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rimus, įrodė, kad medus pa
deda greičiau išgydyti at vi - 
ras žaizdas ir apsaugo jas 
nuo užkrėtimų. Skelbia, kad 

disidentus dr.A.Sacharov’ą, 
A.Ščaranski ir dr.J. Grlo\?
APKLAUSINĖJIMAI
SKELBIA DIDELI

AN APPEAL TO THE 
COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING 

MELBOORNE AUSTRALIA

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BOMBA ATŽYMĖJO 
SUKAKTI

Suėjus lygiai 1 mėnesiui 
nuo karo stovio įvedimo 
Lenkijoje, Waršawoje, ties 
komunistų partijos pagrindi
ne būstine sprogo bomba. Ša
lia jos besirandančios kavi - 
nės ir poros automobilių 
išbyrėjo langai nuo sprogi - 
mo.

Vyriausybė straipsniais ir 
radijo pranešimais tikina 
žmones, kad neišvengiamas 
kainų pakėlimas yra būtinas 
ekonmiškai. Tačiau, mažiau
siai uždirbantieji gaus algų 
pakeli mą.

Vyriausybė taip pat, atro
do, suprato ir patvirtino, kad 
bus leidžiama privati inves
tavimo ir industrijos admi
nistracija, kad atgaivintų e- 
konominį gyvenimą.

Vyriausybė skelbia, kad iš 
5. oou suimtųjų paleisti 
1.056. Yra žinių, kad Soli - 
darnosč aktyvistai pogrindy
je toliau dirba ir bandys 
sabotuoti ir toliau raginti 
vyriausybę priimti jų reika
lavimus.
• 200 lenkų, kurie lankėsi 
Paryžiuje prieš paskelbiant 
karo stovį,paprašė politinio 
prieglobsčio Kanados Amba
sadoje.
o Maskva manipuliuoja savo 
piliečių nuomones, skelbda - 
ma, kad / lyg niekur nieko/ 
pritaria Lenkijos komunis - 
tų partijos pertvarkymui . 
"Pravda" rašo, kad Lenkijos 
komunistų partija turės' la
bai sunkų kelią laimėti len - 
kų pasitikėjimą. Kitaip sa
kant - lenkų kaltė, o ne par - 
tijos nežmoniškos, atsiliku - 
sios,ekonomiškai klaidingos 
sistemos, kuri yra įrodyta 
nekartą, ir ne tik I enki jo- 
je.
e V.Vokietijos parlamentas 
iš naujo kreipėsi į Lenkijos 
karinę vadovybę, raginda - 
mas baigti karo stovį, iš
leisti suimtuosius už politi - 
ką ir tęsti toliau dialogą su 
bažnyčios vyresniaisiais ir 
nepriklausoma darbininkų u- 
nija Solidarnosč.
• Popiežius Jonas Paulius 
U nusiuntė svarbius, viešai 
neskelbiamus pasisakymus 
dėl Lenkijos situacijos Len
kijos arkivyskupui Glemp.

HAIG’AS RŪPINASI 
PALESTINIEČIU LIKIMU

Alexander Haig’as buvo 
susitikęs su Izraelio min.p- 
ku M. Begin’u. Pranešė, kad 
jo pasikalbėjimas su Egypto 
vyriausybe ir su Begin’u 
duoda vilčių, kad Palestinos 
autonomijos klausimas bus 
išspręstas prieš Izraelio at
sitraukimą iš Sinajaus, ba - 
landžio 24 d.

KINIJA NORI PRISIVILIOTI 
INVESTUOTOJUS

Kinija ruošiasi pakviesti 
užsienio verslininkus birže
lio mėnesį investuoti kapita
lą į apie 1GG projektų. Taip 
pat ruošiasi peržiūrėti kele
tą stambių projektų, kurie 
ankščiau buvo atmesti. Pe
king© vyriausybė taip pat 
ruošiasi pagerinti sąlygas ir 
galimybes užsienio biznie
riams apsigyventi ir dirbti 
Kinijoje. Investavimo fondų 
padidinimui,Kinija pasira - 
šys sutartį su Japonija, iš
leisdama $44.4 mil. vertės 
bonų Japonijoje.

Grientalų atsargumas iš
eis jiems į naudą, nes jų 
prekybos supratimas yra 
praktiškas, ir jie nesileis 
taip lengvai apmulkinami ne
reikalingų prekių, kaip coca 
cola ar pan., šia mėtinio 
"gardžiavimosi", kurių mes 
dar neišmokome galutinai 
vengti, apglušinti vietinių ko
mersantų piršimų.

ISPANIJOS KOMUNISTU 
PARTIJA NEPRITARIA”
MASKVAI

Ispanijos komunistų par
tija stipriai pasisako , anot 
jų, už vakarietišką Europos 
komunizmą, nepriklauso
mą nuo Maskvos ir aštriai 
kritikuoja Lenkijoje karo 
stovio įvedimą. Tai įrodo , 
kad Maskva ignoruoja skir
tingų kraštų gyvenimo sąly
gas ir nuotaikas, versdama 
priimti vienintelį sovietų gy
venimo būdą,-sako jie.

PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTAS SUSITIKS SU 
V. VOKIETIJOS KANCLERIU

Francois Mitterrand, 
Prancūzijos prezidentas, su
sitiko Paryžiuje su Helmut 
Schmidt, V. Vokietijos kanc
leriu, pasitarti dėl laikyse - 
nos Lenkijos atžvilgiu, įve - 
dus joje karo stovį.

ŠALČIAUSIA DIENA

Sekmadienį, sausio 17 d. , 
Montrealis sulaukė rekordi
nio šalčio - 32C. Visoje Ka
nadoje taip pat siaučia neį
prasti šalčiai, kurie visur 
dar pastiprėja kilus vėjams.

Montrealyje keliolika as
menų dėl nušalimo turėjo 
ieškoti pagalbos ligoninėse.

Primenama, kad pastebė
jus baltas dėmes ant rankų 
ar veido, tas vietas skubiai 
atšildyti kambario tempera
tūros vandeniu.

MEDUS-TIKRAI 
GERAS VAISTAS

Izraelio mokslininkai Tel 
Avivo Biologiniame Institute 
vystydami toliau sovietų ty- 

atyirų žaizdų gydymui me - 
dus pranašesnis už įvairius 
farmacinius kremus.

Sušalę vaisiai Floridoje

PRANCŪZIJA SIŪLO 
KEISTIS KALINIAIS

Prancūzija pasiūlė Sovietų dažnų ir efektingų apšvietos 
Sąjungai pasikeisti kaliniais: instrukcijų dėl marijuanos ir 
Jie duotų Rytų Vokietijos kitų, pavojingesnių narkotikų 
šnipą už sovietų kalinamus vartojimo?

IŠLIKĘ. SENIEJI KLAIPĖDOS BOKŠTAI
1923 m.SAUSIG 15 d.Klaipėdos Kraštas prisijungė prie ne
priklausomos Lietuvos valstybės.
1939.KOVO 23 d. Adolfas Hitleris smurtu prijungė Klai - 
pėdą prie Vokietijos Reicho.
1944-45 m. Sovietų Rusijos kariuomenė puolė Klaipėdos 
miestą, kuris smarkiai nukentėjo nuo kovų. Iš miesto, kaip 
Krašto, Mažosios ir Didžiosios L ietuvos,Sovietų kariuo - 
menė nebeatsitraukė,'

SPAUDOS PLATINIMO 
PREMIJA - BIRUTEI 
PRAŠMUNTAITEI

P LB paskelbus spaudos 
platinimo konkursą, Austrą - 
lijoje I-ą vietą laimėjo Bi
rut ė P RA ŠMUT A IT Ė ir$5GG 
premiją, surinkusi 45 pre
numeratas įvairiems laikraš
čiams įll-ą vietą ir $25G lai
mėjo Algis Karazija,surink- 
kęs 23 prenumeratas.
PABALTIEČIŲ, ATSIŠAUKIMAS

Melbourne, Australijoje 
neseniai įvyko britų šeimos 
kraštų viršūnių konferendi- 
ja. Tą proga Australijos 
Baltų Taryba paruošė atsi
šaukimą pavergtų baltų rei - 
kalu ir jį įteikė visiems kon-

MARIJUANOS NAUDOJIMA
Šimtai tūkstančių kanadie

čių reguliariai rūko mariju- 
aną ir daugelis jų nežino , 
kad jie rizikuoja savo svei
kata.

Ilgesnį laiką ją vartoję , 
be kitų simptomų,gali gauti 
vėžio arba širdies ligą.Ma - 
rijuana taip pat pavojinga 
vairuotojams ir dažnai yra , 
kaip ir alkoholis, automobi
lių nelaimės priežastis.

"Durnas, kaip Pilypas iš 
kanapių"lietuvių posakis yra 
pajuokos ir kvailumo apibū
dinimas tokio "Pilypo". Šia
me kontinente daugiausiai dė
ka neatsakingo auklėjimo , 
blogai suprasto "pranašu
mo" arba "savarankiškumo" 
ženklas.. .Kodėl provincinės 
vyriausybės neišleidžia/y - 
pač Gjuebec' o, vietoje nerei
kalingai liuksusinių įvairių 
informacijų bei leidinėlių /, 

ferencijoje dalyvavusiems 
ministeriams pirmininkams 
ar prezidentams. Tokiu bū
du apie Pabaltiečių padėtį 
sovietų okupacijoje buvo pri
minta daugiau kaip ketvirtį 
žmonijos atstovaujantiems 
asmenims. Konferencijoje 

nited Nations Assambly.

gautas šis atsišaukimas bu - 
vo perskaitytas ir įtrauktas 
į protokolą. Taigi, Australi-V.Rolavs,
jos Baltų Taryba padarė tai , Vice-president, Baltic Council 
ko iki dabar dar nėra pada - of Australia and president, 
rę kiti mūsų veiksniai. Latvian Federation of

Apie šį įvykį išsamiai pa - Australia and New Zealand.
rašė Australijos dienraštis 
"The Australian".

Sveikintina, kad laiku ir 
vietoje buvo išnaudota proga 
pristatyti baltų reikalą.

Your Excellencies, 1981
We, the undersigned Members of the Baltic Council of 
Australia, representing the Baltic communities of Esto - 
nia, Latvia and Lithuania, are herewith seeking your atten
tion and help in the name of Universal Liberty and Free - 
dom.
The earnest deliberations of your meeting,embracing as 
it does, Heads of Governments and Delegates, and other 

influential political persons from all parts of the World .
can exercise influence politically and socially for the go
od of Mankind all over the World.
We appeal to you, to support the opressed people in the 
occupied Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania. 
These States were occupied by Soviet Russia in 194G tin - 
der the secret agreement of the Molotov-Ribbentrop Pact 
signed on 23 August, 1939.
After World War II, many nations gained their Liberty 
and Freedom. In Eastern Europe however, the Soviet 
Russian Colonial Empire expanded enormously, at the 
moment, there are about 130 million non-Russian people 
int the so-called Soviet Satellite countries. ..all in eolo -
nial servitude.
Tn the Baltic States there are:
- No rights to self-determination.
- No free elections.
- No true representation of the people.
- No freedom of educati on. (
- No religious freedom.
- No free trade unions.
- No freedom of travel.
- No freedom of residence inside the occupied area.
- No free press or news services.
- Dissidents are most brutally oppressed and many die in 

mysterious circumstances.
- Colonial exploitation is practi sod in industry, produc- 

tion and trade.
- Apartheid is dailypractises in employment, education 

and job opportunities.
- Gfficial propaganda speaks of equality, but all the impor
tant administrative positions and best-paid jobs are aval - 
lable only to the Russian minority and their collaborators.

Blatant russification and apartheid is increasing every 
day.
Russification of the Baltic states is no longer carried out 
by means of liquidations or deportations, but rather by 
colonization of these occupied countries by Russian Na - 
tionals . Estonians, Latvians and Lithuanians are illegal
ly drafted into Russian army and sent to Afganistan,Erit
rea and other countries in order to suppress the people of 
those countries.
The expansion of the Soviet Russian Empire in.the World 
goes unchecked. This is demonstrated by the loss of half 
Europe to the Soviet sphere of influence and the more re-
cent aggression in Asia and Africa /Afganistan,Kampu - 
chea, Eritrea and Angola, to mention only a few/.
The Soviet Russian Colonial Empire ist the greatest dan
ger to World peace.
- There can be no World peace with continuous colonial 

expansion and aggression.
- Gnly a decolonization of the Soviet Russian Empire will 
give a chance for the establishment of lasting World 
Peace.
Please support the decolonization of the Soviet Russian
Empire.
Please support the Universal Right to self-determination 
to all Nations.
Please support the freedom of the Baltic States at the U-

Yours sincerely , 
Alb. Pocius , 

President, Baltic Council of 
Australia and president
Australian Lithuanian Community 
Federal Executive.

M.Taimre, 
Vice-president, Baltic Council 
of Australia and representative 
of Estonian Association on 
Baltic Council.
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AFGANAI KREIPIASI
Į PABALTIEČIUS

"Mitteilungen aus baltischem leben" 1981 m.gruodžio 
mėti, laidoje rašo , kad Afganistane įvairiomis kalbomis 
rašyti lapeliai yra skleidžiami sovietų garnisonuose ant 
sienų arba kitur, kuriais kreipiamasi į jaunus estų, lat - 
vių ir lietuvių kareivius,prievarta suvežtus į Sovietinę 
armiją karui su Afganistanu.

Patiekiams vertimas iš vieno lapelio latvių kalba: 
LATVIAI’.

Sovietiškasis imperializmas pavergia ir žudo afga
nų tautą. Pagalvokite apie tai- afganai , taip kaip ir estai, 
latviai ir lietuviai nori gyventi taikingai savo žemėje, te 
rusiškojo valdymo.

Neskatinkite imperialistiškosios Sovietų Sąjungos po
litikos Page Įbėkite afganams’. Nešaudykite į afganus ’. 
Neniokokite jų namų ir laukų5. Užmirškite savo ginklus ir 
amuniciją vietovėse, kur afganai juos gali surasti. Taip 
jūs padėsite priartinti laisvės valandą Latvijai,taip pat 
ir Estijai bei Lietuvai, afganams, lenkams ir kitoms už
gniaužtoms tautoms. Kiekvieno latvio gyvenimas yra rei
kalingas laisvai I atvijai ’.

Afganistanas - afganams - Baltų kraštai - baltams5.

Lietuviškoji iševija, kaip ir kitos tautines tradicijas 
saugojanč-os grupės: airiai, lenkai, ukrainiečiai - visada 
ir visur kūrė lietuviškas parapijas. Lietuviškos parapi
jos buvo kuriamos, kad kartu su religiniu centru, būtų 
ir lietuviškas tautinis centras. Prie parapijų buvo organi
zuojamos mokyklos, chorai, meno ansabliai, vaidinimai, 
minėjimai, o draugijos ir organizacijos naudodavosi jų 
patalpomis .

