų

Naujų 1982 metų
A linki —

JANINA IR ALBINAS BLAUZDZIUNAI

SILKE KRIE NŲ PADA ZE * 
2 silkės
1 stiklinė grietinės padažo 
su krienais,
1 kiaušinis kietai virtas 
papuošimui, 
petražolių lapelių.

Silkes pamirkyti,pašalinti 
kaulus, supiaustyti gabalė
liais, sudėti į indą ir užpilti 
padažu, papuošiant kiauši - 
nio griežinėliais su petra
žolėmis.
Grietinės ir krienu

C 

padažas
1 stiklinė grietinės,
1/2 stiklinės tarkuotų krienų , 
5 pipirai,
1 lauro lapelis , 
cukraus, druskos ir acto pa
gal skonį.

Vandenyje 1C min. pavi
rinti lauro lapelį su pipirais, 
tada sudėti druską, actą ir 
cukrų ir užvirinti dar kartą. 
Viską perkošti ir karštu 
marinatu užpilti sutarkuo - 
tus krienus. Kai krienai iš
brinks, marinatą nukošti ir 
krienus sumaišyti su grieti
ne. Norint, kad padažas su
stingtų, reikia dar sausiau 
husunkti ir pridėti ištirpdy
tos želatinos. Tokį padažą 
galima sudėti į mažas for
meles ir pastatyti ant ledų , 
kad sutirštėtų. Po to iš
verstais iš for mėlių krienais 
galima puošti žuvį, silkes ir 
šaltieną.

Aksomo medžiaga eilutėm, 3 m., dvigubo pločio......
Kalkuliatorius 5T 1—33, Texas, ....................

T1—51 — 111 11, profesionalinis ..
Stetoskopas, Liftman ................................. .........

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: h 
hl sv. "Nescafee’s — $7.00; 1 sv. pupelių kavos 
lodo — $.8.00 ; 40 cigarečių— $5.50 .

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $ 48.00 
Pasiunčiamo pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testanentus, administruojame nuosavybes, tarpininkaujame 
itsirupinmt Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunSiame 

palikimus j Lietuvą prekėmis arba valiuta

BALTIC STORES & C O
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 
Tel. 0 1 460 2592

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

TONY LAURINAITIS

linki savo klientam 
draugams ir 
pažįstamiems —

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

RADIO 14 10 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENĮ n«o
PKOGKAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUM 

1053 Albanui < T . Du v ern a> . P. Q. Tel: 639-3334

Marinatui skirtas daržo - 
ves nuplauti ir supiaustyti - 
viską apkepinti aliejuje. P o 
to sudėti pipirus, lauro lape
lį ir supilti 1-1, 5 stiklinės 
žuvies sultinio arba karšto 
vandens ir patroškinti deng
tame inde. Po to sudėti 
druską, actą ir cukrų ir taip 
pagamintu karštu marinatu 
užpilti žuvį. Viską pakaitin
ti iki užvirinimo, po to su
dėti į indą ir atšaldyti. Pa
duoti į stalą, pabarsčius pet
ražolių lapeliais.

A Visiems draugams ir pažįstamiems

įįf KttĘDCJ švenčių '

IR NALfJV MĘTU * 
proga linkiu tyro džiaugsmo — Ričardas 

y SIMANIUKSTIS

2299 Dundas St. W 
suite 303 
Jįr°nlJ’ Ontarl° Įstaigos (416) 537-2643 
(Kampas Bloor ir Dundas St.) namų 233-0303

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI 
DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS

* ALGIRDAS, DONATA PUTERIAI
£ ir DUKRELĖ LIDIJA £

4?. mieliems giminėms, klientams ir draugams—
.gĮ Petras ir Aldona SIMONELIAIg: v> 'S'*— BIRUTE ir HENRIKAS NAGIAI

S Kalėdų švenčiu ir S

šviesią švenčių

Siuntiniai Į Lietuvą - 1981 
PRAKTIŠKAS IR NAUDINGAS SIUNTINYS 1 - 1981

3 m- šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba mo
teriškai eilutei vilnonė medžiaga su jaudintu "All wool made in England 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas ner
tinis; ’ Wrangler arba Levi jeans,'Menirn’arbo rumbuoto velveto; me
džiaga dvejoms puikioms suknelėms arba 2 svarai* vilnonių su mohait 
siūlų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ....... .....................$ 368.00
į sį siuntinįdar galima dadėti 8 svarus įvairių, prekių: medžiagos ga

lima gadeti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletu naudingesnių dalyką! kainos su muitu): 

