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SOLIDARNOSČ VADAI 
ATŠAUKĖ DEMONSTRACIJAS

Išreikšdami viltis, kad 
" tarp vyriausybės ir visuo
menės išsivystys " ne aršu- 
mo"stovis,dabar pagrindine 
tapusiSolidarnosč .organiza
cija atšaukė protestų bangas, 
kurios buvo planuojamos 
g ruodž io' mė ne s į.

Pareiškimuose, pasirašy
tuose 5-kių Solidarnosč va
dų su lapkričio 22 d. data, bet 
viešai paskleistų 27 lapkri
čio, pabrėžta taip pat, kad 
Solidarnosč vadai pasikliaus 
pilnai Lech Walesos pagei
davimais .

Rašoma:" Walesos palei 
dimas iš internavimo, pra
nešimas, kad popiežiui Jonui 
Pauliui Ubus leista apsilan
kyti Lenkijoje /ateinančią 
vasarą/ ir pažadas netrukus 
atšaukti karo stovį-visa tai 
sudarė naują politinę situa - 
ei ją.

Visa’tai suteikia nors vil
ties, kad bus koks nors at
slūgimas aršumo tarp vy
riausybės ir visuomenės.

Nors vyriausybė nebepri- 
pažįsta Solidarnosč legalia 
organizacija, Lech Walesa 
yra šios laisvosios unijos 
pirmininkas, išrinktas de
mokratiniu būdu".

Be to, pareiškime pabrė
žiama, kad norint pilniau iš
spręsti politinį konfliktą , 
reikia paleisti ir keletą 
tūkstančių politinių kalinių , 
vėl priimti į darbus atleis - 
tuosius už politinę veiklą, 
leisti veikti suspenduotoms 
organizacijoms ir sušvel
ninti cenzūrą.

Sį kartą 
bereikalavo 
darnose.

Tai buvo 
Solidarnosč
į įvykius. Taip pat aišku, 
kad pripažįstama, jog jų tak
tika demonstracijomis nepa
vyko.

unijos vadai ne
atstatyti Soli-

pirmoji vieša 
vieša reakcija

BULGARIJA PANEIGIA 
ANTONOVO REIKŠME 
POPIEŽIAUS ATENTATE

Bulgarijos komunistinė 
vyriausybė pareikalavo ofi
cialiai Italijos policijos, kad 
paleistų "be jokio pagrindo" 
praeitą savaitę suimtą jų pi
lietį ir tarndutoją Sergej 
Ivanov Antonov’ą. Italijos 
policijos veiksmą pavadino 
" neleistina provokacija" ir 
"priešišku aktu" prieš so
vietų sąjungininką Bulgariją.

Penktadienį, 26 lapkričio, 
Italijos žinių agentūra ANSA 
pranešė,kad apklausinėjimai

NXVII KANADOS LIETUVIU DIENOSE
Nuotraukos : R.Otto

parodė,jog Antonov’as ir dar 
vienas vyras buvo Sv. Petro 
Aikštėje ir kuomet pasikė
sinto! turkas Mahniet Ali 
Agca šovė į Popiežių, jie taip 
pat šovė. Tada oficialiai bu
vo pranešta, kad jokios tarp
tautinės intrygos nesą.

Agca yra nubaustas kalė
jimu iki gyvos galvos. Baus
mę atlieka Italijoje. Jeigu ne 
Popiežiaus intervencija, jį 
būtų sušaudę.

kas pažymėjo, kad tuo reika’.: Amerikos Lietuvių Taryba 
yra parašiusi raštus visien ,/28-iems Atstovų Rūmų 
TeisminėsCKomišijos nariams.

VLIKo seime buvo Priįjk/a ALTęs planu; sudaryti 
jungtinį mūsų veiksnių komitetą, lįuris visokeriopai padė
tų taip neleistinai varginariiiems lietuviams.

NEGARBINGA KOVA
Vienas 

karo lakūnas,pabėgęs į Pa
kistaną patvirtino, kad so
vietų invazijos daliniai prieš 
silpnai apginkluotus afganus 
laisvės kovotojus naudoja 
napalmo bombas ir kitokius 
nuodingus ginklus. Taigi - 
"herojai". . .
SUIMTAS KANADIETIS ŠNIPAS

Britanijoje suimta eilė 
šnipų, dirbusių ar dirbančių 
sovietams. Paskutinėmis 
dienomis suimtas Hugh 
Hambleton, 60 m. ekonomi
kos profesorius Lavai uni - 
versitete, Quebec’© mieste . 
Jis apkaltintas perdavinėji
mu slaptos medžiagos so
vietams per 30 metų laiko - 
tarpį.,

Hambleton'as pasisakė 
kad 1975 m. buvo susitikęs 
ir garsųjį Jurį Andropov’ą 
Sovietų KGB viršininką prie 
pietų stalo. Andropov’ui rū - 
pėjo išgauti iš Vakarų eko
nominių ir politinių galimų 
neramumų ir sunkumų pra - 
matymus įvairiose pasaulio 
šalyse.

Humbleton’as turi dvigubą 
pilietybę-Kanados iri Brita
nijos.

ALTO ATSTOVAS MADRIDO KONFERENCIJOJE
Amerikos Lietuvių Tarybos pasiųstas i Madridą kun. J. 

Prunskis- kontaktuoja įvairių kraštų atstovybes, priminda
mas joms Lietuvos reikalus. Su atitinkamais paaiškini
mais įteiki a ALTO memorandumą, kuriame primenama, 
kadLietuva yra buvusi neprik'ausoma prieš 700 metų,kad 
ji padarė didele pažangą atgavusi neprik'ausomybę, kad jį 
okupavo rusai, laužydami pasirašytas su Lietuva taikos ir 
nepuolimo sutartis. Priešingai Helsinkio susitarimams, 
okupantai 'alko įkalintus politinius kalinius B. Gajauską, 
V Petkų, V. Vaičiūną, M. Jurevičių, P. Pečeliūną, G. Ieš
mantą, J. Sasnauską, A. Janulį, V. Skruodį, P. Paulaitį, 
dr- A. Statkevičių, A. Terlecką. Madrido konferencijoje da
lyvaujančioms valstybėms pateikiami adresai, kur jie ka- 
I įnami,

Taip pat ALTO memorandume primenama Madrido Kon
ferencijos valstybėms, kad Sovietų Sąjunga kliudo susi- 
jungimą perskirtų šeimų nariams ir duodama eilė pavar
džių. Primenama, kad laužydama tarptautinės teisės nuo
status, Sovietų Sąjunga varu siunčia Lietuvos vyrus į sa
vo agresijos karą Afganistane ir žuvusių ten karstai ja’u 
buvo atgabenti į Kauną, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, Šiau
lius, Druskininkus ir kitas vietas.