Kanadoje pirmosios katalikų parapijos Įsisteigė Mont- 
realyje/pradėjo parapiją 1907 m. , pastatė bažnyčią 

1916 /, ir Toronte / bažnyčią įsigijo -1928 /. Tada lietu
vių imigrantų skaičius buvo nedidelis, todėl nelengva bu
vo išlaikyti parapiją; trūko kunigų, ir tik Montrealyje pa
rapija turėjo lietuvį kunigą.

Po antrojo pasaulinio karo atvyko didesnis lietuvių 
skaičius, kurie jau buvo patyrę sovietinės sistemos reli - 
ginius ir tautinius persekiojimus. Siek tiek Įsikūrę, tuoj 
ėmėsi plačiau organizuoti lietuvišką ir religinę veiklą. Jų 
tarpe buvo kartu atvykusių dvasiškių, kurie ypatingai ak
tyviai prisidėjo prie šios veiklos ir ypač parapijų steigi - 
mo ir šventovių statymo. Kur savo šventovių nepajėg - 
ta įsigyti, Įsteigta misijos. Kai kurios iš jų neišsilaikė , 
bet šiandien turime 1G katalikų ir vieną evangelikų para
pijas su savomis šventovėmis ir 2 katalikų misijas, vie
toje prieš karą buvusių dviejų parapijų.

Jų visų šventovės buvo pastatytos, perstatytos, at - 
naujintos ar įsigytos per paskutiniuosius 3C metų mūsų 
pačių pastangomis ir darbu. Juk kai kurie šventovių pa
matai yra iškasti ir betonas išlietas pačių lietuvių steigė
jų ir rėmėjiĮ rankomis /įskaitant ir dvasiškius/, atlieka
momis po darbo valandomis...

Taip dirbta, nes žinota, kad lietuviška parapijai lie
tuviška šventovė bus vienas iš pagrindinių religinių ir tau 
tinių centrų, bus atrama mūsų iševijos veiklai. Ir gyve - 
nimas tai patvirtiųo, nes tiek daug kas sukasi apie para
pijas.-

Laikui bėgant, gyvenimo sąlygos? papročiai ir sočia - 
liniai santykiai keičiasi. Dalis mūsų parapijų pradėjo 
silpnėti. Žmonės išsikelia į priemiesčius, sulaukę pen
sijų keliasi į kitas vietoves, baigę mokslus jaunieji išsi
skirsto po įvairius Kanados miestus ir dažnai įsilieja Į 
bendrąją kanadišką srovę ir mažiau dalyvauja tiek lietuviš
kame religiniame, tiek bendrame veikime. Reguliarus 
lietuviškų šventovių lankymas mažėja ir taip silpnėja ir

religinis ir lietuviškas tautinis gyvenimas. Jaučiamas ir 
dvasiškių trūkumas, jiems tenka didesnė darbo našta. Ma
žėja parapijos narių ir aktyvių rėmėjų skaičius.

Šiandien okupuotoje Lietuvoje, kaip kad dalinai buvo 
ir caristinėje Rusijoje, kova už tikėjimo išlaikymą eina 
kartu su lietuvių tautos kova už tautos išlikimą. Okupan
tas deda ypatingas pastangas suardyti Lietuvos tikinčiųjų 
bendruomenę, nes religija yra didelė žmoniškumo ir tau
tiškumo atrama.

Kanadoje turime visas demokratines laisves, bet dėl 
gyvenimo ir šių laikų sąlygų, turime sunkumų išlaikyti 
religijos praktiką ir tautiškumą.

Norėdami pabrėžti lietuviškųjų parapijų ir misijų di
delę svarbą išeivijoje , ir siekiant išlaikyti religiją su 
tautinėmis tradicijomis ir susipratimą, skelbiame 1982 
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Šiais metais sieksime, kad /
L a/ visi lietuviai aktyviai įsijungtų į parapijų išlaikymą 

ir stiprinimą,
b/ visi būtų lietuviškų parapijų nariais nežiūrint kur ir 

kaip toli gyventų nuo parapijos centro-šventovės,
c/ kiek galima dažniau lankytų pamaldas savo parapijoj 
d/ remtų šventovių, parapijų ir dvasiškių išlaikymą, 
e/ remtų ir dalyvautų parapijos parengimuose;

2. a/ būtų palaikomi artimesni tarpusavio santykiai tarp
dvasiškių ir pasauliečių;

b/ sudaryti galimybes, kad lietuviai dvasiškiai aplanky
ti! metų bėgyje mažąsias kolonijas;

3. KI B Apylinkės, organizacijos padėtų parapijų komi
tetams rengti vajus, minėjimus parapijų veiklai pa
gyvinti ir parapijas išlaikyti;

4. spaudoje ir leidiniais kelti lietuviškųjų parapijų 
reikšmę.
T. Augustinas Simanavičius, OFM
Kanafos Lietuvių Katalikų Vienybės P-kas

Joana Kuraitė
Kanados L ietuvių B-nės P-kė

A. Bireta
Kanados Lietuvių Katalikų Centro P-kas

W. Dauginis
Lietuvių Evangelikų L iuteronų Tarybos P-kas

KELETAS PAMINĖTI 
. ■> 1I 

e PLB pasirašė sutartį su 
University of Illinois at Chi
cago Circle steigti I-ąją 
laisvajame pasaulyje nuola
tinę T ITUAMISTIKOS KA- ' 
TEDR.V, WtfrVnes babksliiię' 
kultūrinę ir visuomeninę 
mGąd'! lietuviamš iVLietuvai. 
PI. B pasižadėjo lituanistikos 
katedrai surinkti 600.000 
d oi. per 5 metus.

• Visiems kraštams pasiųs
ti vadovėliai ir mokslo prie
monės, vedamas vajus Va
sario 16 Gimnazijai remti , 
apmokėtas mokslas iš Pie
tų Amerikos į gimnaziją nu- 
vykusiems mokiniams.

NU PLB DARBU
Glemp ir Lomžos vysk.Sa- 
sinowski dėl lietuvių teisių 
Seinų katedros reikalais.

• PLB finansavo dail. A .Ta
mošaitienės , A.Veselkieriės 
įėi solistų N‘.Linkevičiūtės 
ir, B.Prapuolemo kultūrines 
keliones pas Kolumbijos ir 
Venezuelos lietuvius;rašyt . 
A. Landsbergio kelionę į 
tarptautinį rašytojų PEN 
kongresą Danijoje;mokyt.R . 
Soliūnaitės kelionę pas Ko - 
lumbijos,Argentinos ir Uru
gvajaus jaunimą ten mokyti 
lietuvių kalbos, dainų ir tau - 
tinių šokių; G. Damūšytės 
kelionę į Keston Kolegiją

medžiagą apie persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje;istori - 
ko V. Liulevičiaus knygą 
" Išeivijos vaidmuo Nepri
klausomos Lietuvos atkūri
mo darbe".
• PLŲ skątino, talkino,,'ir 
rėmė jaunimo veiklą kituose 
kraštuose.Kartu su PLJSą- 
jungos Valdyba siuntė jauni
mo vadovus bei talkininkus į 
Australiją, Europą ir P.A- 
meriką. Pradėta ruoštis V 
-jam PLJ Kongresui.

• PLB skatino ir rėmė 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sportininkų išvyką į Austra
lijos Lietuvių Sporto Žaidy
nes.

e "Pasaulio Lietuvis" išug-
Londone telkti ir skleisti • Sustiprinti ryšiai tarp 
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paskirų kraštų lietuvių.PLB 
V-bos p-kas, vicep-kai ir 
PLB atstovai lankėsi Aust
ralijoje, Argentinoje, Brazi - 
Ii joje, Kolumbijoje, Venezu- 
eįoje, UrugvąjujejDidž. Bri
tanijoje ,Prąncūzi ję jet y. Vo- 
kiętįj,oje,ir Kanadoje.

. ... ’ -.\r ... .... • ■ j .

Dalyvauta Australijos l ie - 
tuvių Dienose, P.Amerikos 
Lietuvių Kongrese,Europos 
Lietuviškųjų Studijų Savai
tėje,Europos LB V-bų suva
žiavime, jaunimo stovyklose, 
Vasario 16 gimnazijoje, Ka - 
nados Lietuvių Dienose ir 
kituose renginiuose su pas
kaitomis, pranešimais, talka, 
lėšomis ir kitais būdais pa-
dėta visų kraštų lietuviams.

AFGANU SUKIL.ĖLIAI KAI. NUCSE.
Su jais pavyko pasikalbėti ir juos nufotografuoti 
keliems danų žurnalistams.

DU METAI ARŠIOS KOVOS

Kremliaus raudonieji ca
rai, pagal komunistų ideolo
giją, nuo seno planuoja už
kariauti visą pasaulį Ta
čiau taip lengvai, kaip ti
kėjosi, nevyksta. Prieš 2 
metus Raudonoji Armija o- 
kupavo Afganistaną, tikėda
masi jį greitai sudoroti.De
ja, apsiskaičiavo... Kalnų 
gyventojai afganai ginasi, į- 
sibrovėlių nekenčia ir nebi
jo rizikuoti savo gyvybes už 
laisvę, nematydami kito ke
lio. Visoje šalyje vyksta 
partizaninės kovos. Ginklus 
gauna iš Pakistano. Kovos 
vyksta įvairiose vietosejap- 
šaudomi transportai, net
2 psl.

tankai, helikopteriai, įgulos, 
pavieniai kareiviai gatvėse 
ar kur nuklydę. Kiekvienas 
afganas yra komunisto ruso 
priešas.

Manoma, kad į Afganista - 
ną vis daugiau atvyksta ap - 
mokytų partizanų, nebijančiiį 
mirti už jų tradicinę reli
giją, už jų pranašą A lache .

1945-1956 m.partizanišką 
kovą narsiai ir ištvermingai 
kovojo mūsų broliai su tautų 
pavergėju... Kada nors ir 
viso pasaulio akyse jų aukos 
bus įskaičiuotos, atiduotos už 
pagrindines Žmogaus Teises 
į savo protėvių žemę, į savo 
tautos kultūrą. J.K.

dytas į reguliariai ir laiku 
pasirodantį laisvojo pasaulio 
lietuvių mėnesinį leidinį.

• PLB parėmė lėšomis ir 
darbais kun. K.Pugevičiaus 
ir G. Damūšytės vadovauja
mą Lietuvių Informacijos 
Centrą ir Baltų-Amerikie - 
čių Laisvės Lygą Los Ange
les; bendrą pabaltiečių ak
ciją į Jungtines Tautas /BA- 
TUN/; Tomo Venclovos ke - 
lionę į Daniją informuoti da
nus ir skandinavus apie So - 
vietų Sąjungos melus; Aust - 
ralijos ir Prancūzijos lietu
vių informacijos kitatau - 
čiams veiklą.

« PLB perspausdino ir pla
čiai paskleidė iš Lietuvos 
pogrindžio gautą spaudą. Ne
trukus pasirodys daugiau lei
dinių.

• PLB, JAV ir Kanados LB 
ir JS suruošta sėkminga po
litinė konferencija New Yor
ke, prie Jungtinių Tautų, su
stiprino lietuvių politinių ka
linių gelbėjimo akciją ir 
praplėtė lietuvių ryšius su 
tarptautinėmis organizacijo
mis, siekiant Sovietų Sąjun
gos dekolonizavimo.

• PLB ir kitų kraštų L B pa
siuntė raštus- memorandu
mus popiežiui Jonui Pauliui 
II,Lenkijos Primatui arkiv .

SOLIDARITY WITH “SOLIDARITY”
The cry for freedom of the Polish and 

Afghan people must not go unheeded.
We call on the Leaders of the Free 

World to suspend the shipment of grain, 
strategic materials and technology to the 
Soviet Bloc of Nations.

AND we call on our brethren wher
ever they may live in the Soviet Bloc to 
express their support for the brave Polish 
and Afghan people and their struggle for 
Freedom by pursuing a policy of peaceful 
resistance in any maimer they see fit, 
though taking special care not to commit 
any acts of violence.

Workers of the Soviet Bloc unite with 
Solidarity. You have nothing to lose but 
your chains!

PETER PELTEKOFF, Co-Chairman
Bulgarian National Front

RUDOLF V. FRASTACKY, Chairman 
of the Council of Free Czechoslovakia

SERGEI KHMARA. President 
Committee for Free Byelorussia

LEMBIT SAVI, President
Estonian World Council

BELA PADANYI-GULYAS, Secretary-General 
World Congress of Free Hungarians

VYTAUTAS KAM ANTAS, President 
World Lithuanian Community

EDMUND PRIBITKIN, President
Congress of Russian Americans

SUtTAN MANSUR, President 
Turkestan National Organization 
for Liberty and Freedom

ILGVARS SPILNERS, President
•World Federation of Free Latvians

JAN KASZUBA, President
Free World Polonia Co-Ordinating Council

JOSEPH M. KIRSCHBAUM 
Executive Vice-President 
Slovak World Congress

ALEXANDER EPSTEIN 
374 Bloor Street West Toronto Canada, M5S1X2
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gg BA L T O-AI S ČlU CIVILIZACIJOS 
LIKUČIAI

/ J.J.B./
/ tęsinys /

7 .• Bajorų ir kunigaikščių / "Counts and Duke s/ 
kilmė 
Vadakarys ir Zeno, Rytinės imperijos arba Bi

zantijos valdovas nuo 474-49L 477 m.EI RIKIS, vyčių - 
gudų karalius gavo iš jų Rarraconensis ir Provence že
mes.

EI RIKIS /46S - 484/ buvo įstatymų leidėjas ir žavė
josi lotynų literatūra. Jo dvaras Bordeaux lenktyniavo su 
TAUTARIKIO / ostrogoth/ Ra ve n oje. Jo ministeris 
L e o net pralenkė Cassiodorus /kuris rašė laišką, 
aisčiams/, Tautarikio ministerį savo puošnumu.

Ririkis pasisavino administracinę santvarką, kuri ■ prieš 
tai egzistavo, Jo bajorai /counts/ ir ku n i g a i/dukes/ 
visi buvo gudai /getai, gotai/ ir r o menai. Jis no - 
rėjo,kad į jį būtų kreipiamasi mažesnės vertės titulu, bū
tent, "Clementia Vestra" /Jūsų Malonybė/, arba "Mansu- 
etudo Vestra". Bet tuo pat laiku jis pašalino romėnišką , 
ir įvedė gotišką kalendorių.

Vyčiai - gudai apsigyveno ir kontroliavo pagrindines 
strategines vietoves: Garonne /Varonės/ slėnį, Bazadais, 
žemutinį Quercy ir Juoduosius Kalnus /Black Mounts/. 
Čia dar randam archeologinių jų liekanų.