Avikailiai , ilgi arba %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbti
nio kailio pamušalas, kailio kalniečius, sveria 5 svarus.... ,... . 3 253.00 
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, J4, sveria 5 svarus ... . $ 690.00 
Dirbtinio minko kaili s paltui, 3 jardai, delux, sveria 6 sv............. $ 115.0U
Dčbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, ranch, sveria 6 sv..............$ 98.00
Jeans ” Wrangler” arba "Levi”, siuntinyje gali būti dvi : viena 
pora sveria 2 sv,, kaina už vienas 
Jecrš, 
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria P? sv. 
Vilnonė arba silkinė skarelė ....I....................... 
"Teleskopic” lietsargi s,'sveria hi svaro .........
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1, 
Puiki medžiaga suknelei ................ . ......... ................
Angliška medžiaga eilutei ..........................  .....

M .
Džiugių šv. Kalėdų ' 

ir sėkmingų >
I . . nau.j4 rnetų
V visiems klientams ir jT
$ pažįstamiems linki —

5
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linki visiems lietuviams

BALIO MASKELIŪNO

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

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

Telefonas LE 2-8723,

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

VISUS 

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

laimes ir 
sėkmės 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems 
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

Kalėdų švenčių ir
Naujų Metų proga

Insurance Broker Ltd.
j Telefonas 251-4864
> 2405 Lakeshore Blvd. West.,

suite 403 Toronto, Ontario M8V 1C5

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

A. LUKOŠIUS

KALĖDŲ RIMTYJE
Kada prisiartina didžio

sios šventės — mumyse sa
vaime ryškiau nei bent kada 
ir vėl atbunda .anų praėjusių 
dienų prisiminimai. Tokio
mis progomis, bene vis dau
giausiai prisimename visi 
tolumoje likusį gimtinį tėviš
kės kampelį, kuriame kadai
se praleidome ne tik kūdi
kystės dienas, bet ir nerū
pestingąją vaikystę.

Vaizduotėje ir vėlei, ta
rytum gyvus, regime .senai 
nebematytus mums brangias 
artimųjų veidus, gimtojo su
džiaus palaukių takelį, šali
nio svirtį, prie kelio bery- 
m a ntį Rū pinto j ėlį, s vy r uo nė — 
liūs berželius, horizonte mė
lynuojančią šilo juostą. . .

Ilga praūžusių metų virti
nė savo pilkuoju užmaršties 
šydu bando mums viską už
slopinti, iš atminties ištrin
ti, tačiau 2Q-tojo ; amžiaus 
budelių mums padarytos 
skaudžios žaizdos dar vis te
bedega ir tebekr'aujuoja.

Esame panašiai, kaip tie 
laivo keleiviai — vis tolyn 
ir tolyn tolstantieji nuo palik
tojo kranto, kuriame pasilie
ka.ne tik patys gražiausieji 
mūsųgyvenimo netai,be? ir 
visa kas buvo brangiausia : 
sava gimtoji žemė, kari mus 
išaiigino, skaidri tėvynės pa
dangė, įžiebusi tiek meilės 
ir įkvėpimo, šventi mūsų 
pr otėvių ir kritusių brolių 
didvyrių kapai.. .

Audrą blaškomi, kad ir po 
daugelio varganų iškentėtų 
ilgesio pilnų metų, dar vis 
tebenešame netik tas pačias 
mums padarytas skaudžias 
žaizdas, bet tuo pačiu ir patį 
šlykšėiausiąj1. tautų istorijo- 
je„žinomą paniekinimą—ver- 

Įj g<> claiią.
Khnčiosir ilgesio degan- 

či'omis krūtinėmis nepaliau
jamai maldaujame vien tik to, 
kas mums jau nuo amžių pa
žadėta ir ką iš savo protėvių

teisėtai paveldėjome.
Tikrosios taikos ir ramy

bės pasiilgęs lietuvis, kur 
jis bebūtų, savo sielos gel
mėse su širdgėla išgyvena tą 
didžiąją mūsų tautos nelai
mu, savu teriojamų brolių 
skaudų likimą. Jisnetikkad 
maldauja Visagalio palaimos, 
užtarimo, bet ir ištvermės 
sau ir savo kenčiantiems ar
timiesiems.