Pagaliau ALTO memorandume minimi faktai, kaip už 
savo įsitikinimus šalinami Lietuvoje mokytojai iš tarnybų, 
studentams būna sunkumų tęsti aukštąjį mokslą. Prime
nama ta skriauda, kai su valdžios leidimu Klaipėdoje sta
tytą bažnyčią okupantai atėmė ir pavertė koncertų sale.

Perteikdamas tą memorandumą įvairių valstybių atsto
vybėms, kun. J. Prunskis prašo Konferencijos dalyviui 

’ ginti oavergtų lietuvių teises.

PRANEŠA ALT A:

BESIRŪPINANT NELEISTINAI KALTINAMAIS LIETUVIAIS
Amerikos Lietuvių Taryba palaiko ryšį su latviais , 

rūpindamasi padėtimi tų lietuvių, kuriuos savo tardymais 
ir teismais, remdamiesi iš sovietinių šaltinių gautais skun 
dais,’kaltina karo nusikaltimais. Savo paskutiniame raš - 
te Amerikos Latvių Sąjungai ALTos pirm. dr. K.Sidlaus-

’ PRANEŠA ELTA: /

V LIKO SEIMO REZOLIUCIJOS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto sudarančių 

grupių atstovai, susirinkę metiniame Seime, Los Angeles 
mieste, 1982 m. lapkričio >3-7 dienomis, priėmė sekančias 
rezoliucijas:

Seimas solidarizuoja su pavergtų Lietuvos brolių ir 
seserų vedama nenuilstamą ir ryžtinga kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, tikėjimo ir sąžinės laisvės 
ir kitų pagrindinių žmogaus laisvės ir teisių, pripažintų 
tarptautiniais aktais ir sutartimis. Ir su gilia pagarba ir 
liūdesiu mini kovotojus, kurie yra žuvę, ar kenčia kalėji
muose, priverčiamojo darbo stovyklose, psichiatrinėse 
ligoninėse ar tremtyje.

Seimas išklausęs pranešimą apie Europos Parlamento 
iniciatyvą, liečiančią Lietuvos, Latvijos ir Estijos dabar
tinę būklę, ir imdamas dėmesin VLIKO Valdybos, diplo
matinių atstovų ir atskirų politinių organizacijų tuo rei
kalu atliktus žygius, ragina VLIKO Valdybą,' bendradar
biaujant su Lietuvos diplomatine tarnyba ir kitomis politi
nėmis organizacijomis, sekti Europos Parlamento darbus

ir imtis reikalingų žygių, kad pasiūlyta Europos Parlamen
to Politinės Komisijos rezoliucija būtų priimta Europos 
Parlamento pilnaties sesijoje.

Seimas ąpgąilestauja, kad JAV teismuose kai kurie lie
tuviai yra kaltinami remiantis Sovietų Sąjungos įstaigųpa- 
tfeikiais sukiaBt-Oi-ūlii daviniais.

Seimas pritaria ALTO Valdybos iniciatyvai suorganizuo
ti specialų komitetą tokiems lietuviams ginti, ir

Kviečia VLIKO Valdybą per savo įgaliotinius įsijungti į 
tokio komiteto veiklą ir reikiamos teisinės ir finansinės 
paramos sudarymą.

Seimas reiškia pasitenkinimą Amerikos Lietuvių Tary
bos glaudžiu bendradarbiavimu su VLIKU.

Seimas laiko Lietuvos laisvinimo pastangų derinimą vie
nu iš VLIKO uždavinių. Pastebėdamas, kad Lietuvos lais
vinimo pastangose lietuviškų organizacijų tarpe kartais 
trūksta darnos, o iš kitos pusės atkreipdamas dėmesį į tai, 
kad Los Angeles mieste kur vyksta šis Seimas, Amerikos 
Lietuvos Tarybos skyrius ir JAV Bendruomenės skyrius 
savo veiklą derina, Seimas sveikintų iniciatyvą panašų 
bendradarbiavimą išplėsti ir į kitas JAV-ių vietoves.

Seimas pageidauja, kad Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Valdyba, susitarusi su Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba, imtųsi iniciatyvos sušaukti Lietuvos 
laisvinimo veiksnių konferenciją.

Seimas, išklausęs JAV Prezidento Ronald Reagano svei
kinimą, adresuotą VLIKO pirmininkui dr. K. Bobeliui Sei - 
mo sušaukimo proga, dėkoja Prezidentui ir Poniai Nancy 
Reagan už jų sveikinimus ir pakartotiną JAV nusistatymą 
nepripažinti Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir jų pa
drąsinančius ir viltį keliančius žodžius atgauti Lietuvai 
laisvę.

Seimas dėkoja taip pat visiems kitiems sveikinusiems 
VLIKO Seimą už jų pareikštus linkėjimus ir paramą.

Seimas užgiria VLIKO vadovybės atliktus darbus ir reiš
kia padėką Valdybai ir jos pirmininkui dr. K. Bobeliui, ska
tindamas ir toliau vesti nenuilstamą kovą dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ir ypač plėsti ir stiprinti •keik
ią Europoje.

Seimas dėkoja Tautos Fondo Tarybai ir jos pirmininkui 
A. Vakseliui, Tautos Fondo Valdybai ir jos pirmininkui J. 
Giedraičiui, taip pat Kanados Tautos Fondo Atstovybės 
pirmininkui A. Firavičiui ir kitų kraštų Atstovybėms, vi
siems darbuotojams už jų sėkmingą aukų telkimą, o taip 
pat visiems aukotojams už jų gausias aukas ir kviečia vi
sus ir toliau dosniai remti Tąutos Fondą.

Seimas pakartotinai kreipia lietuvių visuomenės dėmesį 
į tai, kad testamentais nesutvarkytas turtas atitenka vie
tos valdžiai ar kartais komunistinio rėžimo patikėtiniams,

Seimas skatina visus lietuvius pasinaudoti Tautos Fon - 
do teisinių patarėjų pagalba, ruošiant testamentinio pati - 
kimo dokumentus, kad jų turtas nepatektų į Lietuvos oku
panto rankas.