Bet EILA RIKO /484-5G7./, EiRikio sūnaus laiku , 
buvo pasiekta kulminacinis taškas. Nors jis buvo silpna
valis, bet pajėgė sustiprinti vyčių-gudų padėtį Ispanijoje 
kariškai ir civiliai. Tarp 494 ir 497 metų " Zaragoza 
Chronicle" kalba apie "gudų įžengimą ir apsigyveni
mą Ispanijoje".

Tačiau pavojus atėjo netikėtai ir ne iš tos pusės: iš 
šiaurės rytų. Frankai, apie kuriuos pakalbėsime vė - 
liau,peržengė Laros upę ir pasiekė Bordeaux 498 metais. 
Įvykusiame Vou lle /ar Vėjo/ mūšyje 5U7 m., CLG- 
DCVECH /Liaudų Vyčius/ arba CLGVIS, sumuša vyčius- 
gudus ir nužudo patį Eila Rikį.

Aęuitania atskiriama ir pereina nugalėtojo pusėn, nes 
vyčiai-gudai yra arijų tikybos mažuma ir negali at
sispirti katalikų daugumai.

8. ISPANIJOS tautos ir valstybės gimimas 
/531 - 711/.

Vyčiai - gudai /Visigoths/ dar nepradingo po 
Vouille mūšio. Padedami kitų Balto-Aisčių, būtent ryti - 
nių gudų /Ostrogoths/ iš Italijos, jie pasitraukė už Pi- 
rėnėjų kalnų per Roncevaux ir Somport perėjimus link Old 
Castile, kur Gali jos Susirinkimas uždarė 511 m. visas A - 
rijų bažnyčias.

Po GEMAI JŲ RIKIO /5O7-531/ ,Eila Rikio sūnaus ir 
Tautarikio vaikaičio, mirties 531 m. vyčių-gudų di
nastija Ispanijoje baigiasi. Jie susimaišo mišrių vedybų 
pagalba, su romėnų elementu ir iš to gimsta ispanų tauta.

Nuo 531 iki 711 m.Ispaniją valdo b a 1 t ų dinastija, 
bet čia per ilgai būtų visa tai aprašyti. 711 mi vyčių- gudų 
paskutinis valdovas Rodrigo, t.y.R u r i k/ valdo - 
vas/ sumušamas arabų maurų ties Barbąnte ar Guadalcte 
ir 713 m. Ispanija tampa Islamo kolonija.

Tai tiek apie v y č i u s- g u d u s.
/ bus daugiau /

MENAHENO PASIKALBĖJIMAS SU RONALDU 
/■ humoreska /

Telefono ragelyje:
— Ar tai tu, Ronaldai ?
— Taip, taip. O — o o, kaip malonu girdėti jūsų baisa 

nors ragelyje ' — švelniai atsako Ronaldas.
—• Bet kodėl buvai sulaikęs man lėktuvų pristatymą? Juk 

tai Izraelio lėktuvai. Mes suteikėme Amerikai garbę leidę 
juos gaminti. Ką tu dėlto pasakysi?

— Mano didžiai gerbiamas Mehanai,amerikiečių tauta be
galiniai dėkinga žydų tautai, kad leidote gaminti lėktuvus, 
net tokius, kurie jums patinka. Mes tai yra visi amerikie
čiai, gerai žinome ir kas vakarą meldžiamės Izraeliui 
pergalės iš visų arabų pavergimo.

— Nekalbėk tiek daug, arba atsiųsiu telefono sąskaitą. 
Sakyk, Ronaldai, kodėl buvai sutrukdęs lėktuvų aiskraidi- 
nimą mano vaikams, ahh?

— Atleisk, mielas globėjau, bet kai jūs sudaužėte Irako 
atominę jėgainę, tai žmonės pradėjo rašyti ir skambinti, 
esą jūs bereikalo naudojate'Jungtinių Amerikos Valstybių 
padovanotus lėktuvus. .

Klausyk, Ronaldai, tu vis nemoki mandagiai kalbėti 
ir padarai neleistinų klaidų J Ir aš pasakysiu tavo klai
das ką tik girdėtame sakinyje. Gerai klausyki, bandyk atsi
minti ir niekad daugiau tokių nesąmonių nebarškėk. Gali 
užsirašyti, jei nori; Izraelis daužo ir daužys kas jam pa
tinka. Žinome, kad Irako atominė jėgainė buvo ne bomboms 
gaminti, bet krašto pramonei pakelti. To mes, žydai, ne
galime leisti. Aplink Izraelį negali patogiai gyventi ara
bai. Jie turi matyti visur pirmaujančius tik žydus. Ir tu, 
Ronaldai, pasakyki Aleksandrui ir Kasparui, kad ir jie pri
spaustų liežuvius, arba vieną rytą atsikėlę terasite šlapias 
vietas tenai, kur dabar stovi amerikiečių atominės jėgai
nės. Man atrodo, jūs perdaug laisvės turite ir barškate vi
sokių nesąmonių, nes bandote kritikuoti žydus. Visai na
ciais darotės ! Žinai ką mes darome sa naciais ir jų vai
kais? Kita neleistina tavo administracijos klaida, kad kal
bi apie jūsų mums padovanotus lėktuvus ! Nevartoki tokio 
žodžio niekados ! Ar girdi ? Ronaldai? Kur tu esi?

Atsiliepia silpnas balsas:
— Dovanokite, buvau pasilenkęs vandens gurkšnį nuryti.
— Gerai, kad bijaisi. Todėl leidžiu tau gyventi ir būti 

Rūmuose. Tik žiūrėk, niekad nevartok žodžio "dovanojo". 
Atminki, mes perkame jūsų lėktuvus .

— Dovanoki, Beganai, bet ištiesų mes dovanojame visus 
lėktuvus, visus modernius tankus, raketas, karo laivus 
Izraeliui...
1982.1. 20

GEMALE - ŽEMELĖ/TĖVYNĖ/ ŠVENTA, Amalsuntha, 
"daughter" and eventual successor of Theodoric the Great, 

pictured in an ivory diptych of c.53G. The frame is pro - 
bably intended to depict part of the palace /žiūr.ilgus gin
taro karolius/._____________________

— Tu esi nepakenčiamas, Ronaldai . Atsimink: mes per
kame visą karo amuiiciją, jūs mums nieko nedovanojate. 
Ar taip?

— Nenoriu trukdyti jūsų kilnių minčių, bet jūs viską per
kate mūsų padovanotais pinigais, didžiai gerbiamas Izrae
lio vadove, vade ir pęrgalės simboli, Begina!.

— Tavęs niekas neklausia apie dovanotus bilijonus dole- 
lenų Izraeliui ! Taip darė visi Amerikos prezidentai, taip 
privalai ir tu daryti, taip bus iki mes norėsime. Nėra čia 
tau ko šaipytis, ar švaistytis kvailais žodžiais.

— Atleiski, mano saugotojau ir globėjau, daugiau tas ne
pasikartos.

— Tai žiūrėk ! Tu vėl nori išsisukti iš pagrindinės te - 
mos: kodėl dar nepasiuntei Izraeliui mūsų pirktų lėktuvų?

— Manau suprasite, kad Izraeliui amerikiečių gamintais 
lėktuvais nombovdavus Lebano valstybę, sunaikinote daug 
namų, tiltų kuriais žmonės gabenasi maistą, užmušėt šim
tus nekaltų žmonių, įskaitytinai vaikus ir moteris. . .

— Sustok pliauškęs niekus, Ronaldai ! Mes žinome, ką 
darome, mes daužortie ir bomborduojame, kur ir ką nori
me. Juo daugiau vaikų sunaikiname, tuo mažiau priešų tu - 
rėsime ateityje. O moterys tėra arabiški inkubatoriai nie
ko nevertiems arabukams gaminti. Ot, žydės moterys tai 
šventos ! Apie tai daug sykių kalbėjau, bet vis pamiršti ! 
Argi jau taip pasenai ?Tu atsargiai, jei nori užbaigti ke - 
tunus prezidentavimo metus !

— Taip, taip, pilnai .sutinku. Arabai ir arabiukai nieko 
verti. Čia man šnibžda, kad iš arabų gaunamas benzinas 
visai nereikalingas. Jei pageidausi,nustosime pirkę arabų 
benziną.

-- Nebūk visai kvailas, Ronaldai. Nustojęs importuoti 
arabų benziną, pagerintum ekonominę amerikiečių padėtį, 
ko mes, žydai, negalime leisti. Amerika privalo nesuba
lansuoti biudžeto. Iš visiškos ekonominės pražūties mes 
jus išgelbėsime, užsakydami krūvas amunicijos.

— Bet, gerbiamas Menahen, perkate amerikiečių dova
notais pinigais. Mes izraelitams duodame daugiau, negu 
savo piliečiams, net seneliams į pensiją išėjusiems.

— Klausyk, Ronaldai, jūs visi amerikiečiai turite džiaug
tis ir didžiuotis, kad galite aukoti žydams.

-- Aišku, aišku, labai aišku, kaip gi gali būti neaišku ! 
Bet atsiranda vis daugiau balsų, kad mes perdaug juos re
miame . \

— Nesąmonė ! Tuojau paskelbiate Izraeliui palankesnius 
apklausinėjimų duomenis. Klausinėkite tiktai žydus. Vel
niop protestantai ar katalikai. Pamiršk juos.

— Taip, taip, šventa teisybė, gerbiamas Menahen. Leis - 
ki pasakyti tokį šposą: aną dieną gavau pasiūlymą atstaty
ti nepriklausomą Lietuvą ir visą Pabaltį, tai yra taip pat 
Estiją ir Latviją. Man įrodinėja, jei Lietuva, Latvija ir 
Estija gautų tokią karinę ir piniginę paramą, kokią dabar 
Jungtinės Amerikos Valstybės duoda Izraeliui, tai jos vie
nos sunaikintų rusišką komunizmą. Kaip jūs apie tai mano
te?

— Pradedi tauškėti tokias nesąmones, tarsi būtum lie
tuvis ar lenkas. Juk gerai žinai, jūsų protingo prezidento 
Roosevelto išminties delta pusę Europos su dviems šim
tais milijonų europiečių atidavėte komunistinei santvarkai. 
Ir labai gerai ’ Pamiršk tuos du šimtu milijonų ir niekad, 
o niekad daugiau savo gyvenime man neminėki lietuvių, lat
vių, estų ar lenkų vardo...

— Atleiskite, aš lenkų visai neminėjau...
— Nepertrauki manęs, Ronaldai f Žinau, žinau ką minė

jai ir ką norėjai paminėti. Aš tave aiškiai permatau ir vi - 
sus sumanymus žinau. Izraelio agentai mums viską prane
ša. Atmink, Izraelis nieko blogo nenori Sovietų Sąjungai. 
Mes tik norime išlaisvinti žydus, o ne sovietams pakenkti. 
Lietuviai ir kiti būtų pavojingi, nes jie nekenčia komunis
tų. Niekad nelyginki žydų su kokiais gojais ! Niekad /

— Pažadu, pažadu...
— xAr pažadi tuojau atsiųsti visus Izraeliui reikalingus 

lėktuvus, kompiuteriais valdomas raketas ir viską kitką ? 
Ir Sovietų Sąjungai parduoti grūdus, kompiuterius, įrengti 
alyvų ir gazo įmonių fabrikus, tankams, lėktuvams, rake
toms fabrikus ir viską, ko tiktai Izraelis ir Sovietų Sąjun
ga norės? Aišku,oficialiai turite skelbti kitaip, kad visuo
menė nesuprastų-. Ar pažadi, Reganai?

— Pažadu, pažadu, gerbiamas Beginai !
— Tuo įr baigsiu. Klausyk, pranešk telefono kompanijai, 

kad šio pasikalbėjimo išlaidos būtų pasiųstos Baltiesiems 
Rūmams. ' M.Skruzdytė

Sakharovų Bado 
Streikas
P . INDREIKA

Mūsų gyvenama planeta — žemė dar iki šiol neturėjo 
tokio organo, kuris būtų pajėgęs įgyvendinti joje tvarką 
ir taiką. Didžios žmonijos socialoginio sugyvenimo prob- > 
lemos tebėra neišspręstos net garsiųjų filosofų ir nėra 
surasta idėja, kuri sugebėtų paraiižuoti tankų ar 
atominių ginklų gamybą ir jų tobulinimą. 1945 m. Ameri
kai susprogdinus pirmąją atominę bombą, Nobelio premi
jos lauretas fizikas Albert Einstein, apimtas nepaprasto 
įspūdžio, tada pasaKė, kad ateinantis šimtmetis, priklau
sys branduoliniams ginklams,kurie grasins žmonijai mir
tinu pavojumi, ir jeigu jie pavecs į neišprusiusių džentel
menų rankas (komunistų) susidarys tokio dydžio grėsmė . 
kurios mes dar negalime įsivaizduoti, nes šių ginklų pa
galba jie sieks galutinio tikslo — žmonijos pavergimo

Ilga žmonijos istorija yra tikslus pavyzdys kovųdėl 
žmogaus laisvės. Į istoriją patekusių žiniųyra nustatyta, 
kad per 5500 metų tik maždaug apie 300 metų buvo be 
karų, ir tai ne iš eilės, kuriuose žmogus vedė kovas, kad 
susidarius laisvą ir normalų gyvenimą. Atrodo, kad žmo
nijos gyvenimas buvo ištisa grandinė karų, pareikalavu
sių net 85 milijonų aukų, neskaitant paskutinių 2Oa. pa
saulinių karų aukų.

Bet kam šiandieną rūpi praeities karų aukos, jeigu ant 
jų kapų iškilo nauja grėsmė — komunizmas, į kurio pink
les, kaip į voro tinklą, pakliuvo daugelis tautų benešan- 
čių vergijos jungą. Juk laisvasis romėnas niekad negir
dėdavo vergo dejavimo... Po II Pasaulinio Karo baiseny
bių tokį skundą turėjo išgirsti Pavergtųjų Tautų .orga.ai - 
zacija, kuri pasišovė saugoti teisę ir teisingumą — sie
kiant pasaulyje įgyvendinti taiką. Tačiau, vietoje rūpintis 
pavergtų tautų laisve, ji virto prabangia įstaiga ir iškal
bingų politikų tribūna.

Tačiau realiame pasaulyje atsiranda asmenų, kurie su
prato Alb. Einšteino žodžius, nors padarę klaidų, šian
dien jas apgailestaudami šaukiasi kitų pagalbos. Turime 
gaivoje garsųjį Sovietų Sąjungos mokslininką A. Sacharo
vą, hydrogeninės bombos įdavėją į raudonosios imperi
jos valdovų rankas.