Kaip ir visuomet, skau
džiausiai visą tai išgyvena 
didžiosioms metinėms šven
tėms besiartinant, kada, vie - 
toje pakilios nuotaikos ir 
džiaugsmo (kaip kad turėtų 
natūraliai būti), gyvi prieš 
mus atsistoja gausūs mūsų 
tautos kankiniai, mūsą bro
liai savo gyvybes ant tėvynes 
aukuro sudėję.

Gi lietuvis, visas šventes, 
tiek religines, tiek ir tauti - 
nes, nuoširdžiai jaučia, jaut
riai išgyvena, atatinkamai 
su pagarba jas prisimena.

Daugiausiai visą žmoniją 
sujaudina Ir susimąstyti pri
verčia, tai nuostabus Šv. Ka
lėdų rimties laikotarpis, o 
ypač tiek grožio ir romanti
kos žemei paskleidžianti žavin
ga šventa Naktis. Ji šios že
mės varguoliams ir visiems 
kenčiantiesiems atneša duu- 

, glaustai vilčių., palaiminta 
ramybė nuskaidrina širdis , 
juos ’ guodž.a, stiprina, šio 
gyvenimo gilią prasmę at
skleidžia.

Kur mes šių priartėjusių 
švenčių metu bebūtum ė a, ko-- M 
Icį vargelį bevargiūmėm. ar ■ 
tai tolimose svečiose šalyse, O 
Sibiro mirties lageriuose ar dij 
dvokiančiuose kalėjimu,puže— m 
minose, net ir savoj šalelėj *»• 
išsvajotos aušros belaukda— JJg 
'ritu'. visi prasmingų Šv. Kalė- įr 
dų laikotarpyje .mirtimis 
skrendame savo im.nylėton 
tėvų šalin. į žemę kurią pats aj 
dangūs mums padovanojo. . . M

Ottawa

NUOTAIKINGŲ

linkime giminėms, draugams ir pažįstamiems

VIDUTE, ONA ir HENRIKAS ADOMONIAI

IR PALAIMINTU MEjTlI

io io io la io io id id id id id id id id id id id id id id id

GRAŽI SUKAKTIS
Žinomi Gttawos veikėjai, 

lietuvių tautosakos mylėto
jai Alė ir Albinas PAŠKEVI- 
ČIAI atšventė svarbią su- 
kaktį-5C m. vedybų.

Priėmimas- vaišės vyko 
p.Plečkaičio restorane. Da
lyvavo be daugybės ottawiš- 
kių ir iŠ toliau atvykę: daiL
A. ir A. Tamošaičiai, Vyt. ir
B. Palilioniai.

Dalyvavo su dainomis jau
nosios "Ramunėlės” ir iš
reiškė kartu su sveikinimais 
ir padėką mokytojai Alei 
Paškevičiene’ už mokymą .

Kum dro V» Skilandžiūnas 
išsamiai apibudino sukaktuvi
ninko Ao Paškevičiaus visuo
meninę veiklą.,

KLB Gttawos A-kės V-bos 
p-kas p. Raižius tarė svei - 
kinimo žodį, taip pat droAg . 
Šidlauskaitė ir dali. A. Ta
mošaitis. Dail.A.Tamošai - 
tienė įteikė sakaktuvinin - 
kams, kurie yra ir Lietuvių 
Tautodailės Instituto nariai 5 
savo austą juostą.

Pagerbtuvių Vakarą pra - 
vedė Vyt. Balsevičius lietu
viškai ir angliškai, nes atsi
lankė ir nemaža mišrių šei
mų.

Nuoširdų padėkos žodį 
pasakė sukaktuvininkai 
A. ir A „Paškevičiai. k.

^Jdididididididididididi dididididididididididi^

S AMBER DRAPERIES^ ——g
• & INTERIORS Į s

sveikina visus draugus,
X* bičiulius ir klientus su tu* WjKii 

šv. Kalėdom bei B
[S naujais metais g.

ir linki daug laimės —
Įg A. J. Jankaičiai
1'21* 2231 Bloor St. W., Toronto, Ont. S*

ll-meaugšte 
Telefonas 762-3838

^didididididUiMHdidjdm^HHd^^aidididiOfdidiO?^
6Psl.