Seimas dėkoja Los Angeles Seimo Rengimo Komitetui ir 
jo pirmininkui inž. Antanui Mažeikai už gražiai suorgani
zuotą Seimą, banketo programos dalyviams už jų puikų 
programos atlikimą ir visiems prisėdėjusiems prie sėk
mingo Seimo pasisekimo. Didelė padėka priklauso taip pat 
vietos klebonui, prelatui J. Kueingiui už maldas Seimą ati
darant ir ypač už iškilmingas pamaldas Šv. Kazimiero baž
nyčioje.
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6 z Lietuvos išlaisvinimu! US i S tikimybę, Kanadai! 
Pour la liberation de la Li tu anie ! Loyoute au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Deportuotieji latviai netoli Tomsko,, ant Obės upės kranto. Jie 
buvo išvežti 1946 metais. Nuotrauka daryta 1949 metais, liepos 
mėn. Tai ju pačiu pasi statytas namelis.

LAPKRIČIO MĖNESIO 18 d. LATVIAI ŠVENTĖ 64 -sias LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO METINES

II PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
1983 m. birželio 25-liepos 4 d.d., Chicago, Illinois

II — se PASAULIO LIETUVIU, DIENOSE
O LIETUVIU DAILININKU PARODA bus 1983 m. BIR - 
SIELIO 25-LIEPOS 5 dienomis ČIURLIONIO GALERIJO
JE, CHICAGOJE, II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų metu. 
Parodos rengimo komitetą sudaro Čiurlionio Galerijos 
globos komiteto nariai: Vanda Aleknienė, p-kė, Marytė 
Gaižutienė, Rimas Griškelis, Dobatas Kavaliūnas, Vin
cas Lukas, Magdalena Stankūnienė ir Algis Trinkūnas.

• LIETUVIU DAILININKU PARODOJE dalyvauš 32 dai
lininkai su 59 darbais. Paroda bus pasaulinio masto, nes 
dalyvaus dailininkai iš Kanados, Prancūzijos, Suomijos , 
Urugvajaus, Izraelio, Australijos ir JAV.

Eglė Ž i ž y t ė

iš "SUSITIKIMAI SU LIETUVA"

ABLING A
Iš sunkaus medžio išskaptuotuose Ablingos veiduose 
mačiau beribį skausmą mano tėvų žemės.

Regėjau neapykantą
regėjau sunaikinimą

regėjau neviltį.
Mediniame jų žvilgsnyje mačiau savųjų proanūkų sėklą.
O tarpe jų, nežymiai atsuktą į vėją, 
atpažinau ir savo pačios veidą.

PUSBROLI UI

Šalia manęs ėjai
sniego nubaltintom blakstienom ir plaukais, 
o metų buvo tau tiktai šešiolika.
Pakėlus galvą į tave žiūrėjau
per akinančias snaiges
ir jaučiaus kitan pasaulin gimstanti.
Tu gi eilėraščiais kalbėjai
apie senelį, kurs po žalią pievą vaikščiojo 
ir jojo sūnų,kuris miestą.statė iš akmens. 
Žiemos krištolais virto pasakos liūdnumas 
tau ant akių ir ant blakstienų.
O metų buvo tau tiktai šešiolika
ir tavo akyse vistiek spindėjo švelnioji šiaurės vasara, 
Trakų dangus ir ežerai.

i'
/"Mūsų Pastogė",Australija, 1982. 9.20./

■ ’.i'■ / .

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 
PIRMININKO A. FIRAVICI AUS PRANEŠIMAS

Antanas Firavičius VLIKo 
Seime,'įvykusia me š. m. lap
kričio mėn. 6 d. Los Angeles. 
JAV, patiekė sveikinimą ir 
pranešimą:

"Didžiai Gerbiamosios ir 
Gerbiamieji-VLIKo Pirmi - 
ninke, Darbo ir Garbės Pre- 
zidijume, Seimo Atstovai, 
Viešnios ir Svečiai, -

Man tenka maloni pareiga 
Jus pasveikinti Vliko Seimo 
proga Kanados Tautos Fon-

4-rios Tautos Fondo apylin
kių atstovybės ir 16-ka apy - 
linkių įgaliotinių. Čia
pat tenka pastebėti, koloni - 
jose surenkamos aukos įvai
ruoja pagal gyventojų skai
čių ' ir vadovybių bei įgalio
tinių apsukrumą. Hamiltono 
atstovybė iš 15OO-2O0Q gy
ventojų surenka apie 3500 
ar 4000 dol., Montrealio - 
iš 2000 ar 3000 gyventojų 
apie 2500 dol. , Londono, St.

do vadovybės, jo apylinkių < Catharines, Stayner-Wasaga, 
atstovybių, įgaliotinių ir , Dęlhi-Tillsonburgas, Sudbu- 
gausios rėmėjų šeimos var- ris, Windsoras, Oakville su 
du. Linkiu Jums ryžto, stip- ' 120-250 gyventdjų, suaukoja
rybės ir sėkmės mūsų Tė-.,. 800-1200 dol.Gi visos kitos 
vynės laisvinimo darbuose. mažosios kolonijos su 20-

Galingasis Dieve, padėk 
mums grąžinti Lietuvai lais-r

60- 120 gyv. surenka 
-300-400 dol.

1OO

vės dienas’. Atskirai paminėsiu Tau -
P r a n ei š i m a s - tos Fondo Toronto apylinkės

Kanados krašte viso yra atstovybę,kuri yra vienintė-

lė visam laisvam pasaulyje 
savo aukų didumu Lietuvos 
laisvinimo darbams.Spėlio
jama, kad Toronto kolonijoj 
lietuvių skaičius svyruoja 
tarp aštuonių ir dešimt tūks
tančių. Ši atstovybė savo ži
nioje turi dar apie dvidešimt 
vietovių, kuriose gyvena 2 - 
20-30 lietuvių, kurių aukos 
siekia 50-600 dol.

Toronto atstovybės meti - 
nės aukos jau kelinti metai 
yra tarp 30.OOO-’35.OOO 
dol. Toje atstovybėje esu jau 
16-ka metų, jai pirmininkau - 
ju ir vienas aukas renku 11 
metų. Džiaugiuosi per tą 
laiką tėvynės laisvės reika
lams surinkęs 235.000 dol. 
Jei galėčiau surasti, gauti 
dar dešimt-dvidešimt rinkė
jų, rezultatai būtų geresni . 
Dabar jau dveji metai esu ir 
Kanados Tautos Fondo pir
mininku. "

Galutinės apyskaitos A. 
Firavičius negalėjo patiekti, 
nes,kaip minėjo savo prane
šime, apyskaitiniai metai

baigiasi gruodžio 31 d.