Mename, kad įsivyravus detentės arba taikaus sugy 
venimo politikai, Amerika beveik nieko nedarė karinio 
pajėgumo sustiprinimui. Tuolarpu Sovietų Sąjunga sumo
bilizavo iškiliuosius mokslini akus, pramonę ir visus ūkiš
kus išteklius vien tik ginklavimosi reikalams. Šiandieną, 
Pentagono apskaičiavimu, jos jėgos siekia: 180 kovos di
vizijų, 50,000 tankų, 20,000 artilerijos pabūklų, 5200 
malūnsparnių, 3500 sunkiųjų bombonešių vien tik iširi - 
kiuoių prieš Vak. Europą, pradedant dar 7000 raketų ne
šančių atominius užtaisus. Prezidentui Reagan‘ui išsita
rus, kad reikėtų atsvaros palaikymui į Europą pasiųsti 
panašias raketas — Pershing ir kt, Europoje kilo sąjūdis 
prieš amerikoniškų raketų atvežimą, pamirštant, kad pa
vojus grąso iš Maskvos. ..

Prie Kremliaus galybės išaugimo labai daug prisidėjo 
ir Sakharovas savo išradimu vandenilio bombos. KGB, bi
jodama, kad A. Sacharovas jos paslapčių neper duotų Va
karams, jo neišleido į užsienį net atsiimti Nobelio premi
jos, sustiprindama jo sekimą ir laisvės suvaržymą. Tai 
pajutęs, A. Sacharovas metėsi į kovą dėl žmogaus teisių 
ir laisvės. Labai greitai jis neteko komunistų partijos va
dovų malonės. Tapo pašalintas nuo tolimesnių mokslinių 
tyrinėjimų, atimti raudonosios imperijos didvyrio hero - 
jaus medaliai ir titulai ir nieko nelaukiant, ištremtas Į 
sunkiosios pramonės centrą Gorkij, į kurį draudžiama 
svetimšaliams koją įkelti. Būdamas tremtyje, Sakharo
vas paaštrino kovą su komunistiniu rėžimu, paskelbda
mas bado streiką dėl nėišleidimo į Ameriką jo sūnaus 
žmonos — Lizos.

Apie bado streiko motyvus Sakharovas,iššmugeliuotame 
į Vacarus laiške rašo: "Aš jaučiu tiesioginę atsakomybę 
prieš Lizos ir Alekso likimą ir negaliu šaltai pergyventi 
jų kančių, kurioms ir galo nematyti. Mano sūnus ir jo 
žmona--kodėl turi kentėti už mane? Tai yra nežmoniška 
ir netolerantiška- Aš prašau savo užsienio draugų-kreip
tis į savo valdžios pareigūnus, kad jie iškeltų šią prob
lemą L. Brežnevui ir palaužtų KGB blokadą".

Tokiais pasmerkimo žodžiais prabilo rusas užaugęs ko
munistiniame režime, tiek nusipelnęs Kremliui ir — pa
jutęs už tai dėkingumą ....

Atsiliepdami Į jo pagalbos šauksmą, gruodžio 3 d. San 
Francisco mieste gyveną jo draugai — mokslininkai, su 
ruošė prie sovietinės Rusijos konsulato tylią degančių žva
kių demontraciją. Jų čia susirinko apie , 30, daugumoje 
Nobelio premijos lauretų, ir dr. Sidney Drell pavyko įteik
ti konsulato tarnautojui laišką dėl Lizos išleidimo, kuris 
buvo adresuotas L. Brežnevui, prašant palengvinti sąly
gas Sakharovui, kuris yra silpnos sveikatos ir 1.1. Beti 
laiško įteikėjas labai suabejojo, kad laiškas pasieks ad
resatą.

Užgesinus demonstrantams ž vakutės, kova dėl žmogaus 
ir pavergtų tautų apsisprendimo teisių, neužgęso. Jų 
liepsna ir toliau šviečia Lenkijoje, Panaitės kraštuose ir 
kt.'

Žinome, kad kiekvienos kovos mūšyje visada mirš
ta kartai ir atrodytų, kad technologinės pažangos eroje 
asmeniškai aukai nebėra vietos parodyti heroizmo, lygiai 
ir Sakharovo išrastos hydrogeninės bombos šešėlyje, ku
rią Sovietų Sąjunga išbandė 1961 m. Vandenilio bomba yra 
baisesnė už atominės. Atominės bombos sprogimo jėga 
prilyginama 20, OOO tonų TNT, o hydrogeninės — 50 
milijonų tonų TNT. Tačiau paties Sakharovo pavyzdys 
ir mūsų tautos kovotojai, nežiūrint bombų galingumo , 
savo gyvenimą išstato į atvirą covą, nesutikdami su ko
munistinio "rojaus" gyvenimo realybe ir jo melu, kad ir 
papuoštu kalėdinių eglučių žaislais.

3 Dsl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
iš IV-tojo MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO 1981 m. LAPKRIČIO PABAIGOJE CHICAGOJE —----- NAUJAS NOVELĖS KONKURSAS .

DU KANADIEČIAI SIMPOZIUME: 
kairėje- inž, Juozas DANYS skai
tęs paskaitą "Modernių Švyturių 
Statybos Metodai" ir vadovavęs 
simpoziumo sesijai "Struktūros 
ir Statybos Mokslai", Šalia jo- 
inž.Izidorius MALTŠKA, skaitęs 
paskaitą "Popieriaus Fabrikų 
Projektavimas ir Statyba Kana
doje". Nuotr: D . D a n i e n ės

Ritonė Jotvingyt ė
PASAKAITĖ

MIRUSIE MS PRISIMIN
TI VAINIKO PAD Ė JI - 
MAS PRIE PAMINKLO 
JAUNIMO CENTRE; 
iš kairės: archit. Ed. 
AREAS, archit. Ri - 
mas MUI. OKAS, PLI - 
AS-ALIAS inžinierių 
ir architektų Sąjungos 
naujas p-kas /abu iš 
Los Angeles/, inž . 
Juozas RIMKEVIČIUS, 
Simpoziumo organiza
cinio Komiteto p-kas , 
visai dešinėje- inž. dr. 
Pranas ZUNDE .Moks
linės programos p-kas, 
Georgia institute of 
Technology profesorius.

Nuotr: J. V. Danio

IV-asis SIMPOZIU
MAS praėjo su dide
liu pasiseki mu, pasižy
mėjo tiek savo augštu , 
profesiniu lygiu, tiek 
savo įvairumu. 
Didžiuojamės savo 
lietuviais moksli - 
ninkais išeivijoje

Pasakysiu pasakaitę 
Apie katino dukraitę 
Apie rainą Katinyčę, 
Juodo katino dukrytę.

Buvo taip. Ir paklausykit’. 
Vieną šaltą, šaltą žiemą, 
Kai į mūsų namo kiemą 
Krito snaigės ir vėl krito 
Ir nebuvo nieko kito,

Kaip tik balta t balta, balta. 
Mes išgirdome už durų 
Keistą garsą, šuru - buru, 
I. yg tylučiai kas vaitojo, 
Lyg suvirko ir - nustojo.

Buvo aišku. Gyvuliukas’. 
Ar bereikia jums sakyti, 
Kaip mes lėkėm pamatyti, 
Kas gi šaltyje ir naktį 
Krapšto mūsų namo staktį ’. ?

Du ir du kart sukom raktą. 
Ir, kaip manot, ką už durų 
Mes pamatėm, šuru - buru, 
Degė akys Katinytės, 
Juodo katino dukrytės.

Mes ją, aišku, tuoj į vidų 
Ir - "Mamyte, šildyk pieną’," 
G kai lakė, tai po vieną 
Glostėm galvą, nugarytę 
T r net rainą uodegytę -

Čia ir baigias pasakaitė 
Apie katino dukraitę, 
Apie rainą Katinytę, 
Dailią , meilią ir mažytę 
Juodo katino dukrytę.

/Iš EGLUTE,
1981 m. Gruodžio mėn./.

ALOYZO BARONO VARDO 
NOVELĖS KONKURSĄ skel
bia Lietuvių Rašytojų Drau
gija, norėdama prisiminti 
savo mirusį narį,LRD pir
mininką, novelistą ir romą - 
nistą Aloyzą Baroną,
1, Novelės temą bei meninę 
idėją autoriai pasirenka 
laisvai/ tačiau pageidautina 
lietuviškas turinys ir perso
nažai/,
2, Novelės i Įgis-ne daugiau 
2G mašinėle rašytų laiškų 
popieriaus puslapių,
3, Terminas: 1982 m„KGVG 
1 d,
4, Rankraščiai /rašyti ma - 
šinėle su tarpais/ pasirašo
mi slapyvardžiu; atskirai 
pridedamas užlipintas vo
kelis, pažymėtas tuo pačiu 
slapyvardžiu, o jo viduje - 
autoriaus pavardė, adresas 
ir telefonas.

/-J. 'i

siunčiami5, Rankraščiai
L RD Valdybai 3O6-22nd St ° 
Santa Monica,CA 9G4O2 USA, 
kuri juos perduoda jury ko
misijai.,
6„ L RD Valdyba 1 sudaro 3 
asmenų komisijąskuri spren
džia balsų dauguma/jei ko - 
misija nerastų verto premi - 
juoti kūrinio,premija atide - 
dama kitiems metams/. Ko
misijos sprendimas galuti - 
nis.
7O Geriausia pripažintos 
novelės autoriui skiria - 
mą 5GG dol.premija, kurios 
mecenatai yra Nijolė Baro - 
nicnė ir LRDO
8„ Jury komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau,
9. Dėl premijuotos novelės 
spausdinimo L RD Valdyba 
susitaria su autorium.

L RD VALDYBA

Juozas S i 1 ė n a s

VEIDU I ŠIAURE *
Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

. ■‘00* 0^ -0^' 00- -0^'

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

SENOJOJE PRŪSU ŽEMĖJE
/ tęsinys/

24 -
Dideliame aerodrome daugybė visokio tipo lėktuvų, gy

vas jų judėjimas, be perstojimo virpina orą jų ūžesys. 
Dalis jų stovi aerodromo pakraščiuose, apdengti žaliais 
maskavimo tinklais. Kiek atokiau nuo aerodromo,iš mėty
tos priešlėktuvinės baterijos. Ilgų vamzdžių pabūklai 
stiebiasi iš jas juosiančių, gerai įtvirtintų bunkerių. Ma
tyti keletas sugriautų angarų ir kitokių pastatų, vietomis 
juoduoja didelių bombų išraustos duobės, turėjo būti stip
rūs bombordavimai. (b. d.).

Po vargingų kelionės dienų jaučiamės jau sustiprėję. 
Nuolatos galvojame apie ateitį. Niekas nenorime papulti 
į ginkluotas vokiečių formacijas ir atsidurti rytų ar vaka
rų fronte. Mūsų tikslas Įdek galima ilgiau išsilaikyti 
nuo bet kokio fronto ir sulaukti karo pabaigos, iki liki- 
minės mūsų tėvynės dienos.

Mažam kambaryje esame aštuoni: penki anykštėnai ir 
trys panevėžiečiai. Pirmadienis, — pirmoji grupė išvyks
ta į Įsrutę—Insterburgą. Išvykstančiųjų tarpe Klemas , 
Juozas ir Lakūnas. Gaila skirtis su gerais draugais ir 
kaimynais, su Pagojęs kautynių dalyviais, bendro likimo 
broliais. Atsisveikinam, tikėdami kada nors, kur nors 
susitikti. Nutariame ryšį palaikyti laiškais.

Mus išvaro prie darbo, kasti dideles duobes ruošiamam 
vandens baseinui. Tai pirmasis mūsų vergiškas darbas 
vokiečių Reichui. Mūsų priežiūrai paskiriamas vidutinio 
amžiaus vokietis civilis.

Kasėjų yra per šimtas žmonių. Dirbame labai paleng
va, kiti tiesiog tinginiauja ir ramstosi ant kastuvų, žval
gosi, kad perdaug nekristų į akis prižiūrėtojui, kuriam 
atrodo visa tai nelabai patinka. Vaikšto nuo vieno kampo 
prie kito ir ragina dirbti, nestovėti. Į tuos,kurie bando 
paklusti prižiūrėtojo įsakymui, — paleidžiami nežinomų 
rankų mesti grumstai. Tai dar labiau pykina prižiūrėto
ją ir jis nejuokais pradeda pykti ir koliotis. Stveria ar
čiau dirbančio kastuvą ir rodo kaip kaip reikia dirbti.

Nežinoma ranka paleidžia ir jam didoką žemės grums-
4 psl.

tą, kuris vos nepataiko jam į galvą, nukrinta ties jo ko
jomis, apiberdamas jį žemėmis.

Vokietis meta kastuvą, piktomis akimis apžvelgia vi
sus į jį žiūrinčius, prapliumpa sodria keiksmažodžių au
dra ir kaip bitės įgeltas, pasileidžia kareivinių link. Mū
siškiai neišsilaiko juokais ir ne vienas galvojame susi - 
laukti skubios reakcijos. Bet praeina valanda kita, nie- 
kas kaltininkų neateina ieškoti.

Pietų metui atėjus, pasirodo mūsų prižiūrėtojas, su
švilpia švilpuku, pranešdamas, kad pietūs ir skubiai 
dingsta raudono mūro kareivinėse. Tas pat ir vakare — 
baigus darbą, pasirodo ir dingsta. Mokyti, kaip reikia 
dirbti — nebeateina.

Naktį ir vėl, kaip prieš porą naktų, oro pavojaus sire
nos nuvaro mus į požemio slėptuves. Jose išbūname iki 
vidurnakčiui, stiprių sprogimų ir žemės virpesių liūliuo
jami. Bombordavimo metu nutraukiama elektros srovė 
ir vanduo. Jų neturime ir rytojaus dieną.

Rugpiūčio devintoji diena. Iš mūsų sudaroma šešias 
dešimt vyrų grupė. Esame paskirti išvykti į Jurgaičių — 
Jurgenfeldo aerodromą. Kelionei ganiame sauso maisto 
davinį ir pėsti išžygiuojame į už aerodromo esančią gele
žinkelio stotelę. Su savimi nešamės visas lietuviško 
maisto atsargas, dar mažai tepraimtas sviesto dėžes. O 
Petras vis dar neatsisako nuo lietuviškos duonos kepalų, 
tempia net prakaituodamas. Nors jau ir gauname karei
višką maisto davinį, bet jo mums mažoka, dar mūsų dir
žai netaip suveržti, kaip vokiečių.

Geležinkelio stotyje randame mus belaukiantį traukinį, 
skubiai susikraustome į keleivinius vagonus,įsimaišome 
kartu tarp civilių. Traukinio sąstatas nedidelis. Stotyje 
daug laukiančių ir važiuojančių, Išvažiuojame Karaliau
čiaus link. Mūsų palydovai aiškina kad ten turėsime per
sėsti į kitą traukinį, einantį į Įsrutę.

Pro vagonų langus bėga vaizdai. Iš mūsų krūtinių su
skamba daina:

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

Laukuose, minutei ant darbo įrankių parymę seniai ir 
moterys, stebi tūkstantinį kartą praeinantį, nuo laiko ir dū
mų pajuodavusį traukinį. Tikėdami, praslenkančių vagonų 
languose pamatyti seniai nematytus, į didžius karo žy
gius išlydėtus savo artimųjų veidus.