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
SAVO NARIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

ir laimingų sėkmingų

Jlaų/u
įĮį Loronto Lietuvių Namų valdyba g

giminėm
sausio 4

JT kviečia keliauti kartu!
KELIONĖS f LIETUVĄ 

1981 metais 
13 dienų su j

Vilnius-Ryga gruodžio 21 —
Grupę lydi savininkai

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

šaldytuvus bei kitus pageidaujamus daiktus 
Smulkiau teiraukitės Toronto skyriuje.

(416)537-3060 arba 532-8772
tel. (514) 669 8834
tel. (312) 673-5391 arba 654-4238 

06-986766 TOR

Toronto tel.
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

sveikinimai
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1982 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ 
LITHO-ART LIMITED 
971 College St., Toronto, Ont. 
Tel. 533-4363

Savo mieluosius klientus ir draugus 

KAL/ĘDVirNAŲJŲ 1982 MĘMT 
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

MARGIS, Phm. B
MARGIS DRUGS"

408 Roncesvalles Ave., kampas Howard Park Ave 
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir ... 
Naujų Metų 
proga

spaustuvė
TIME PRESS
82 QUEEN ELIZABETH BLVD 
Tel. 252-4659

_yfce Mielus savo klientus, 
- 4 ■ftL.Žfcs draugus bei 

pažįstamus 

Kalėdų ir
Nauju Metu proga

SVEIKINA

WALTER DAUGINIS
INSURANCE BROKER LTD

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

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki 

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
METŲNAUJŲ

137 Roncesvalles Ave 

2448 Danforth Ave.
Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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I HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO | 
KOOPERATYVAS .1

ŠVENČIŲ ir

4,. proga sveikina visus savo .W 
mielus narius ir linki

W* • W sėkmės bei Dievo
S f palaimos ateityje - jgH i _ VALDYBA^

ŠVENČIU PROGA TAUTOS FONDUI AUKOJO
Užuot siuntę šventinius at vi rukus,Kai ėdu ir Naujųjų 

Metų proga nuoširdžiai sveikiname pavergtoje Lietuvoje 
ir visame pasaulyje išsiskla džiusius savo artimuosius 
gimines, bičiulius, draugus ir pažįstamus, linki me ma - 
lonių šv.Kalėdų ir Dievo palaimos 1982 metams: tegu
Dievas suteikia visiems geriausios sveikatos ir visokių 
gėrybių, kartu aukodami Tautos Fondui, laisvės kovai 
Tėvynei Lietuvai:

ir Anicetas Povi - 
Stasė ir Povilas

kūnai, E. ir J.Grigaliai, C. ii 
J. Adomauskai, J. ir J.Ka- 
maičiai, St. ir A <, Petke vičiai, 
P. Bulkė, E. ir J. Bubniai, G. 
ir Pr. Budvidžiai, A.irA. 
Erštikaičiai, J. Lekutis, D„ ir 
V. Cvirkai;

po $15, - Br„ Grajauskas , 
Algis Grajauskas ir šeima, 
J. Dubinskas, Tg. Varnas, J,„ 
Juozas Stonkus;

$ 12,- M. ir A .Pusdešriai;
po $1G, - E.ir J.Steibliai , 

P.Latauskas, M. ir L. Boru - 
saįP.Stukas, H „ir K.Norkai, 
M. ir A. Garkū.iai, J.ir H „ 
Mažulaičiai, G„ Mikšytė,K „ 
Mikšys, T„irPr„ Enskaičiai,

Morkūnai, Z. ir P.Sa-

$ 1GG, - Sofija ir Stasys. 
Kakčiai;

po $ 50, - Antanina ir 
Juozas Ašmena zičiai, Anta
nina ir Vytautas Jonuškai , 
Francis 
lauskai, 
Kanopai;

$30,- Elena ir Pranas 
Ročiai;

po $ 25, - B. ir A „ Juozą - 
pavičiai, St„ ir A„Šukaičiai, 
G.ir J.Krištolaičiai, P.Plėi- 
nys,A.ir Z.Pulianauskai,B„ 
ir V
kalai, J. ir G.Skaisčiai, Ha- 
miltono Lietuvių Pensininkų 
Klubas, S. ir J.Domeikos iš 
Bfandfordo, A. ir A „Patam - P. Žulys, M„ Juodis, H„ ir H 
sis, M.ir Vyt.Leparskai,A. 
ir F. Rimkai, J„ ir J„ Liausi
mi nai;

po $ 20, - V. ir B.Per- 
kauskai, D.ir A.Kamaičiai , 
M. ir J. Tarvydai, B.ir A. 
Šilgaliai, I. ir M.Repečkai, E. 
ir K„ Gudinskai, A„ ir J. 
Deksniai, B. ir J„Sadauskai, 
E.ir J.Bajoraičiai, A.ir B. 
Steponavičiai, D. ir A„ Jan-