Išreiškęs keletą savo nuo
monių, kodėl Tautos Fondas 
nėra toks didelis, kaip jis 
galėtų būti, prisiminė savąjį 
jau prieš devynerius metus 
skelbtą atsišaukimą į lietu
vius Kanadoje, kuriame bu - 
vo prašoma metų būvyje au
koti Tautos Fondui bent vie-
nos dienos uždarbį: "Ogi jei 
visi laisvojo pasaulio lietu
viai būtų tokie dosnūs, tai 
kiekvienais metais surinktu
me virš penkių milijonų dol. 
Tų lėšų užtektų laisvės ko
vai ilgiems metams.

Kanadiečiai, kiek galėda - 
mi, laisvės kovą remia. Iš 
šio VLIKo Seimo, Kanados 
Tautos Fondo darbuotojams 
ir Tautos Fondo aukotojams 
už darbą ir aukas siunčiu 
nuoširdžiausius linkėjimus 
ir gilią padėką, o kad manb 
žodžiai nebūtų tušti, Tautos 
Fondo aukotojų Kanadoje 
vardu įteikiu Lietuvos lais
vės kovai 50.000 dol."

0000000000000000000006000000000000000001

Tie pasisakymai nėra joks lietuvių bendruomenės šmei - 
žimas,bei jų geriausių intensijų išjuokimas.

Kaipo PLB pirmininkui, reikšti savo norą, kad ne
būtų vieški pagerbti kai kurių laikraščių redaktoriai ir 
minėti laikraščių . pavadinimus, tai yra netaktiška. Jeigu > 
tokius netaktus padaro mažų organizacijų bei klubų pir - 
mininkai,tas savaime atleistina, nes nė visi turį aukštes-

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomones, laiškai, atgarsiai

nį išsilavinimą ir taktą. Jie tuo tas mažesnes organiza
cijas bei klubo narius suskaldo, nustato vienas prieš ki
tą. Kad vieni kritikuoja VLIK’ą, kiti PLB valdybą- tai y- 
ra natūralu ir naudinga. Vieni ir kiti turi po truputį tei - 
sybės. Nėra namų be "dūmų", o PLB yra gana didelė šei-

’’PASAULIO LIETUVIO” PRENUMERATORIAUS NUOMONĖ

Artinantis 1983 metais II- ųjų Pasaulio Lietuvių Die 
nų didžiajai šventei, iš spaudos sužinome , kas yra da
roma ir kas nedaroma. "Pasaulio Lietuvis" Nr. 12/ 146/ , 
1981 m. paskelbė Jurgio Janušaičio redaguojamą "Pasau
lio Lietuvių Dienų" skyrių. Straipsnyje "Esame Reikalin
gi", pradžioje- pasikalbėjime su PLB pirmininku inž. Vy
tautu Kamantų rašoma:

"1983 metų vasarą Čikagoje įvyksta II-rosios Pasau
lio Lietuvių Dienos. Įvykis ypač svarbus, reikalaująs ge
ro pasiruošimo ir gerų programų. Tad, pradėję šį didįjį 
užmojį- ruošimąsi Pasaulio lietuvių dienom- užkalbi - 
name tikrąjį tų dienų rengėją Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininką inž. Vytautą Kamantą ir su jo pareikš - 
tomis mintimis dalinamės su "Pasaulio Lietuvio"skaity- 
tojais".

qiame pasikalbėjime yra pateikti J. Janušaičio 13 klau 
simų. Kai kurie tų klausimų, gal ne iš blogos valios, 
buvo netaktiški ir nediplomatiški. Vienas jų: "Turime va
dinamus veiksnius-VLIK’ą, ALT’ą. Ar jiems numatote 
PLD kokius nors uždavinius ir ar jie prisideda prie jų į- 
gyvendįnimo darbu, pinigais". PLB pirm. inž. V. Kaman- 
to atsakymas: "Ne, nes tų institucijų dabartinių vadovų 
nusiteikimas LB darbams yra labai kritiškas ir negaty - 
vus. Tačiau tikiuosi, kad kurie tų institucijų asmenys, kaip 
pridera LB šeimos nariams, įsijungs ir kuo nors prisidės 
prie PLD įgyvendinimo".

Įdomų, kodėl Jaunšaitis, prityręs žurnalistas, VLIK’ą ir 
ALT’ą vadina"vadinamais veiksniais". Tas išsireiškimas 
nėra malonus. Jis turi pagiežos prieskony.Tas tikriausiai 
neprisideda prie būsimų PLD rengimo sklandumo. Nežiū
rint nesutarimų , VLIK’as yra Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Kad jam pirmininkauja asmuo, kuris 
kam nors nepatinkamai nereiškia, kad institucija yra blo
ga ir nereikalinga. Išeitų, jeigu kam nepatiktų popie - 
žius, tai visa jo valdoma "institucija" būtų bloga. VLIK1 
aš ir jo pirm.K. Bobelis turi nemažai savo veiklos sali - 
ninku. Juos tikrai tokie netaktiški išsireiškimai nuteikia 
neigiamai. Tai liūdni reiškiniai. Vienas iš tautinės lietu
vių ideologijos dėsnių, kaip kadaise išsireiškė dr. J. Basa
navičius:" Tarp visų lietuvių meilė ir vienybė turi viešpa
tauti".

Norint pajuokti PLB, galima pasakyti, turime "vadi
namą" bendruomenę. Ypač dabar, kai JAV yra 2 bendruo
menės. Mes išeivijoje turime dvi bendruomenes.Lenkai 
išeivijoje, Anglijoje, Londone turi 2 prezidentus. Vienas 
ir antras leidžia ir skelbia proklamacijas ir teikia buvu
si psl.

F
siems kariškiams laipsnius i-r medalius. Jie abu sakosi 
yra teisėti buvusios Lenkijos konstitucijos prezidentai. 
Vienas ir kitas turi savo šalininkų. Lenkijos išeivijos 
veiklai tas reikalas yra nemalonus ir žalingas. Bet tai jų 
rūpesčiai ir bėdos.

Iš PLB pirm.Kamanto atsakymo atrodo, kad jis bijo
si kritikos ir negatyvių pasisakymų. Aišku, niekas kriti -
kos nemėgsta. Sveika ir bešališka kritika- tai geras "dak
taras". Mums, lietuviams kritika yra labai sunkiai su - 
virškinama.