Šį kartą jie mato nepažįstamus, vaitojančios Nemuno 
šalies vaikų veidus, ir girdi jų kančias, ryžto ir vilties 
plaukiantį balsą. Ar jie atpažįsta ir savo protėvių žemės 
balsą?

Mūsų dainų pasiklausyti, iš kitų vagonų ateina keletas 

vokiečių, jų tarpe dvi dar apyjaunės moterys. Jos klauso
si ir prašo dar ir dar. . . Vyrai ploja, o moterys mums 
padėkos žodžius taria lietuviškai. Pasisako esą gy
venusios Klaipėdoje, girdėjusios kaip Lietuvos kareiviai 
gražiai dainuodavę. Ir taip bedainuodami pasiekiame Ka
raliaučių. Mus pasitinka daugiaaukščiai mūro namai ir 
smailūs bažnyčių bokštai. Miesto gatvėmis gana stiprus 
judėjimas visomis kryptimis. Sakoma, kad Karaliaučius 
mažiausiai subomborduotas miestas. Bet ir jame matyti 
žymūs bombordavimo pėdsakai.

Iš geležinkelio stoties persėdame į tramvajų, važiuoja
me į kitą centralinę geležinkelio stotį. Su įdomumu ste
bime įvairius pastatus. Senamiestyje dominuoja seno go
tiško stiliaus namai. Jie daugiausiai papuošti nedideliais 
įvairiaformiais, vario skarda apkaltais bokšteliais,)kurie 
primena vienoj dainoj apdainuotas, auksu žibančias, 
miestų bonias.

Priegliaus upės dešiniajam krante stūkso sena, masyvi 
raudonų plytų, iš tryliktojo amžiaus kryžuočių Ordino 
statyta pilis. Iš jos daugelio amžių begyje, Ordinas kry
žiaus vardu, darė puolamuosius karo žygius į Lietuvos ir 
jos genčių žemes. Daugelį kartų lietuviai, sambai, no- 
rangai, nadriuviai ir kiti, bandė sunaikinti kardu ir ugni
mi, bet ji atlaikė ir vergų raumenų darbu dar daugiau 
plėtėsi ir stiprėjo. Storos niūrios mūro sienos, žalių vi
joklių tinklu apaugusios, slepia senąsias Prūsų laisvės 
paslaptis. Neplati Priegliaus upės vandens juosta skalau
ja jos akmeninius pamatus. Didelis kertinis apvalus bokš
tas šliejasi prie gana judrios, akmenimis grįstos gatvės. 
Sakoma, kad jos požemiuose yra suslėpta ilgų amžių 
Prūsų žemės archyvas, ir Prūsų lietuvių archiologinis 
muziejus, kuris iki Hitlerio atėjimo dar buvo atviras lan
kytojams. Dabar jisai uždarytas...,

Atvykstame į centrinę geležinkelio stotį. Stotyje dide
lis atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų judėjimas. Stoties 
pareigūnai daugumoje moterys. Įėjimas į peronus kont
roliuojamas griežtai, visur reikia parodyti dokumentai. 
Mūsų reikalus tvarko prie mūsų paskirtas vokiečių pus
karininkis.

Perone, į vakarus pravažiuoją traukiniai pilni sužeis
tųjų karių, juos lydi sanitarinis personalas. Jie nestoja, 
tik sumažinę greitį, ’skuba toliau.

Į rytus, į Lietuvos pusę einantieji traukiniai perkrau
ti kareiviais, tankais ir pabūklais. Tarp jų įsikraustome 
ir mes, nors vagonai perpildyti, bet įsitaisome neblogai 
Mūsų bendrakeleiviai Werchmachto kariai, daugumoje 
vyresnio amžiaus, permetami iš vakarų fronto. Jų tarpe 
nemažai ir jaunuolių vos per penkioliktus metus kopian
čių, tiesiai iš Darbo Tarnybos surinktų. Jie gana judrūs, 
matyti pirmą kartą ugnies krikšto paragauti vyksta/UčL/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iŠ spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

MAZUTAS PALANGOS 
PLIAŽE

Po gruodžio 4 dienos aud
ros Baltijos pajūryje iš su
dužusio tanklaivio išsiliejo 
mazutas, kuris pasklido jū
ros paviršiuje nuo Klaipėdos 
uosto iki Šventosios, Tuo 
būdu yra užterštas ir Palan
gos pliažas.

Šimtai darbininkų tris sa
vaites dirbo valydami alyva 
užterštus plotus. Jeigu ir pa
vyktų mazutą pašalinti;, tai 
specialistų nuomone, bangos 
dar keletą metų išplaus 
krantą mazuto liekanas.

MAŽESNIS DERLIUS .
1981 m. gruodžio 2 d. po

sėdyje LTSR Aukščiausios 
LKP sekretorius P. Griš
kevičius pranešė, kad Lie
tuvoje gautas mažesnis že
mės ūkio derlius. Grūdų su
rinkimo planas įvykdytas tik 
76 procentais. Padėtis gy
vulininkystėje taip pat nege
resnių me stovyje. Neįvyk - 
domos mėsos ir pieno nor
mos valstybei.

"KOVOTOJAS UZ TAIKA"
Vilniaus valstybinėje/taip 

vad. respublikinėje/ biblio - 
tekoje buvo surengta paro - 
da paminėti Leonido Brež- 
nev’o raštų tomai "Lenino 
keliu", trilogija "Mažoji že - 
mė", "Atgimimas", "Plėši - 
niai", o lietuvių kalba"At - 
siminimai" ir dvitomis lei 
dinys Sov. Rusijos ko munis - 
tų partijos veiklos klausi - 
mais.Buvo ir eilė nuotrau - 
kų.

Jo išpūsti nuopelnai, pagy
ros, "Aukso Žvaigždės” me
dali s, grūda mos šabloniškos 
knygos artėja prie kulto, ku
riuo buvo užpilamas ir ki
tas neklystantis gelbėtojas 
"tėvas" Stalinas.

Nors sovietai galvoja, kad 
1GG ar 1GGG kartų kartoja - 
mas melas galų gale pa
virsta tiesa, jų propagandos 
tvirtinimas, kad Brežnev’as 
kovoja už taiką ir tautų 
draugystę, neap mulki n s ž mo- 
nijos.Afganistanas Sov.Rusi
jos nepuolė ir Sovietams ne
reikėjo nuo jų gintis, o Brež- 
nev’as vis tvirtina,kad gink - 
luojasi tik gynybos tikslais..

BAUS SPEKULIANTUS
Maskvoje įvyko’ Sovietų 

aukščiausiojo teismo suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
ir I.TŠR aukščiausiojo teis
mo pirmininkas J. Mistinas.

Suvažiavimas įpareigojo 
teismus neapsiriboti įstaty
mo numatytomis bausmė - 
mis spekuliantams, bet su
sekti ir šaltinius iš kur jie 
įsigijo prekes. Nutarta ak
tyviau kovoti su spekuliaci - 
ja.

A. ČEKUOLIS-ISPANIJOJE
Sovietų agentūros APN 

biuro Ispanijoje vedėju pa
skirtas Algimantas Čekuolis,

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS, 
JEIGU NORI NUSTOTI — MŪS U.

ATEIK (. LIETUVIU. A A- (ALKOHOLIES ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKI MA* . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. JLA SALLE. WE. ,

8 V AL. V AK ARO.

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

1982.1.20
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/Kokia laiminga^odėl mes 
> diena’.

Bendras Pažaislio vienuolyno ir bažnyčios pastatu vaizdas

Z1D

/Iš :'I AT VIJA", leidžiam............... /’ ltiazianio išeivijoje/

anksčiau dirbęs panašų dar - 
bą Portugalijoje.

Madride, kur vyksta ESB 
konferencija, sovietų žurna
listai atlieka įvairias parei - 
gas.

RESTAURACIJOS DARBAI 
PAŽAISLYJE

Pažaislio vienuolynas ir 
bažnyčia yra pripažinta ba
rokinės architektūros svar
bus paminklas. Todėl rūpi - 
namasi jį restauruoti tiek 
pastatus, tiek tapybą ir 
skulptūras.* Tuos darbus at-' 
lieka specialistai dailininkai 
restauruotojai iš Kauno ir 
Vilniaus.

Kaip suderinti tai su ku - 
nigų terorizavimu arba 
tyčiojimusi iš tikinčiųjų, kai 
Sovietų konstitucijoje pripa - 
žįstama tikėjimo laisvė, kaip 
ir valstybių prisijungimo ir 
atsijungimo nuo Sov.Sąjun - 
gos laisvė...

Kaip nėra ko tyčiotis iš 
netikinčiųjų, taip ir atvirkš
čiai turėtų būti, nes vis dar 
žmogus svarbiau už pastatą ; 
aų daiktą.

Hitlerininkų okupacijos 
metais Pažaislio vienuolynas 
gelbėjo ir slėpė ne vieną pa
smerktąjį mirti gete ir kitur. 
Apie tai sovietų spauda neuž
simena.

MIRĖ SKULPTORIUS
ANTINIS

Žinomas skulptorius Ro
bertas Antinis mirė. Takojo 
sūnus ir duktė.

MĖGIAMI ANYKŠTĖNAI 
RAŠYTOJAI

Anykščiuose randasi mū
sų žymiųjų rašytojų vysk,A p 
Baranausko ir A.Vienuolio- 
Žukausko memorialiniai mu- 
zie jai, kariuose sukaupta do
kumentinė medžiaga, lie - 
čianti jų darbus ir gyvenimą.

Rašoma,kad šiuos muzie - 
jus aplankė vasaros ir ru
dens metu 54.GGG žmonių „

KODĖL TRAKTORININKAI 
BĖGA IŠ KOLCHOZU

Traktorininkai iš kai-

1

Pažaislio Vienuolynas-žymiausias baroko architektū
ros paminklas Baltijos kraštuose. Fundatorius-Kris- 
tupas Zigmantas PACAS,kuris buvo nupirkęs žemę ir 
pakvietęs archit.italą Ludovico Fredo.DSienas baigė 

mūryti 1674 m., 
fasadas baigtas 
1681 m.
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mų pasitraukia į miestus,kai 
tik atsiranda proga dažniau
siai dėl to, kad chroniškai 
trūksta mašinų Talių, darbai 
nepakankamai gerai suorga
nizuoti, nėra pakankamų gy
venimui patalpų, mažose 
krautuvėlėse dažnai trūksta 
būtiniausių prekių,permažai 
kaime liko merginų,kad pa - 
sirinktų nuotaką...

MEGZTI. ŽAISLAI
Šiaulių Parodų Rūmuose 

buvo surengta mėgėjos A. 
Smolenskienės darbų paro
da- megzti žaislai: lėlės , 
nykštukai, meškiukai, liau
dies pasakų veikėjai, paukš
čiai ir kt. Ji yra vadinama 
liaudies meistre.

STORIAUSIOS EGLĖS
Mažeikių apskrityje, šalia

BULVE - BUVO IR YRA REIKALINGA

Iš visų daržovių populia
riausia ir dažniausiai varto
jama, neganduose daugeliui 
gyvybę išgelbėjusi yra-bul - 
vė. Tai maistinga daržovė: 
jos baltymuose,kaip žinoma, 
yra žmogui reikalingų amino 
rūgščių, vitamino C/ypač, 
jeigu valgoma su žieve/, ka
lio druskų, potasijaus, kurie 
skatina pašalinti skysčiaus 
perteklių organizme ir pa
laiko reguliarų širdies rau
menų darbą, įvairių metalų 
dalelyčių.

Lietuvoje bulvių rūšys bu
vo pradėta sistematingai ge - 
rinti jau 4 m.po nepriklauso
mybės paskelbimo- 1922 m , 
Tadaprof.D.Rudzinskas Že - 
mes Ūkio Technikume Dot
nuvoje įkūrė bulvių selekci
jos stotį. Šiuo metu bulvių 
auginimo ir kitus klausimus 
tiria Žemdirbystės Institu
tas Dotnuvoje: apsaugą nuo 
ligų ir kenkėjų, rūšiavimą, 
geresnių veislių išvedimą, 
sėklininkystę. Čia randasi 
apie 5GG bulvių veislių ko
lekcija.

Bandymų plotuose augina
mos įvairios rūšys bulvių ne 
tik iš Amerikos atvežti}/ kur 
jas augino indėnai ir paskui 
jūrininkų buvo atvežtos į Eu
ropą/, bet ir iš kitur.

Bulvių rūšiavimo ir atrin
kimo stotys randasi ir Vo_- 
kės filijalėje,Anykščių rajo
ne, Elmininkų bandymų sto
tyje.

Kaip rašo A.Šalnaitė, yra 
išvesta keletą naujų bulvių 
rūšių lietuvių specialistų 
pastangomis: U. Čapienės ir

KADI O 14 10 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAM A

KIEKVIENAI ANTRADIENĮ »«» 11.3* iki Uv.aakitea 
PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS 

10 5 3 Albani3! Cr . L>u v ern ay . P. Q Tel'S 669 8834
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Mažeikių apskrityje, šalia 
Varduvos upės, Renavos par
ke auga storiausia I ietuvos 
eglė. Jos liemuo 3 ir pusės 
metrų apimties, o Prienuoi- 
se yra augščiausioji eglė- 
45 metrų ir 86 cm.

AR PASIDARĖM GUDRESNI 20 AMŽIUJE ? C. LAŠAS

Britai pradėjo pažinti džino skonį anie 17 n k • 
Bet kraštą valdžiusieji Stiuartai Palaikė Pranoūbją “dėl’ 
to Britanijos gyventojai gėrė daugiausia 1S ten atgabena- 
mus vyną ir degtinę. ugaoena

Kai karaliaus sostą perėmė olandiškos kilmės WII - 
immas oranslo s tai Jis nutarė, kad nėra ko svetur iš
mos,., didelius kiekius pinigą - reikia gaminti savo degti- 
nę is savo krašto grudų. s

Taip ir pradėta daryti, ir džino -•

rstatp“^:Je;’t m-j— lionų, tai 1729 m. jau 5 milijonai galionų
Taip įsisiautėta, kad darbdaviai džinu nradėio mokė 

ti darbininkams atlyginimus. Džino galėjai gau^irsur "
A.Bujausko "Mėta", "Vokę", net po namus jį vežiodavo ir siūlydavo. ’ ' ' '
"Vilma" ir I. Vaznoąienės 
ir J. Mockaičio "Varsna". 
Jos duodančios 3GG-4GG cnt 
bulvių iš 1 ha.

Bulvių rūšių tyrimo punk
tas Vilniuje augino 38 rūšis, 
atrinktas Lietuvoje ir užsie
nyje. Buvo pasiekta net der - 
lingumo rekordų.Glandiškos 
veislės "Rentai" davė 692 
cnt iš ha, Leningrado rūšis 
624 cnt iš ha, lietuvių "Vil
ma" - 585 cnt iš ha.