Rimkevičiąi, S.Elvikienė, A. 
ir J. Mačiukai, V. Narkevi
čius, VL Saulis, P. ir F.Kri- 
vinskai,J.ir A. Gedrimai, St. 
Pilipavičius, K. ir K.Deks - 
niai,E„ irPr.Šeiriai,E. ir P. 
Brasai, E „ ir P.Gužai, N, ir 
St.Senkai, L.ir KoMeškaus
kai; St. ir A „Urbonavičiai , 
S.Kalvaitienė, Alf „ ir E„ Ky - 
bartai, P.Navickas.

Dėliojame’. Tautos Fondo Atstovybė, Hamiltono Apylinkė

W E»W* HAMILTONO DLK ALGIRDOEBS* ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

fiaųujfftetų
proga sveikinam seses ir 

.A. brolius.ir visus rėmėjus.
A .l. Linkime visiems geriau—

ji ą sios sveikatos ir na —
Vi'i JI šaus darbo lietuvybei

R/W(

\P I ėd i nė pa I a i ma 
telydi 1982 metais kiekvieną 
geros valios sesę ir brolį lietuvį! 
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės lietuvių 
tarpe linki -

LIETUVOS KARIU, VETERANU SĄJUNGOS 
” RAMOVĖ” **

' MONTREAL!O SKYRIUS

1981. XII. 16

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA
ruošia iškilmingų.

NAUJU ra
&
M

SUTIKIMA
GRUODŽIO 31 d., KETVIRTADIENĮ 

JAUNIMO CENTRE.

® BILIETU KAINOS:
jŽjj 24 dol. asmeniui - šilta vakariene 7 vai. v.

14 dol. asmeniui — šokiai, 9 va), v.
g) VISIEMS ŠALTI UŽKANDŽIAI- 10:30 vai. v.
W ' • Geras orkestras

• Puikiai išpuošta salė & c
« Sampanas

įv) Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų JAUNIMO CENTRE 

INFORMACIJAI SKAMBINKITE: 527-1028 arba 549-5372
įįj VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI NAUJU METU SUTIKIME- 
g) ' VALDYBA

TAUTOS FONDO

ATSTOVYBE

HAMILTONE

SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISUS 
g LIETUVIUS, LINKĖDAMA MALONIU

fį LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ

$ SVEIKINAME visus gimines, 
draugus ir pažįstamus

| ŠKKALĖDŲ /r

proga —
DENIS IR VERA CVIRKAI

Kalėdų švenčiu ir
I **

\ Naujų Metų proga
nuoširdžiai sveikina 
mielus klientui, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

J- ir J. LIAUGMINAI

ŠVKMyĘDV IR f

švenčių proga sveikiname

visus savo gimines, draugus PS
ir pažįstamus — fa

J BERSENAS ir SEIMĄ

Šv. Kalėdų 
ir

Naujų Metų 
proga

visus savo gimines, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

STASYS IR ANELE URBONAVIČIAI

STEFANIJA KALVAITIENE

ALFONSAS IR EMILIJA KYBARTAI

PETRAS NAVICKAS

M
K

Prie a.a. J.DEMERECKG karsto Stovi: žmona G.DEME - 
RECKTENĖ, dukros: VERONIKA,DANUTĖ ir žentas 
GARRY. Nuotr.: p»Daubarait ės

PADĖKA

Šių metų, rugpjūčio mėn. 15 d- mus palietė skaudi 
Viešpaties Dievo ranka — Jo pašauktas, iškeliavo 
amžinybėn musų,mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A t A

JUOZAS DEMERECKAS

Mūsų, širdis užgriuvo skausmas, didesnis už 
kalnus. Ji pernešti palengvino jūsų gausi pagalba.

Todėl nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie a.a. 
Juozą lankė ligoninėje, dalyvavo šermenyse ir laido — 
tuvėse, aukojo šv. Mišių,aukas ir gėles, užjautė mus 
žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Dėkojame parapijos kunigui kleb. J. BERTAS1UI 
už maldas laidotuvių koplyčioje ir atlaikiusiam gedu
lingas pamaldas, pasakiusiam nuoširdų,ir turininga^ 
pamokslu bažnyčioje.