Štai 11-tas Jurgio Janušaičio klausimas: "Be abejo , 
PLD ruošdami, turėsite susidurti su protokolu, kviesda
mi garbės svečius, apie kuriuos jau dabar užsimenama 
posėdžiuose. Kas garbės svečiais bus kviečiami, kokiu pa
grindu ir ar bus kviečiami bendrinių organizacijų va
dovai, kurie, kaip žinote, yra priešiškai nusistatę prieš LB 
vadovaujančius asmenis ir net juos niekinę?"

Pirmininko V.Kamanto atsakymą pateikiu ištisai:Sve- 
čių kvietimu rūpinasi II PLD vyriausias komitetas. Ti - 
kiuosi,kad garbės svečiais bus kviečiami šio krašto aukš
ti pareigūnai, kaip JAV prezidentas su žmona; kongreso 
atstovai, kaip Illinois senatoriai Percy ir Dixon; žymūs a- 
merikiečiai, kurie rūpinasi lietuviškais reikalais, kaip U- 
niversity of Illinois kancleris dr. Riddle,kurio universite
te įsteigta Lituanistikos katedra, ir kiti panašūs asmenys.

Nenorėčiau, kad būtų kokiu nors būdu pagerbti tie, ku
rie viešai ir privačiai kovoja prieš Lietuvių Bendruo - 
menę, jos idėją bei jos pozityvius darbus, neteisingai in
formuodami bei klaidindami lietūvius/kaip pavyzdžiui da
ro Laisvės, Naujienų ir Vilnies redaktoriai/. Arba tie, ku
rie sąmoningai ir užsispyrę griauna LB organizacinę 
struktūrą, skelbdami pratnanytus kaltinimus ir viešai 
propaguodami kelių žmonių sukurtą, vadinamą "Reorgani
zuotą LB".

Ar PLB pirmininkas Kamantas yra tikras, kad visi 
bendruomenės darbai pozityvūs? Yra teisingų ir neigia
mų kritikų apie PLB valdybos darbus.Kiek yra žinoma, 
kad LB pastangomis yra įsteigta Lituanistikos katedra 
Tai atrodo labai svarbus ir garbingas LB atliktas darnas. 
Kun.dr. Jurgis Barauskas savo paskaitoje 1982. 9.19 d. 
"Dabartinės veiklos metodų efektingumas ateityje", labai 
Stipriai ir kritiškai pasisakė prieš įsteigimą tokios bran
gios katedros, kuri už sudėtus tautiečių pinigus tikriausiai 
neatneš tai sumai naudos. Tas bemaž milijonas dolerių 
galėtų būti panaudotas efektįngesniam Lietuvos laisvinimo 
darbui, negirtoji Lituanistikos katedra.Pagal PLB pirmi
ninką, kun. Barauskas neigiamai atsiliepia apie LB darbus. 
Prieš minimą katedrą yra pasisakę ir daugiau tautiečių.

ma.
Tie veiksnių veikimo viešumon iškelti ginčai ar ne

susipratimai labai neigiamai veikia į visą pasaulio lietu
viškąją išeiviją. Mūsų priešai ir Lietuvos pavergėjai iš 
džiaugsmo sau rankas trina ir šypsos*!, kad ir be jų di 
džiausių pastangų "buržujiniai fašistai" patys sau kilpas 
ant kaklo deda.

Aukščiausias laikas yra prablaivėti, pradėti į mūsų
veiklą žiūrėti realiau, praktiškiau pritaikant šių laikų gy
venimo visas priemones. Seni metodai, kurie šiandieną 
nėra naudingi, reikia keisti ir pritaikinti šių dienų rea - 
lizmui. Kodėl gyvenime seni modeliai mašinų, lėktuvų ir 
laivų yra keičiami ir pritaikomi šių dienų reikalavimams/ 
Taip ir mūsų lietuvių išeivijos veiksnių veikla turėtų būti 
derinama ir cementuojama į vieningą, stiprų vienetą, ku - 
ris bendruomenės pasitikėjimu ir jos pritarimu sustip
rintas, be asmeninių ambicijų vestų kovą ir, pagal sąly - 
gas, gabumus ir finansinius išteklius,dirbtų Lietuvos la
bui.

Lietuvių Charta sako:Pasaulyje pasklidę lietuviai su
daro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę./žinoma, 
išskyrus komunistus ir parsidavėlius. S. V./. Beštame 
punkte sakoma: "Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lie
tuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lie
tuvos valstybę".

Dr. Jonas Basanavičius/Rinktiniai raštai, psl. 195/ , 
apie kritiką išsireiškė:"Tikros, rimtos kritikos uždavi - 
nys,kaip žinoma, yra objektyvinę tiesą susekti, ją aikštėn 
išvilkti, nežiūrint, ar ji kam patinka, ar ne. . . Tyrinėtojui 
pridera - judicis officium ėst. . . "/ J. Venclova, "Dr. J . 
Basanavičiaus /Basanio/ Reikšmė Lietuviams./.

Šio rašinio tikslas nėra blogos valios " pamokslavi - 
mas”. Kanados Lietuvių Bendruomenės yra didžiausias 
noras, kad JAV LB bendruomenė užbaigtų savo bereika - 
lingus energiją eikvojančius ginčus. Būtų daug garbingiau 
tą energiją pašvęsti Lietuvos vadavimo darbui.

Stepas V a r a h k a

/Vienas dalykas yra pri - 
tarti ar nepritarti vienam 
Bendruomenės užmanymui - 
kaip pav., Lituanistikos Ka - 
tedros steigimui, -kitas da -» 
lykas yra steigti paraleli - 
nes/vad. reorganizuotas/or- 
ganizacijas, kurios iš esmės 
/net per teismus/ bando su
griauti arba bent suniekinti 
kitas.

Kas gi. būtų, jei bendruo- . 
menininkai imtų ir įsteigtų 
antrą"reorganizuotą"VLIK’ą? 
Argi nebūtų tada panašu į 
išeivijos lenkų komediją?

Tarp kita ko: KANADOJE 
lietuviai tegul dirba i r to
liau VIENINGAI ir nemėg- 
džioja Chicagos peštynių.