Raudondvaryje rūpinama
si žemės ūkio mechanizaci
ja, skiriama daug dėmesio į 
bulvių auginimo- nuėmimo 
mechanizaciją, kuriamos 
tam tikslui naujos mašinos . 
/įvairios tokios mašinos jau 
senokai išrastos ir naudoja
mos didžiuosiuose ūkiuose- 
farmose JAV-se. Atrodo, 
kad verčiau nepradėti nuo

Varduvos up ės „Re navos par
ke auga storiausia Lietuvos 
eglė. Jos liemuo 3 ir pusės 
metrų apimties, o Prienuo - 
se yra augščiausioji eglė- 
45 metrų ir 86 cm.

zalianykštis
PADEKIME ŽIEMOJANTIEMS 

paukščiams

abėcėlės, kai jau žodžiai ir 
sakiniai surasti.../.

Gargžduose, bulvės garbei 
ir žmonių naudai įrengta 

'valgykla, kur pagaminama 29 
įvairūs bulvių patiekalai.

Tačiau - geriausios maši
nos stovės be darbo, jeigu 
nebus žmogaus norių rankų , 
žmogaus patyrimo ir noro 
prisitaikinti prie gamtos są
lygų ir nuimti derlių,kuomet 
to reikia, o ne kada partija , 
ypač su centru Maskvoje, nu
rodo. ..

Taigi - bulvių derlius ga - 
lėtų būti geresnis. O trūks - 
tant mėsos ir kitokių produk
tų- jų dar daugiau reikės...

Nors dauguma paukščių žiemą išskrenda į saulėtus 
kraštus, nemaža jų gražiųjų rūšių pasilieka čia kartu su 
mumis laukti pavasario. Agrikultūros ir Mitybos Minis
terija primena, kad galima prisipratinti zyles, vyšnių ki
kilius, kėkštus,kardinolus ir žvirblius prie savo kiemo , 
patiekiant jiems maisto, vandens ir užuovėjos. Jiems rei
kia medelio arba krūmo užuovėjai,bet svarbiausia- pas - 
tovaus maisto. Russ Gomme sako, kad skirtingos paukš - 
čių rūšys mėgsta skirtingą maistą. Geniai ir kiti, kurie 
kalinėja medžių žieves, mėgsta riebalus nuo įvairių mė
sų. Saulėgrąžos yra populiariausios sėklos žiemos metu, 
nes jas mėgsta ir kėkštai ir zylės, net ir kardinolai/rau
doni, kuoduoti paukščiai/.

Sodininkystės krautuvės parduoda įvairių paukščių 
sėklų mišinių, bet galima ir patiems eksperimentuoti, su
maišant javus, riešutus, obuolių gabaliukus.

R.Gomme pataria maitinimo lentelę padėti užuovė - 
jon, toliau nuo naminių gyvuliukų. Primena,kad perkant 
ar pasidarant paukščių lesyklą, geriau daryti ją didesnę , 
nes sutalpina daugiau paukščių ir jie tada dėl sėklų ma - 
žiau pešasi.

Paukščiai mėgsta ątskristi reguliariai,tad reikia pa
sirūpinti, kad lesykla būtų visada pakankamai aprūpinta 
sėklomis.

Norint atgrąsinti didesnius paukščius, patariama į- 
rengti lesyklą plastikiniame butelyje, išpjovus jo šone pa
kankamo dydžio skylę mažesniems paukščiams. Tokią le
syklą pasikabinus savo buto lango aukštumoje, turėsite 
malonumą stebėti lesančius paukštelius ,kai jiems mais
to susirasti yra sunku.

5
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ffįį A ffjk 4B JK 
TORONTO LIETUVIŲ 
k-pfditd kooperatyve —————————————

A. L U K 0 Š I U S

toronto
: -.v-' .

MOKA:
14 % už 90 dienu term. ind.
14 % už 6 mėn. term. ind. 
14*4% už 1 metų term. ind.
13 % už 3 metu term. ind.
15 % už pensijų planą
14 % už namu plana
14 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI viri 28 mil. doleriu

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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 va), ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6F> 1A6

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. *» Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 * 532-3414

AKTYVAI— virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75'< įkainoto f urvo vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolos iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokomos įvairius sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VEIKLIOS KLK D-JOS 
MOTERYS
KLK Moterų D-jos Prisi
kėlimo Parapijos skyrius 
atšventė25 m./1956-1981m./ 
sukakti., Ta proga išleido 
veiklos darbams pažymėti 
patrauklų leidinį 4G psl.,, 
iliustruotą 44 nuotraukomis o 
Tai indėlis Toronto lietuvių 
veiklos istorijai. Draugijos 
šūkis-”Tiesa ir Meilė”.

Šio leidinio Redakcinė Ko
misija rašo:"Lei.dinėlis bus 
paskatinimas mūsų du k- 
t e r i m s tęsti mūsų krikš - 
čioniškų tradicijų ugdymo 
kelią ir ieškoti naujų gairių 
tautos ir artimo meilės tar
nyboje, nepasi metus klai
džiam šių laikų gyvenime”.

KLKM D-ją leidinyje svei
kina Gen.Konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuidzinas, Centro V- 
bos p-kė dr.O.Gustainienė, 
1-asis dvasios vadas kleb . 
Tėv. Placidas Barius,GFM, 
dabartinis kleb. dv. vadas: 
Tėv. Augustinas Simanavi
čius, CFM, I-oji D-jos Val
dybos pirmininkėdr. M.Kar- 
kienė, 2-oji-A. Kuo lie nė, 3 - 
ji -D.Reginienė, 4-ji Br . 
Spa; jonienė, 5-ji-L. Muraus
kienė, 6-ji-B. Bijietienė, 7- 
ji- dabartinė B. Čepaitienė .

Visos 7 moterys parašė 
turiningus sveikinimus ir , 
žinoma, per 25 metus atliko 
didelius darbus Prisikėlimo 
Parapijos ugdyme ir kituose 
lietuvybės stiprinimo dar
buose tiek parapijos ribose, 
tiek ir visoje Toronto lietu- 
vių kolonijoje.

Apskaičiuojama, kad bend-

EIGŲ GERI IR GALI GERT)
JEIGU NORI NUSTOTI

TAVO REIKALAS , 
MŪSŲ .

ATEIK I LIETUVIU, AĄ (ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
(.KŪPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA v 
TREČIADIENI. Z I 9 M/M/CO AVENUE ' Royal YorkRd. 
ir Mirnico Avenue kampas TORONTE) 7.30 v; v.

SKAMBINKIT : 487-5591

6 psl.

IMA:

už asm. paskolas nuo 18^% 

už mortgičius nuo 17 % %

= MOKA UŽ: v
= 90 dienų termin. indėlius 14 %
= 180-185 d. term. ind. 14 %
E term, indėlius 1 metų 14’/2% 
= term, indėlius 3 metų 13 %
E pensijų s-tą 15 %
= spec. taup. s-tą 14 %
E taupomąją s-tą 11 %
= depozitų-čekių s-tą 6 %
= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo 18V1%
= mortgičius nuo 17%%

pai, lietuvė moteris atlieka 
3/4 darbų šeimoje ir visuo
meninėje veikloje.

Šio 25-mečio proga buvo 
suruoštas vertingas jo pa - 
minėjimas praeito gruodžio 
6 d. Iškilmingos pamaldos 
vyko Prisikėlimo bažnyčioje 
Pritaikintą pamokslą pasakė 
svečias T ėv. Placidas iš JAV.

Po pamaldų buvo geros 
vaišės Prisikėlimo. Parapi - 
jos Salėje, kur susirinko/ ir 
iš provincijos kitų vietų/ a - 
pie 3GG. Puiki pranešėja 
buvo dr. J. Matulionytė-Cup - 
linsk,ienė. Kultūrinę-moksli - 
nę paskaitą skaitė dr^A.Sid - 
lauš kaitė.

Buvo pagerbtos Valdybos 
mirusios narės:Z.Daugvei- 
nienė, G. Pabedinskai!ė, pa
minėtos ir gyvos garbės na
rės: S.Dervinienė, A.Kuolie
nė, S. Miniotienė, B.Pabe - 
dinskienė ir dr.A.Užupienė- 
Lukie nė.

Per vaišes buvo perteikti 
ir sveikinimai žodžiu bei 
raštu.

Visiems dalyviams nuo
širdžiai padėkojo pranešėja 
dr. J. MatulionytėrČuplins- 
kienė ir Valdybos p-kė B. 
Čepaitienė. Ta proga buvo 
renkamos ir aukos Lietuvos 
Bažnyčios Kronikai leisti.

Šia proga norisi pastebėti, 
kad ruošėjai turėtų atkreipti 
dėmesį,jog tokiai auditorijai 
įvairaus mokslo lygio, per 
viešus minėjimus .ar vaišes, 
paskaitų turinys turėtų būti 
lengvo, populiaraus stiliaus, 
ne universitetų profesorių 
paskaitų detalė, taikoma stu-

TIK NUOTAIKOS
Grupė pasiryžėlių sutar

tinai vieningai veikdami, ga
li ne tik kalnus nuversti, bet 
ir iš viso, šios žemės veidą 
iš pagrindų pakeisti. Dažnai 
mes stebimės kieno nors at
liktais dideliais darbais ar 
žygiais. Kitus net stebuklais 
vadi na me „Tai vis pasiryžė
lių, dvasios galiūnų darbai. 
Visiems didesniems dar
bams bei žygiams įgyven - 
dinti būtinai dar reikalinga 
ir stipri , nepalaužiama va
lia. Be jos, kad ir gerai ką 
pradėjęs, taipogi mažai ką 
laimėsi.

Valia, tai ištikimoji visų 
šios žemės netik vargdienių, 
bet ir kilmingųjų pasiryžė
lių palydovė, neatskiriamai 
visur jų žingsnius lydinti.

Šitų gerųjų žmogaus ypa
tybių artimiausioji ir ištiki
miau,stoji drauge,palydovė, 
kaip tikra sesuo, yra nuotai
ka. Be jos-taip kaip naktis 
be aušros arba diena be sau
lės ir giedros nakties sute
ma Ijc mėnulio ir .žvaigždžių. 
Tiek savųjų rateliuose, tiek 
ir bendruose sambūriuose , 
be jos būtų liūdna, niūru ir 
klaiku. Nuotaika - tai pati 
gražiausioji sielos gelmes 
parodanti gėlė. Joks susiti
kimas, susipažinimas, pokal
bis, pasižmonėjimas, vakaro
nė, paskaitininko žodis ar 
sceninis veiksmas niekados 
nebus patrauklus, įdomus.

Praėjus įvairiems paren
gi ma ms, daž nai me s sako ma 
buvo įdomiai, nuotaikingai 
pravesta, nuotaikingai daina
vo, kalbėjo, publika buvo ge - 
roję nuotaikoje ir pan „ Iš 
viso to lengvai ir pamatome 
kokį didelį, vaidmenį .mūsų, 
gyveni me vaidi ąa. nuotąika. 
Ji kartais į mus veikia tie
siog magiškai.Tuo pačiu ji 
aiškiai parodo ir žmogaus 
vidujinį pasaulį, jo kilnumą, 
didžiadvasiškumą, bei. visas 
kitas dorybes.

Gerą nuotaiką savyje tu
rėti, ją užlaikyti, jos nepra
rasti, nėra jau taip papras
ta, kaip kad kitiems atrodo. 
Reikia kad ir nedidelių, ta - 

dentams ar kitiems akade
minio lygio klausytojams.

, Viešnia iš Gntario 
provincijos 

J. KARPIS - KYLANT/ 
KREPŠINIO ŽVAIGŽDĖ

"Toronto Star” sausio 12 
d. numeryje rašo, kad krep
šinio Burnhamthorpe Buc’s 
/ Etobickoke / geriausias 
krepšinio žaidėjas esąs John 
Karpis, jr., 6 pėdų ir 8 inčų 
aukščio. Jo sr taiklūs krep
šiai atkreipė dėmesį sporto 
talentų medžiotojų ir jau 3G 
universitetij jam siūlo sti
pendijas. Jis manu, kad pa
sirinks Syracuse universite
tą ateinančiais metais, bai
gęs gimnaziją.

Korespondentui J. Karpis 
pareiškė, kad atsilaikyti 
prieš žaidimų įtampas ir 
pasirinkti geriausią sporto 
ir akademinio lygio univer
sitetą labiausiai padėjo ki
tas gimnazijos iškiliausias , 
lietuvių kilmės sportininkas 
Leo Rautinš.

Vyresnis Jono Karpio bro
lis Tadas irgi esąs žymus 
krepšininkas, 3-ias brolis , 
jauniausias Pranukas-Frank 
irgi domisi sportu ir turi 
duomenis tapti žvaigžde.

Šių garsiųjų sportininkų 
vardus žino lietuviai, nes jie 
žaidžia ir lietuvių sporto ko
mandose. °

Jų tėvas yra pensininkas 
Jonas Karpis,TV prodiuce- 
ris, veikėjas, žurnalistas, 

NEPRARASKIME 
čiau nuolatinių pastangų, no
ro, savęs ir kitų supratimo, 
na, ir šiek tiek sugebėjimo „ 
Sugebant tai padaryti, nesun
ku ir kitiems, gal mažiau jos 
pa ve Idėjusiems, padovanoti . 
Tai praskaidrina dažnąi mo
notoniškai pro mus prabė
gančias dienas. Tai turtas , 
kurio nė už vertingiausias 
gėrybes nenupirksi. Mums, 
tiek jau visko netekusiems , 
nuolatos besisielojantiems 
savo tėvynės ir savo arti
mųjų likimu, savaime su
prantama, išlaikyti gerą 
nuotaiką reikia daug ir. ryž
tingų pastangų,t virtos valios 
tam tikro nuolatinio pasi
šventimo.

Betgi visi gerai iš savo - 
sios patirties žinome, kad 
verkšlendami taipogi nieko 
neatsieksi me’. Tad-nebūki me 
geros nuotaikos ardytojais 5 
netemdinkime kelio, kuriuo 
patys turime eiti, Geriau pa
laikykime ir skleiskime ją 
visur, nes tai pats didžiau
sias ir vertingiausias turtas, 
lengvai ir mums prieinamas.

Taip jau viskas šioje že
melėje susiklostė, kad be e- 
nergijos ir ryžto veik nieko 
negalima nuveikti. Šitie du 
veiksniai galima sakyti, kaip 
ir pagrindiniai visos šios 
moderniosios žmonijos va - 
rikliai.Tai bene patys svar
biausieji dabartinių laikų vi
sų kalbų bei diskusijų objek
tai. Tartum dvyniai broliai , 
visur jie laikosi ir keliauja 
kartu. Gali būti sveikas , 
drūtas ir patvarus-nebotu - 
rėdamas ryžto, nepertoli be
nueisi ir nedaug ką benu
veiksi, mažai laimėsi.Tačiau, 
pasiryžėliai nebūtinai turi 
būti stipruoliai, jei jie nuo
širdžiai ir neat laidžiai sie
kia užsibrėžto tikslo. Jie, 
kad ir vargingiausiomis 
priemonėmis gali perplaukti 
vandenynus, perkopti aukš
čiausių kalnų keteras, pa
siekti aukštojo mol^slo,atlik
ti visas kitas sunkiai įtikėti
nas, jo paties pasirinktas ar
ba ir jam pavestas įvairias 
šio gyvenimo užduotis.