Dėkojame velionio draugams ir bendradarbiams :
V. JANUŠKAI, K. STRIKAIČIUI, S. RAMANČIAUSKUI, 
V. RUTKAUSKUI, J. VALAIČIUI, ir R BALČIŪNUI 
nunešusiems jo karstų it paskutinio poilsio vieta. Taip 
pat laidotuvių,direktoriui V BORAX uz rūpestinga ir 
tvarkingą patarnavimo.

Dėkojame giminėms su mumis liūdėjusiems ir mus 
guodusiems. r „

Dar korto jums visiems mūsų nuoširdus ACIU !
Skausme ir ilgesy likusi — 

ŽMONA ONA 
DUKROS : VERONIKA, DANUTĖ, 

v ŽENTAS GARRY ir
ANŪKĖ CARRIE.

50-IES METU VEDYBINE SUKAKTIS

Liudvika ir Povilas Palubinskai
SUKAKTUVININKAI 

čium.
Sekančią dieną buvo mini

ma Liudvikos Palubinskie- 
nės 80 metų sukaktis/Povi- 
las savo 80 metų atšventė 
š.m.liepos mėn,7 d./.

Sveikiname hiielus lasa- 
liečius tokia ypatinga proga , 
linkėdami dar ilgo bendro 
gyvenimo,sveikatos irDievo 
palaimos’. r.p.

Š.m. lapkričio mėn. 21 d. 
Liudvika ir Povilas PALU
BINSKAI, draugų bei gimi - 
nių tarps, atšventė savo 50 
metų vedybinį jubiliejų. Ta 
proga jų namus LaSalle ap - 
lankė kleb. Tėv. J. Kubilius , 
ir net svečiai iš Toronto- 
pusbrolis Juozas Staškevi
čius su dviem vaikais:Vale 
Baliūniene ir Vytu Staškevi-

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

geriausi linkėjimai mūsų 

draugams ir pažįstamiems —

Jįįį P. E. KLEZAI

7

7



montrea VISUS MALONIAI KVIEČIAME

proga

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštamą Lietuvos

ristaus
Gimimo

V šventes ir

įlauju.

AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS KUNIGAI

SESELĖS IR PARAPIJOS KOMITETO VALDYBA
I

RADIO VALANDĖLES-

LIETUVIŲ

duas specialią programą Ka
lėdą T-ą d„, pietų metu 12.45- 
Iv. 30 p. p,

PRANCŪZU

• Gruodžio 20 d., 4-5 v. p. p. 
sekmadienį, Radio banga 690 
programoje " Ils sont dės 
notres", perduos pasikalbė
jimą su 3-jų tautybių asme
nį mis „Programoje dalyvau
ti pakviesta Birutė Na - 
gįenė.

AUKOJU ŠALPOS
FONDUI MONTREALYJE

Kalėdų Švenčių proga LK 
MD-ja, Montrealio Sk,, pa
aukojo KLB Šalpos Fondui, 
Montrealio Sk„, per K.Tc 
liušį $ ICO.
Sol. G. ČAPKAUSKIENĖS 
PLOKŠTELĖS KOMITETO 
RĖMĖJŲ KOMISIJA

Montrealyje sudaryta 
Rėmėjų Komisija, kuri tal
kininkaus plokštelei leisti 
Komitetui Chicagoje„ Ko - 
misijos p-kas-J.Šiaučiulis. 
Plačiau kitame "NL"nr-je .

j LINKSMU! SVKALEDU.
SVEIKINAME visus gimines,

p draugus ir pažįstamus

I ŠKKALČDtĮ /r i
NAUJU A/Č7U %
proga — $

K. TOLIUŠIS

ir

linki visiems pažįstamiems, 
esantiems arti ir toli —

MONIKA IR JUOZAS SIAUCIULIAI

£
įjį 
iŠ1 5*

uoširdūs sveikinimą 
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems ® 

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga —

g ZVEJOTOJŲ MEDŽIOTOJŲ KLUBAS

8 psl

ir laimingu 
ftaų/n .Jfletų!
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

UŽ PATIKĖJIMĄ MUMS JŪSŲ DRAUDIMU. 
27 METŲ BĖGYJE

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

srityje. PETRAS ADAMONIS
Chartered Insurance Broker.