/Red. /.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Jų Keturios, o Aš Vienas ...
V. Kačsrgiu•

(įspūdžiai is kaliomis po Ispanifį, Portug aliĮį, 
dalelį Maroko bei Prancūzijos}

/ tęsi nys /

Aplankėm Grand Chico prekyvietę- bązarą.Arabų 
pasaulyje tie bazarai yra viena iš svarbiausių vietų.Tai
gi, siaurutėmis gatvelėmis-jeigu jos vertos to vardo-bu- 
vome pravesti per tą prekyvietę. Teko skverbtis per 
žmonių "skruzdėlyną"^ ir apžiūrinėti visur 
išstatytas prekes:ant žemės,ant sienų ir mažytėse 
patalpėlėse, bei kitur. Galų gale buvome nuvesti Į kilimų 
pirklio namą. Čia patalpa mus pajėgė priglausti,pasie - 
niais atsisėdus. Gi viduj, prieš mus buvo demonstruoja
mi kilimai įvairiausių spalvų . Buvom gundomi pirkti. 
Nupirkti labai lengva- tik sumokėk pinigus, geriausia do
leriais', ir kilimas bus prisiųstas duotu adresu. Kilimų 

i pirklys tikrai nebuvo patenkintas, nes nė vienas iš mūsų 
nesusiviliojo.

Netoli autobuso, vienoje aikštelėje vienas arabas gy
vačių kerėtojas, rodė seansą su kobra. Man tai nesukėlė 
jokios nuostabos. Mat, kadaise rašytojas Pulgis And
riušis man pasakojo, kad tie kerėtojai apgaudinėja žmo
nes ta prasme, kad toms gyvatėms yra nupjauti geluonys 
ir jos nebegali suleisti nuodų įkandusios. Vadovas mus 
prikalba po pietų vykti, gal apie 60 km. kelio, aplankyti 
kitą miestą, kur pamatysime arabų amatininkus besidar
buojančius savose specialybėse'•

Vietovė, kurią pravažiavom, mūsų nesužavėjo. Prasi
deda kalvos, o toliau ir arkštoki kalnai, kurie pusplikiai- 
nes apžėlę tik krūmokšniais,ir tie labai skurdžiai atrodo. 
Vietomis matosi kažkokie skurdūs pasėliai. Kaikuriose 
vietose matosi moterys su pjautuvais, nuimančios pras - 
toką derlių. Pasigedau vyrų laukuose. Vienoje vietoje 
mačiau būrelį vyrų , susimetusių į pavėsį, nieko nedir - 
bančiių. Gal tai buvo laikas pagarbinti Alachą? Miestas, 
į kurį mus atvežė niekuo nesužavėjo. Įdomu buvo praeiti 
tuos labirintus, kur visokios rūšies amatininkai mažytė
se patalpėlėse/geriau tiktų pavadinti nišomis/ akivaiz - 
džiai demonstravo savo amatą. Dauguma dirba gana pri
mityviais įrankiais, bet gražių dalykų padaro. Arabas 
vadovas nuvedė ir į arabų stiliaus prekybos namą. Jo vi
duje matėsi prikrauta aukščiau minėtų amatininkų darbų - 
tik rinkis ir pirk. Savininkas pakvietė ir keletą "muzika n - 
tų", kurie daugiausia būgnų garsais pritariant muzikantų 
riksmams , mus "linksmino". Šis koncertas mūsiškiams, 
atrodo, nepatiko, nes Į paleistą aplink lėkštę, mažai gra
šių tesurinko. Prisisotinę muzikos, laimingi sugrįžom į 
Tangier’ą.

Liepos 11 d. jau trečią kartą vykstam į Ispaniją. Taigi 
iš viešbučio tenka keliauti į uostą autobusu. Autobuso ga
le man vietos sumažėja, nes dalis mūsų ekskursantų pri
sipirko marokiškų čemodanų ir negi juos tuščius gali vež
ti Į Ameriką- reikia pripildyti visokiais dalykėliais, kurie 
čia pigesni ir ar žymiai pigesni. Ispanijos muitininkai 
tikrino mūsų valizas, bet leido viską Įsivežti. Sako, kad jie 
ieško tik narkotikų.

Šios dienos tikslas -keliauti pajūriu iki garsios va - 
sarvietės Marbella ir apsistoti tikrai gerame viešbutyje- 
Andalucia Plaza. Visą laiką važiuojame greitkeliu ir ste
bim Viduržemio jūros pakrašty naujai pastatytus viena- 
šeimius namus/"bungalovus"/ ir viešbučius, kur apsistoję 
vasarotojai iš’. Įvairių Europos kraštų- daugiausia Vokie
tijos. Dabar Ispanijos Viduržemio pajūrys yra nelyginant 
aukso kalsyklos- svetimos valiutos čia sunešamos mai - 
šais. Bevažiuojant, mūsų vadovės Teresė ir Barbora pri
kalbinėja mus šios dienos-vakare nuvykti į bulių kautynių 
areną, esančią netoliausia viešbučio, pasigėrėti ispanų 
tautiniu sportu /jeigu tai galima sportu pavadinti/. Nors 
dalis1 mūsiškių neužsirašė į bulių kautynes, bet dauguma 
panoro akivaizdžiai pasižiūrėti tų "cūdų". Užsirašiusieji 
galvojo, kad būti Ispanijoje ir nematyti bulių kautynių - 
tai lygiai tas pat, kaip būti Romoje ir nematyti popie - 
žiaus.

Siek tiek atsipūtę mums skirtuose viešbučio kamba - 
riuose ir vadovei sumokėją po 21 amerikonišką dolerį ar
ba atatinkamą skaičių pezetų išsiskubinom Į autobusą, ku
ris privežė prie bulių kautynių arenos stadione.

Stadioną radome pustuštį. Mat, tas stadionas spe - 
cialiai pastatytas Marbellos vasarotojams, kurie to spor
to /jeigu tai galima pavadinti sportu/ nelabai mėgsta.Ra
šytojas Ernest Hemingway bulių kautynėms yra davęs 
vardą - mirtis vakare. Jis sako,kad tai nelaikytina spor
tu, nes čia varžosi labai nelygūs partneriai, Čia , laike 
varžybų, žmogus tik stato į pavojų save būti sužeistam , 
gi kito varžybų partnerio laukia tikra mirtis. Bulių kau - 
tynės, ispaniškai - corrida, visada vyksta sekmadieniais 
Tik didesniuose miestuose, kaip Madride ir Barselonoje 
jos vyksta dar ir ketvirtadieniais. Corrida visada pra - 
sideda visų dalyvių paradurpikadorai, bandalerai ir mata- 

• dorai, kuriuos dauguma mūsiškių vadina toreodorais. Is
panai juokiasi, išgirdę matadorą pavadinant toreodoru ir 
sako, kad matyt esi stebėjęs operą "Carmen", Pa vaduoto
jai apsirengę margaspalviais rūbais- net akį rėžia. Po 
parado apie 6 vyrai, turintieji dideles raudonas paklodes, 
pasilieka stadijone, užlindę už tam tikrų apsaugų, sukaltų 
iš lentų. Vienas iš raitelių išjoja Į areną ir parodo ark
lių dresūros meną. Kažkur esu skaitęs, kad ispanai y- 
ra geriauši arklių dresiruotojai. Juk ir ta dresūros mo
kykla Vienoje, kurios baltieji žirgai stebuklus rodo, yra 
palikuonys ispanų mokyklos. Karalienė ispanė- Marija 
Teresė, atsisėdus į karalienės sostą Austrijoje,-atsiga - 
beno ispanų mokyklos 50 žirgų ir ta mokykla Vienoje te
bėra ir šiandien. Ispanijoj gerai išdresiruoti žirgai dau
giausiai naudojami kaip tik bulių kautynių metu.