Pensininkų Klubo Toronte p- 
kas.

Pasisekimo trims broliu
kams linkiu ir sporte ir 
moksle*. J.Ka .

st.catharines
PAVERGTU TAUTU 
ORGANIZACIJOS VEIKLA

Pavergtų Tautų Organiza
cijos vykdomojo Komiteto po
sėdis įvyko 1981 m. gruodžio 
1O dieną. Posėdį atidarė p- 
kas N. Mezes - vengras, šir
dingai padėkodamas visiems 
atstovams , dalyvavusiems 
Vengrijos sukilimo 25 metų 
sukakties šventėje, įvykusio
je Wellando mieste. Lietu
viai irgi gavo padėką už da
lyvavimą su tautine vėliava.

Aptarta visa eilė svarbių 
tarptautinio gyvenimo įvykių, 
įskaitant neramumus Lenki
joje, lenkų tautos bruzdėjimą 
prieš sovietų Rusijos okupa
ciją. Lenkų atstovas Jan Buc
ko pareiškė, kad, nežiūrint 
to, ką rašo užsienio spauda, 
Lenkija kaip laisva valstybė 
neegzistuoja, kad lenkai vei
kia tik rusų durtuvų šešėly
je. Jis -dėkojo Organizaci - 
jai už visakeriopą paramą 
lenkams jų kritiško gyveni
mo laikotarpiu. . Be laisvo 
pasaulio paramos negaran
tavo laisvės kovos pasiseki
mo. Kol kas laisvo pasaulio 
pagalba — tik žodžiai.

Posėdyje dalyvavę trys uk
rainiečių atstovai su savo pir
mininku Emil Hawryshyn pa
darė kelias mandagias pasta
bas čekams už žodžio"čeko- 
slovakija" naudojimą, mėgi
nant prisijungti slovakus, ir 
taip pat buvusiam lenkų at
stovui E. Dieržek už nesu
pratimą ukrainiečių tautos 
bei jos siekių. Juos pataisė 
p-kas N. Mėsės, priminda
mas, kad šios rūšies reika
lai nėra priimti svarstyti 
Organizacijos ribose. Pa
brėžė pirmaeilį Organizaci
jos tikslą — sieKti atsikraty
ti bendrų visų pavergėjų—so
vietine Rusija. Tuo reikalas 
ir baigėsi.

Ukrainiečiai savo keliu pa
kvietė visų pavergtų tautų 
žmones > dalyvauti Ukrainos 
Nepriklausomybės iškilmėse 
prie miesto rotušės sausio 
22 dieną, 1982 m. Iškilmės 
prasidės lygiai 12 vai. dieną . 
Būtų gerai, kad kuo daugiau 
dalyvautų lietuvių, nes ukrai
niečiai visada dalyvauja, be - 
veik niekad nepamiršdami 
priminti visiems, kad Vilnius 
buvo ir bus Lietuvos.

Čekoslovakai pranešė, kad 
jų Tautinės Sąjungos pirmi
ninke išrinkta ponia V. A. W 
Semerad. Latvių bei estų at
stovai kalbėjo apie Žmogaus 
Teisių demonstraciją Toron
te. Po to nutarta, kad dėl Ka
lėdų bei Naujų Metų švenčių,

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU

13 DIENŲ SU GIMINĖM!!!
Vilnius-Ryga gruodžio 21 — sausio 4 

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.

Toronto tel.
MONTREAL 
CHICAGO 
TELEX

2385 Dundas St.

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

06-986766 TOR
W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W. Visais kel ionių reik alais

Toronto , Ont bet kur pasaulyje skambinti’-

M6P 1A5 Tel. 533 - 3531

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ. LIAUDIES PASAKŲ,’.’»

tradiciniai organizacijos PIE
TŪS - DISKUSIJOS nukelia
mos i sausio lOd. — sekma
dienį. Pradžia 12 vai. dieną. 
Pietų kaina $8 00. Prašomi 
dalyvauti ir lietuviai. Disku
sijose dalyvaus Kanados par
lamento keli nariai bei vietos 
žymiausi politikai. Vieta jau 
visiems žinomas ESQUIRE 
HOTEL, Oueenston St.

o APYLINKĖS VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS paprašė bu
vusią Valdybą pasilikti parei
gose ir toliau, su kuo daugu
ma Valdybos narių ir sutiko. 
Tokiu būdu belieka pasveikin
ti gerai dirbančius veikė — 
jus > o pirmininkui A. Šeti— 
kui — geriausios sveikatos ir 
sėkmės tautinėje laisvės ko
voje ir ateinančiais 1982 me
tais.
e Vienas mūsų krašto žymių 
lietuvybės veikėjų — Juozas 
Šarapnickas įspūdingoje ke
lionėje aplankė Karibų Jūros 
salas ir Dominikonų respub
liką. Jis keliavo, su kitais A- 
merikos SLA nariais. Kelio
ne labai patenkintas ir žada 
viską aprašyti.
o Bendros Niagaros Krašto 
Lietuvių Kūčios labai gražiai 
pasisekė, dalyvavo pilnutėlė 
salė žmonių. Atatinkamu me
tu susikaupę prisiminė pa
vergtus tėvynėje savo brolius 
ir seseris, pasimeldė, kad 
jie kuo greičiau atgautųlais-

1 vę. Kor.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i

6

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— Įsikūręs nuosavuose namuose —

KOOPERATYVAS

TALKA

HAMILTONO LIETUVIŲ

KREDITO

830 Main St. East 
L8M 1L6

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

6%
13%

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term. dcpoz. 1 m. 
term, depoz. 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dienu depozitus

DARBO VALANDOS: p i r mod ien i rni oi s-k etvirt odi'eni oi s nuo IU 

penktcdier.i oi s nuo 10 iki 7 vol. še Stodieni oi s nuo 9 iki 12 vol.

L i epos — rugp i uė ic mėn. še ši odi eni oi s uidoryto.

HAMILTONO LIETUVIU ZUKLAUTOJU IR MEDŽIOTOJU
KLUBO "GIEDRAITIS"

NAUJO PASTATO VAJAUS
TĘSINYS

MECENATAI - AUKOTOJAI.

$ 1, CLO.OO - Antanas Patamsis .
$ 300 , CO - Vladas Matukaitis
$ 2OC. CO - Petras ir Danutė Bobinai
$ 200. OC - V was ir Valė Verbickai
$ 50. OO - Antanas Šukaitis

iki 1981 m. gruodžio 31 d. gauta $ 5, 943.40Iš viso
Klubo valdyba nuoširdžiai dėkoja naujiems mece
natams - aukotojams už jų duosnią paramą. Ačiū 
jiems.
Tuo pačiu pranešame, kad jau ruošiamasi savo 
metiniam zuikių baliui, kuris įvyks 1982 sausio 23 d. 
šeštadienį, Jaunimo Centre. Klubo valdyba

i ______________ . ------------------- .------- - ........

KŪČIOS IR KAI EDUS
Bendrą Kūčių vakarienę 

hamiltoniečiams ir šįmet 
buvo surengusi DIK Algirdo 
Šaulių Kuopa 1981 m.,gruo
džio 24 vakareJaunimo 
Centro salėje. Joje daly va - 
vo per 50 asmenų. Maldą 
sukalbėjo vakarienėje daly
vavęs kun. Šileika. Po jos 
svečiai dalinosi plotkelėmi s , 
linkėdami linskmų švenčių. 
Uždegus ant stalo dekoruo
tas žvakes,prasidėjo vaišės. 
Lėkštes maisto gaminiais 
pildėsi kiekvienas pagal sa
vo skonį. Jo buvo gana daug 
ir skaniai pagaminto, spėju, 
kad mažiausiai 12 patiekalų, 
pagal seną lietuvių tradiciją 
tokiu momentu. Stalą puošė 
ir puikų maistą pagamino p. 
Petkevičienė, jau seniai ži
noma, kaip gerti šeimininkė 
ir virėja, padedama kitų po
nių. Joms priklauso užtar
nauta padėka.

Vėliau sekė kavutė su ke
letą rūšių skanių pyragaičit^ 
Po vakarienės čia pat laukė
me Piemenėlių mišių. Ka
dangi visi buvome pasisotinę^ 
neliko nieko kito daryti, kaip 
vesti pokalbius įvairiomis 
temomis.Atėjus mišių lai - 
kuijVisi suėjome į bažnyčią, 
kari paskutiniu momentu 
užsipildė iki pilmumo.

Mišias celebravo kun .Ši
leika/ girdėjome, kad klebo
nas serga/. Baigiantis mi
šioms, kun. Šileliui visus pa

£1,50 kelnes 
our pristatant

ervice atsiimant
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

365-7146
7M1-A CENTBAIE

365-1143 ru». LumIi

766-2667
2666 Al LARO

1982.1. 20

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 18% 
asmeninės paskolas 20%

N< nokomo gyvybėj ir o$m. paskolų drauda, 
v Cf Nemokamos pilnos čekių petarnovimos.

kvietė ton pačion salėn ka - 
vutei,kurią parūpino parapi
ja. Kavutei susirinko pilna 
salė hamiltoniečių. Daug 
jaunimo ir minko kailinių . 
Dėl minkų nieko ne sakau, bet 
kas liečia jaunimą,tai malo
nu jų tiek daug matyti nors 
kartą metuose,tarpe ’’seni
mo”. Betgi būtų dar malo
niau, jeigu jaunimas skait- 
lingiau dalyvautų "senimo" 
renginiuose, tuo pačiu pa
gerbdamas rengėjų geras ir 
gražias pastangas ir visi 
kartu pašoktų ir padainuotų 
linksmesnių lietuviškų dai
nų.

Atrodo, kad hamiltoniečiai 
kalėdines šventes praleido 
gražiai. Naujų Metų sutiki - 
mo čia neįvyko ir taip atsi - 
tiko tik pirmą kartą. Tad ir 
gera dalis hamiltoniečių juos 
sutikti buvo išdulkėję į kitas 
parapijas. Z.Pu’.ianauskas

PRASMINGAS BENDRAVIMAS

"Maironio” Šaulių kuopa 
1981 m. lapkričio mėn. 21 d., 
Ukrainian Confederation Hail 
surengė Lietuvos kariuome
nės, buvusių ir dabartiniųko- 
votojų už Lietuvos laisvę pa
minėjimą. Buvo išsiuntinėti 
kvietimai visiems miesto ir 
apylinkių lietuviams, todėl 
nenuostabu, kad minėjime da
lyvavo beveik visi.

Uniformuoti šąuliai į minė
jimo salę įnešė Kanados, Lie
tuvos ir šaulių ’Maironio" 
kuopos vėliavas. Kuopos p- 
kas Ant. Juozapavičius atida
rė minėjimą. Kanados Him
nas ir po to, pakviestas kal
bėti J. Kručas. Jis trumpa
me žodyje paminėjo mūsų 
tautos istorinius, nepriklau
somybės laikotarpio ir dabar
tinius kovotojus, bei jų aukas 
mūsų tėvynei Lietuvai ir ko
munizmo barbariškus kėslus 
mūsų tautą sunaikinti. Kuo
pos p-kas A. Juozapavičius 
pakvietė visus dalyvius susto
ti ir tylos minute pagerbti už 
tautos laisvę žuvusius ir mi
rusius kovotojus.

Meninę dalį išpildė Lon
dono, Ont. lietuviai: choras 
"Pašvaistė"— vadovaujamas 
R. Vilionės ir tautinių šokiu 
grupė "Sugrįžk Jaunyste" — 
vadovaujama Danos ir Miro 
Cliainauskų, sol. Irena Čer
nienė. A ko m ponavo Mrs. C. 
Weick. Akordeonu grojo P. 
Genčius. Deidamavo — A. 
Švilpa. Pranešinėjo—R, Juo
di enė. Išpildė?"Lietuva Bran
gi "Augau pas Tėvelį", "Ryt
mečio daina"iš operos"Faust?s 
"Maiio Protėvių Žemė", taut, 
šokius — Žekelį ir Šus tą ; 
dainas;"Nurimksesute", "Siū- 
bau, Lingau", Siuntė mane mo 
tinėlė" — tautinis šokis ir 
duetą — "Šiaurės Pašvaistė". 
Himnas.

Programa onn puiki, me
niškai atlikta ir klausytojų, 
bei žiūrovų palydėta audrin
gais plojimais.

Per meninę pr ogramą at
sigaivinę tautiečiai, visi da
lyviai skubinosi į kitą salės 
aukštą bendrai vakarienei , 
atsigaivinti fiziniai. Vaka
rienę skaniai paruošė "Mai- 
ronio"kuopos šaulės su talki
ninkėms, vadovaujant šaulių 
moterų p-kei J. Labuckienei 
ir v ai d j bos narei A. Albrech- 
tienei.

Po vakarienės, grįžus Į mi-

Sudiev gražusis Sudbury,
Sunku šiuos žodžius tarti.
Ten, kur nikelį kasa nuo seno,
Ten, kur gražios moterys gyvena,
Ten, kur stiprūs vyrai rausia kalnus,
Miestas kuriame širdis paliko pirmą kartą.

Sudiev gražusis Sudbury,
Tunu tave palikti
Saugok, kad liepsnelė uždegtoji,
Neaušto! rusenti širdyje
Vis atmink, kaip aš ilgiuos svajoju dar sugrįžt..*

Ačiū.- Sudburlo lietuviai tikisi Jus matyti greitai vėl.

CRGANTZACIJU 
PASITARIMAS ’

Praeiti} metų pradžioje, 
KI B Montrealio Apylinkės 
susirinkime,tarp kitų disku
tuojamų reikalų, buvo iškilu
si nuomonė, kad Valdyba ieš
kotų būdų, kaip priartėti prie 
tų lietuvių, kurie mažiau do
misi lietuviška veikla. Vie - 
nas būdų buvo siūlyta su
rengti Montrealyje viešas 
diskusijas.

Dabartinė Valdyba F”-.p - 
ku Vincu Piečaičiu, 1981 m. 
gruodžio mėn. 2 d. vakare , 
Seselių Namų salėje sušau- 

GUY 
RICHARD■toons----COUVBCVB

7725 asorae LaSalle
Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai I i etų v i am s patarnauja. Darbo* atl >ek a sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Nam^ stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470

Coūvertures d«» tous genres — All kinds of roofing 
>, Georges_____________________ LaSalle

nėjimo salę vyko didelė lote - 
rija ir pasilinksminimas, gro
jant J. Adomaičio (Toronto) 
muzikai.