T, S3

LITO DARBO VALANDOS ŠVENČIU LAIKOTARPYJE

nuo 12 v„-3 vai. p. p

■Jl 'A

ir laimingų

J. ir A. IŠGANAIČIAI

V. SKAISGIRYS
J. įr N. VASILIAUSKAI
S. DAUNORAVIČIUS

į NAUJŲ METŲ
L giminėms, draugams ir 
įt pažįstamiems linki —

V. ir M. MURAUSKAI
A. ir Z. URBONAI
A. RUSINĄS
V. KAČERGIUS
S. ir M. MORKŪNAI

t™
j?ft

< ..................................... ™

Naujų Metų 
Sutikimą

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

GRUODŽIO 31 d.
8 vai. vakaro

® Vakarienė
° Gaivinančių gėrimu baras
• Svaiginančius galima atsinešti
• J.ADOMAIČIO muzika iš Toronto,
o Staliukų Loterija

ĮĖJIMAS :$ 10 00
‘ LK MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

LITAS DIRBA;'
GRUODŽIO 20 d. iki 24 d 
imtinai ir 29 d„-31 d.-im - 
tinai, 9 val.r. -3 vaL.p.p, . 
ROSE MONTE DIRBA: 
GRUODŽIO 24 d., ir 31 d.

LITAS UŽDARYTAS:
GRUODŽIO 25, 26, 27 ir 28 
d.d.,
SAUSTO 1, 2, 3 ir 4 d. d

NAUJU
KAZĖ PETRULIENĖ $
ir SŪNUS EDMUNDAS SU SEIMĄ

Pardavimo manageris Leonas Gureckas su šeima

. Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

ir laimingų 
Naujų 198 2 metų 
linki —

IGNAS PETRAUSKAS

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

seses , brolius šaulius, draugus 
ir pažįstamus sveikina

STASYS REUTAS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU 
NAUJŲJŲ METŲ

giminėms , draugams ir pažįstamiems 
linki -

LENA ir JUOZAS ASIPAVICIAI

TAS MONTREALIO LIETUVIU. 

KREDITO UNIJA NUOŠIRDŽI Al SVEI Kl NA 

SAVO NARIUS - NARES IR VISUS MONTREALIO 

LIETUVIUS ŠV, KALĖDŲ, IR NAUJU, METU, 

PROGA
Vai d y b a

Visus parapijiečius, 
geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

Kalėdomis ir
naujais metais sveikina

K u n . d r . F. Jucevičius
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA MONTREALYJ E

UOŠIRDŽIAI

su šv. Kalėdomis 
visus artimuosius, draugus ir 

pažįstamus ir linkime laimingu 
ir džiugiu

SVEIKINAME

proga visus savo klientus draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

Ona ir Albertas NorkeliiJnai, 
Montreal Enterprises Reg’d.

>:i

^iOlOiOlOiOlOiOįOįOiOlOHliOiOiOiOšOlOiOiOįOlOiOlO^
Mielus savo kli ■> 

draugus b>: > 
pažįstetiu<>.

Nauju Metu proqa 
SVEIKINA 

mu montrea! west 

1 1 WESTMINSTER SOUTH automobile 
, ,,    (At th» end o< Sbertwooke Sheet W«atl  

^įOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiiijOiOšOiOšViOiOiOiOšOlOiOiOi^

vi

S ir NAJJŲ 1982 METŲ proga
■■g visus savo draugus, gimines ir pažįstamus sveikina: 

^i0?0!0Į0i0?0i0?0!0?0?0Į0f0i0i0!0W0?0i0?0i0i0ijĮ> 
5 MILANA, ALBERTAS ir JUOZAS JONELIAI

1 moioroi o*o? *ttf*w*i*i of< e
STASĖ ir JUOZAS VERBYLAI J

g^OiO^fOiOIOjOiOTOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOm E 
J V. 0. ir D, LUKAUSKAI 

llfOfO?O?OfOfOiOIOiO?OiOfO!OfO!O?OiOiOiOIO!OiOuB
D.ir Br. STASKEVIČIAI ir SEIMĄ

J JUOZAS ir SOFIJA SKUČAI ir SEIMĄ g
^m0!0?0m0i0f0l0?0l0f0i0?0’0?0i0?0?0’0f0f0’0j*
2 GENE, PRANAS ir SIGITAS MONTVILOS g
^lOiOiOĮOiOfOiOiOiOlOiOĮOiOtOiOfO^iOlOiOiOiOiO^  
J S. PALAITIS ~~

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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