Išjojus iš arenos jojikui po tikrai gražaus prajojimo, 
. pasigirsta trimito garsai. Dideliu greičiu Į.areną įbėga 
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MAROKE- gyvačių kerėtojas. Fone matosi sultono ’’palociai"

DĖMESIO - DĖMESIO - DĖMESIO!

NUKELIAMAS
KLB MONTREALIO APYLINKĖS VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS IR, VALDYBOS RINKIMAS į 1983 m. VASARIO 
MĖNESI DĖL ĮVAIRIU PARENGIMU GAUSUMO IR 
NEPATOGAUS LAIKO.
TAIGI, SKELBTAS Š.M. GRUODŽIO 12 d. SUSIRINKIMAS 

NEĮVYKS'!
KLB MONTREALIO 

APYLINKĖS VALDYBA

Kanados Lietuvių Fondai
Sveikiname visus naujus narius ir džiaugiamės įnašus 

papildžiusius. Didi garbė visiems, Įsijungusiems į Kana
dos Lietuvių Fondą ! Sveikiname tris naujus Įgaliotinius : 
Edmontone — E. Karosienė, Hamiltone — J. Stankus, ir Tck 
ronte, tačiau, kuklumo vedamas prašė pavardės neskelb
ti — tik inicialus P. G.

Sveikiname ir dėkojame Hamiltone SLA Kuopai, kuri yra 
įrašiusi 11 LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ išreiškiant 
pagarbą bei pasididžiavimą JŲ veikla TĖVYNĖJE.

Sveikiname 75 metų amžiaus sukaktuvininkus — B. Po
vilaitį ir S. Petkevičių. Ta proga p. p. Petkevičiai padarė 
Įnašą Nijolės Sadūnaitės gaubei.

Visų prašome, pakeitus adresus, neatidėliojant praneš
ti.

Oficialiai pranešame visoms organizacijoms bei pavie
niams asmenims, suinteruotiems gauti pašalpas, kadprar 
šymai bus priimami iki 1983 m. vasario mėn. 16 dienos.

K. L. Fondo Valdyba

bulius, juodas ir labai piktas. Atrodo, kad buliaus vienin
telis troškimas, nesvarbu ką pasmeigti ant savo didelių ir 
smailių ragų. Laikas nuo laiko išbėga iš slėptuvių su rau
donom paklodėm buliaus erzintojai. Su didžiausiu įnirti - 
mu bulius vieną po kito puola, bet vis atsiremia į tuštu - 
mą. Atrodo, kad ši ceremonija tarnauja paerzinti ir šiek 
tiek pavarginti bulių. Be to, ir publikai sukelia tam tik - 
ro pasibaisėtino grožio jausmą, kada mato įnirtusį bulių 
puolantį žmogų ir, jam staiga pasitraukus, bulius palie - 
čia tik paklodę.

Netrukus į areną įjoja raitelis, su gerai dresiruotu 
arkliu. Šiuo laiku bulius laikas nuo laiko vaikos ir nori 
nusmeigti arklį, bet arklys išsisuka pašokdamas Į šoną 
ar paspartindamas bėgimą. Jojikas pagauna momentą, ka
da bulius prisiartina visai arti, persisyėręs balne, abiejo
se rankose laikydamas tam tikras vilyčias, susmeigia 2 
Į buliaus sprandą ties nugaros susidūrimu. Prasiveržia 
kraujas, kuris jau nuolatos teka iš$ buliaus kūno. Tą 
veiksmą raitelis pakartoja 3 kartus, susmeigdamas viso 6 
vilyčias ir iš arenos pasitraukia. Čia vėl iš savo slėptu
vių pasirodo buliaus erzintojai su rabdonom paklodėm. 
Bulius įnirtęs vis puola ir puola tas raudonas paklodes 
ir vis silpsta, nes kraujas čiurkšlėmis bėga iš jo kūno 
Štai išeina ir buliaus žudikas- matadoras. Jis apsirengęs 
neparastai spalvingais rūbais, dar gerokai alsina jau vi
sai nukraujavusį bulių, kol, galų gale, suvaro kardą iki 
rankenos į buliaus kūną. Jeigu pavyksta iš karto nudurti 
bulių mirtinai, matadoras susilaukia, karštų aplodismen
tų ir gėlių iš publikos. Matadoras gi nupjauna buliaus au
sį ir meta ją savo nuožiūra parinktai damai, kaip suve
nyrą. Nepavykusiam iš karto nudurti bulių matadorui 
tenka publikos pašaipos riksmas, o kartais net’ plytgalių 
kruša...

Antrojo buliaus "skerdimas" pradedamas kitu būdu. 
Čia pirmiausia į areną išjoja lėtu žingsniu ant arklio,ku
ris uždengtas tam tikru matracu arba šarvais, jojikas. 
Arklio akys yra užrištos nepermatoma medžiaga. Arklys 
tada, anot lietuviškos dainos:"nieko nemato ir nesibai - 
do. . . ". Raitelis sustoja arenos pakrašty, atsukęs arklį 
šonu į arenos vidų. Paleistas bulius su ragais stengiasi 
arklį subadyti, bet jam nesiseka, nes šarvai neleidžia su
žaloti. Gi tuo momentu, kada bulius įremia ragus į ark - 
lio šoną, raitelis suvaro tam tikro pikės galą ir nulaužia, 
palikdamas nulaužtąjį galą buliaus kūne. Bulius kraujuo
ja. Dar kurį laiką vyrai su raduonom paklodėm bulių er
zina ir alsina^ kol , galų gale ateina žudikas-matadoras 
ir aukščiau aprašytomis ceremonijomis,bulių nuduria .