Loterijai laimikius dova
nojo: LB Valdyba, "Maironio" 
kuopos Valdyba, J. Bataitis, 
J. N. Paulaičiai, A. J. Gatau- 
čiai, A. Bruškys, I. Balčiū
nienė, V. Bružas, Z. J. La
bučiai , G. M. Remeikiai, P. 
G. Petrėnai, S. A. Krivickai, 
A. Kusinskis, J. A. Kručai, A. 
M. Juozapavičiai, K. E. Švie- 
žikai. Loteriją tvarkė: Zig
mas Labuckas, Elena Švie- 
žikienė ir Jadvyga Labiickie- 
nė. Vakaro parengime talki
ninkavo B. Stankienė, E. Tol - 
vaišienė, S. Semežienė, J. 
Gatautienė, A. Gatautis, J. 
Pranokus, S. Tolvaišą, A. 
Bruškys, V. Stepšys, L. Pau
lai ti s. "M aironi o "Šau’ ių leno - 
pos Valdyba visiems prisėdė
jusiems prie Lietuvos kariuo
menės ir kovotojų paminėji
mo paruošimo (arialietuviš
ką ačiū.

Sekančią dieną, sekmadi e- 
nį, "Christ the King" švento
vėje už karius, partizanus ir 
visus laisvės kovotojus Šv. 
Mišias laikė kun. A. Sabas ir 
pasakė tam momentui pritar
ki ntą pamokslą. Pamaldų me
tu giedojo "Pašvaistės"cho - 
ras. Pamaldų metu Kanados, 
Lietuvos ir šaullų"Maironio" 
kuopos vėliavas įnešė ir asis
tavo uniformuoti šauliai. Po 
pamaldų ukrainiečių salėje 
įvyko kuklūs pietūs "Sugrįžk 
Jaunyste"ir‘"Pašvaistė" me- MONTREAL IG ir GTTAWCS Merginų Chorai-PA VASARIS 
nininkams atsisveikinimas su įr RAMUNĖL ĖS, kartu su AUŠROS VARTŲ MOTERŲ CHCRU 
jais. Londoniškių atstovasA. MCNTREAI YJE, dainuoja metiniame koncerte 1981 m.lapkri- 
Švilpa tarė nuoširdųatsisvei- čįo mėlK 28 d, ,AV Parapijos salėje. Viso- 33 moterys ir 
kinimo žodį, į kurį taip pat mergaitės. Dirigavo muz.Aleksandras STANKEVIČIUS . 
nuoširdžiai ir apgailės tau-- Nuotr: A.Mi ckaus
dama svečių išvykimą, atsa
kė šaulių moterų p-kė J. La- 
buckienė.

"Pašvaistė"choras ir visi 
svečiai alsi sveikindami su
dainavo, atvykstant į Sudbury 
jus ūk; ir tą i r mu ms i i gai pri - 
si mintiną dainą: --

J. Kručas
I kė veikiančiųjų organiza - 
cijų atstovų pasitarimą.At
rodė, lyg tai būtų pradinis 
pasitarimas į platesnio 
masto diskusijas.

Atvyko apie 20 asmenų, 
daugiausia organizacijoms 
vadovaujantieji asmenys, ku
rie keletą valandų nagrinė - 
jo lietuviškos veiklos padė
tį Montrealyje.

Pasitarimą pravedė Apy - 
linkės p-kas Vincas Piečai - 
tis, apibūdindamas dabarti
nės veiklos situaciją. Prašė 
visų-apie 2C susirinkusiųjų- 
laisvai pasisakyti, kaip dar 
pagerinti mūsų veiklą.

Štai kai kurie pasisaky

A f A 

KONSTANTINUI LEIPUI 
mirus,

jo žmonai LENAI ir sūnums EDŽIUI ir TOMUI 
reiškiame nuoširdžia^ užuojauta ir kartu liūdime —

ERTA ir JONAS MARTINAITIS 
m u ' : ■■■■■i mwinnsi

PADĖKA

Musų mylimam Vyrui ir levui 

A t A 
KONSTANTINUI LEIPUI 

mirus,
nuoširdžia padėka reiškiame kun. A. TRAKIUI , 
’’Tėviškės" Chorui, atlaikiusiems laidotuvių pa
maldas ir apeigas.

Taip pat visiems dalyviams už gėles, 
palydėjimo į Tautines Kapines Chicagoje, už 
pareikštas užuojautas mūsų skausmo valandoje —

žmona LENA L EIPIE N E ir 
sūnūs EDVARDAS ir TOMAS

mai-
KI Fondo atstovas: Bro

nius Staškevičius pasidžiau
gė, kad kaskarcas vis dau
giau tautiečių atkreipia dė - 
rnesį aukomis I iotuvių Fon
dui, pagerbiant mirusiuosius. 
Fondas,kasmet skirstyda - 
mas procentinį gautą pelną, 
taip gi atkreipia dėmesį į 
Montrealio organizacijas, 
paskirdamas joms tam tik
ras pinigų sumas. Jo nuo
mone, reikėtų dar didesnio 
dėmesio-į Fondą įstojant 
gtiusiau nariais iš Montrea - 
lio. Nario mokestis-tik$lGC .

Š e ši adi e ni nė Mokykla: - P. 
Adamonis nusiskundė lietu- 
viškosios Mokyklos padėtimi, 
ypač, kai kasmet mokinių 
skaičius mažėja ir nežiūrint 
to, kad yra įvestas nemokan
čiųjų lietuvių kalbos skyrius. 
Be to, problemą sudaro ir 
mokytojų trūkumas, nes neį
sijungia net tie jaunieji,.ku - 
rie prieš kelis metus buvo 
įsigiję mokytojų lietuviškoms 
mokykloms atestatus. Pami
nėjo, kaip neseniai ir vėl 
reikėjo prašyti pagalbos a- 
pie 70 m.amžiaus sulauku
sios mokytojos, kad grįžtų 
mokytojauti. Jo pranešimą 
papildė Šeštad. Mokyklos T ė- 
vų Komiteto p-kas Romas 
Verbyla. Būdamas jaunesnės 
kartos žmogus, susiduria ar
čiau su vaikų tėvais, kurie , 
nors ir atveža savo vaikus
Mokyklon, bet daugiau domi
si "hockey" ar kitokio spor
to popiete, negu lietuviška 
mokykla. G ką bekalbėti a- 
pie tuos jaunus.tėvus, kurie 
jau tarpusavyje nebevartoja 
lietuvių kalbos arba vienas 
jų ne lietuvių kilmės.

Tautos Fondas: - Juozas 

psi

Šiaučiulis, apibūdindamas 
reikalus, priminė, kad Ta.i- 
tos Fondui aukos daugiausiai 
įplaukia per Vasario 16 die - 
nos minėjimą, renkant kartu 
su KLB-ne. Vis daugiau 
pradeda atkreipti dėmesį 
tautiečiai, aukodami ir Tau
tos Fondui mirusiųjų pa - 
ge rbi mu’..

Jaunimo Stovykla: - J . 
Šiaučiulis taip pat supažindi
no dalyvius su Jaunimo Sto
vyklos vasarvietės padėtimi 
prie Lac Sylvere ežero. Jis 
nusiskundė, kad stovyklos 
pareikalavimas nedidėja, o 
kas kart vis reikalinga re - 
montui bei kitoms išlaidoms 
lėšų. Šiais metais ten tik 
viena grupė stovyklavo.

Šalpos Fondas." - Kostas 
Toliušis >entuziastingai su
minėjo, galima sakyti, pasa
kiškus skaičius siuntinių , 
pasiųstų į Suvalkų Trikampį 
lietuviams.Siuntiniams dra
bužius suaukojo montrea- 
liečiai, bet nemažos pinigų 
sumos reikėjo už pasiunti - 
mą, kurią pasisekė sukelti 
dėką nemažo skaičiaus nuo - 
širdžiai dosnių lietuvių. Jis 
turi suorganizavęs keletą 
kruopščių talkininkų, kurie 
sutvarko dėvėtą aprangą ir 
supakuoja ją į siuntinius. K. 
Toliušis optimistiška nuo
taika žiūri į ateitį ir šios 
veiklos srities žada neuž - 
leisti. Vietos lietuvių iki da- 
bar nereikėjo sušelpti, nes 
nebuvo nusiskundimų ar pra
šymų,,

Mergaičių Chorelis "Pa - 
vasaris":- Vad.Ses.Teresė, 
kuri dirba su jaunuoju choru 
bei jam akomponuoja piani - 
nu, pasidžiaugė jo darbštu
mu ir entuziazmu, / b.d./
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NIDOS KLUBUI - 15
VEIKLOS METŲ

Žvejotojų-Medžiotojų Klu
bas NIDA buvo įsteigtas 1966 
m., 4-ių žmonių p.astango - 
mis:J. Siaučiulio, A. Mylės , 
J.Dalmanto ir St.Kęsgailos.

Į I-ąjį susirinkimą atvy
ko 2G žmonių, o dabar Klu
bui priklauso 82 nariai.

Šis Klubas ne tik žvejojo 
ir medžiojo, bet rūpinosi 
išlaikyti ir lietuvybę.NIDOS 
pastangomis ir iniciatyva 
buvo surengti 7 Jaunųjų Ta
lentų vakarai ir 3 parengi
mai - koncertai , atsikvie čia nt 
programos atlikėjus iš ki
tur. Buvo surengtas ir vai - 
dinimas"Pupulis ir Kukulis',' 
visa eilė vakarienių, geguži
nių, žvejų varžybų ir kt.

Per Klubo 15 veiklos metų 
Valdybos pirmininkais yra 
buvę I-uoju p-ku J.Šiaučiu - 
lis, Br.Kirstukas, Aug. Mylė, 
J. Petrulis ir dabar vėl J. 
Šiaučiulis.

Minėdami 15 metų veiklos 
sukaktį, NIDOS Klubo nariai 
pasiryžo Montrealin pa
kviesti neeilinį dainos vie - 
netą VOLUNGĖ.Pagal savo 
reputaciją, "Volungė" turėtų 
sutraukti pilną salę kiaušy - 
tojų, sausio 30 d.

METINIS RŪTOS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Auksinio Amžiaus Klubas 
RŪTA, VASARIO 17 d., 2 vai. 
p.p. šaukia metinį narių su
sirinkimą.

Darbotvarkėje numatyta :

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a.
Šeštadieniais: nuo 9 a. m.
Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Central 
Tel : 366—974 2

10 p. m.
30
9 :

P
30 p ■ m.

tn iki
iki 9: 

m. iki
PRI STATYM AS 

e LaSalle, P • Q* 
365-0 505

8 psl.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MALONIAI KVIEČIAME VISUS I 
TORONTO JAUNIMO CHORO "

VOLUNGES
KONCERTĄ

AUŠROS VARTŲ SALĖJE, SAUSIO 30 D. 7 v.v. 
PROGRAMOJE :

KONCERTAS , vadove muz. D VISKONTIENE
• Šilta vakarienė a Baras
• Disko muzika * Loterija

ĮĖJIMAS : $8.00; JAUNIMUI :$5 00

SEKMADIENĮ, 12 vai. A V. salėje
VOLUNGIEČIŲ. PAGERBIMAS-PIETUS

ĮĖJIMAS $4.00 RENGIA:
MONTREALIO LIETUVIU ŽVEJOTOJU-MEDZIOTO1U,

KLUBAS "NIDA’'

Valdybos rinkimai ir kif 
Klubo reikalai. Valdyba.

GERALD GODIN ATSIUNTĖ 
LINKĖJIMUS

"NL" laikraščiui ir jo 
skaitytojams provincinio 
parlamento Mercier apy - 
linkės atstovas, Imigracijos 
ir Ouebec’o kultūrinių bend
ruomenių reikalams minis - 
teris Gerald Godin atsiuntė 
Naujų Metų linkėjimus.

'rj KLB MONTREALIO A-KĖS 
g VALDYBA RENGIASI 

DARBAMS
g Šiais metais KLB Montre- 
g alio A-kės Valdyba ruošiasi 
g visai eilei darbų: Vasario 16 
g minėjimui, Motinos Dienos, 
g Birželio Trėmimų atžymėji- 
g mui, metiniam susirinkimui . 
g Programon įeina ir pasiruo- 
& Šimas Lietuvių Dienoms bei 
įj) Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

,Dj Kongresui, kurio dalis-užda- 
m rymas įvyks 1983 m. Montre
al alyje. k.

© ŠIAUCIULIS Raimondas 
susižiedavo su Vida Vaite - 
kūnaite iš Toronto.

/DOMUS POEZIJOS VAKARAS

® V.SUŠINSKAS ir Rūta ŽU- 
KIENĖ įdėjo daug darbo ir 
parodė sumanumo, organi - 
zuojant gražią loteriją Naujų 
Metų sutikime, kurį suren - 
gė L. K. Mindaugo Šaulių 

Kuopa. V.Sušinskas, visiems 
aukotojams nuoširdžiai pa
dėkojęs, pažadėjo ir kitais 
metais surengti loteriją.

MOKA UŽ:

Term. indėlius 1 m..........  14.5%
Certifikatus ......................15 %
Spec. Taupom, s—tas..14 %
Taupymo Sr-tas .............11 %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indėlius.. 15 %
už $20,000 ir daugiau 
Čekių s—tas ...................... 6 %

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto. 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS

1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9-3 —- —------

Ketvirtadieniais 12-8 6 - 8
Penktadieniais 12-6 12 - 6
Sekmadieniai s 10:15-12:30 —

-------- -------------

D. N. BALTRUKONIS
JMMEVBLF.S - ( 1. ASIC INC, 

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
PAT AR N AVIM AS-PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305 , Montreal , P.O.
Tel.: 273 - 9181 .............Namu : 737 - 0844.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
draudimo agentūra

6695 — 35th Avenue, Montreal H 1 T- 3 A 6

TEL 7 27 - 3 120 Karnų 37 6 - 378 1

Portraits 
Weddings

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D- 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOW1C2
8499 rue Grouard, St. Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

Albertos NORKELIONAS, B.A. C.S.f., LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra veikia nuo 1 945 pu

Tony š Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE E. 
Suite I, MONTREAL , P.O. 
H2K 1E9 Tel: 525 8971

TONY LAt/R/NA/TIS LEONAS
SALES

montreal west 
Gutomobile 

^įHK P0NTIAC • BUICK • AS TRE 
į, JEM * NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

ir nauju, automobiliu
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSI GYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠ IMTINU J UMS, PAS IT ARNAUS-1 

g^ckas ’ UŽEIKITE! .IS ĮTIKINKITE!MBKAOSR pw|HA[|D0|į|TE,

PASIKALBĖKITE SU MM 
Menager’iu Leo GURECKAS

mat
11WESTWINSTER SOUTH

(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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