Buliaus lavoną išvelka porą arklių, užkabinus už jo 
ragų pakinktų. Kraujuotos arenos vietos užpilamos švie
žiu smėliu ir bulitį skerdynės vyksta toliau. Viso nužu - 
domi 6 buliai ir visa ta ceremonija trunka 2 valandas.Nu- 
galabintų bulių mėsa atiduodama ligoninėms. /b.d./

NAUJI NARIAI IR ĮRAŠAI:
1008. Matulevičiaus Petro atm...........................$ 1OO. -
1009 Bernoto Antano atm........................... 1OO. -
1010 Vyšniauskas Povilas.................................... 1O0. -
1011 Skuodžio Vytauto vardo įamž................ 1OO. -
1012 Sadūnaitės Nijolės pagerbimui.............. 1OO.-
1013 Vindašienės Valerijos atm.................... 320.-
1014 Paulionytės Juanos at........... .................... ‘ 315.-
1015 Švilpa Stasys................... .......................... 1OO. -
1016 Paškevičius Andrius ir Stasė................ 200. -
1017 Giedraitienės Katarinos Įamž................ 5 45.-
1018 Vabolis Ramonas........... ............................. 1OO. -
1019 Znotino Broniaus atm. ......................... 230. -
1020 Montrealio Mergaičių Choras "Pavasaris" 1OO. -
1021 Toliušis Kostas........................................... 1OO.-
1022 Ostafin Danos ir Edvardo atm.............. 7 90. -
1023 Lukošiaus Aniceto atm............................. 2 6 5.-
1024 Mingėlos Jono atm. . ;............................. 200 -
1025 Milashius Bronius........................   900. -
1026 Bartulio Mykolo atm.................................. 140.-
1027 Petravičienės Marijos atm.................... lOO. -
1028 Zurkevič lene s Gražinos atm.................. 6 46.-
1029 Pakalniškienės Alės atm......................... 387.05
1030 Bernotas Pranas ir Elena...................... 200. -
1031 Pazukaitė Vanda........................................ 1OO. -
1032 Vitas Juozas ir Leokadija...................... 200. -
1033 Urbono Alfonso atm.................................. 2 20. -
1034 Jančiukienės Bronės atm., . :........ IOOO. -

Ulba Antanas.......................................... .. 50. -
Yčienės Aldonos at.................................... 1O.-
Rozenbergienės Antaninos atm.............  24. -
Paco Ramono atm...................................... - 65 .-
Milerio Juozo atm...................................... 20. -

ĮNAŠUS PAPILDĖ :
9. Micelkos, Vladas ir Marija.................. iki $ 1200. -

1 O. Mockus, Zigmantas ir Liudvika..........  700. -
23. Ott.awos KLB Apylinkė................... .. 6400. -
48. PARAMA Lietuvių Kred. Koop............  3250. -
51. Sakalauskas J. dr.......... .. . . ................ 1500. -
76. Daunio Petro, i nž. atm..................... 600.-
87. LITAS, Montrealio Kred. Unija..........  1700. -
90. Lengvino Domininko, kun. atm................ 590.47
94. Šiurna, Domas ir Ona......... .............. 4000. --

127. Januška Mykolas........................................ 700. -
128. Januška Vincas........................   . 600. -
147. Lazdutis M.................................................. 500. -
153. • Kantautas Adomas ir Filomena...........  5000. -
175. Daugel avie i aus Alfonso atm.................. 8025. -
197. KLB-nės Edmontono Apylinkė........... .. 6 17.-
249. Kuzma Vincas............................................. 300. -
272. Delhi K. L. K. Draugija........................... 72 5. -
278. Dalius Stasys. .................................... .. 300. -
326. Stankus Kazys ir Vanda.......................... 450. -
357. Lėveriai Juozas ir Ona.......................... 400. -
394. Zavadskienė Vera...................................   . 200. -
418. Stundžia Kazys............................................ 500. -
430. Jokubiliaus Silvstro atm........................ 2150. -
453. Ramanausko Mykolo atm........................ 270. -
456. Karpio Jono atm.....................................................125.-
472. Povilaitis, Br. dr. ir Monika.................. 1000.-
483. Kubiliai, dr. V. ir V........................  .. IOOO. -
531. Stankūnas W-kun.......................................  3850.-
566. Kalendros Kosto atm...............................  1000. -
673. Kaziūnas A...................................  500.-
694. Pilipavičiaus Stasio atm.-......... ............. 305.-
734. Juodviršio Juozo atm............................... 1500. -
754. Lekas Joseph J.....................................    IOOO. -
790. Gaputytė Monika. ...................................... 400.-
822. Šalkauskio Algirdo atm.............. ........... 425.-
851. Januškevičius Česlovas..................  400. -
898. Šarauskas, Mečys ir Emilija................ 400. -
927: Astrauskas, Jurgis ir Marija................ 150.-
938. Demereckai, Ona ir Juozo atm...........  811. -
951. Čegio Jono atm......................  810.-
979. Kvedero Adolfo test, palikimas...... 2350. -
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V. Krėvė paskutinį ai s savo gyvenimo metais

Vai plačiai garsi yra Lietuvos šalelė 
vyrais: vyrais herojais, mokslo ir meno vyrais, 
žodžio meno vyrais. Vai daugelį garsių žmonių yra 
vęs kiekvienas jos kampelis’. Prūsai 

savo didžiais 
o ypač 

da- 
pag i mdė Ma ž vy -

dą ir Donelaitį, Aukštaičiai -Strazdelį ir Baranauską 
Suvalkija- Kudirką ir Basanavičių, o Dainavos šalis - 
genijus -M.K. Čiurlionį ir Vincą Krėvę-Mickevičių.

Dainava - dzūkų kraštas. Galbūt daugiau, negu kita
kuri Lietuvos dalis yra kentėjus nuožmius pietinių ir ry
tinių slavų antpuolius'. Ir visai neseniai - ši Dainavos 
šalis, lyg kardo kirčiu - 20 metų buvo padalinta nelem
tosios demarkacijos linijos. Tada,' kai visos kitos Lie-
tuvos dalys didžiais šuoliais skubėjo atstatyti kulturi - 
nius ir fizinius šimtmečiais kaimynų padarytus nuosto-

KUR MANO ISLAMIŠKA STRIUKĖ?
Stig D a g e r m a n 

jy Apysaka
/tęsinys/

O Lidija, ką dabar sugalvojo Lidija, protingu dalyku tik
rai niekaip nepavadinsi. Išstorėjo ji po motinos laidotuvių 
taip, kad vos beįtelpa per kamaros duris, pagaliau vis dėl
to prasispaudžia. Prasi spaudžia, prieina prie tėvo lovos 
ir sako, kad jeigu Ulrikas nepaleis laikrodžio, tai tą pada
rys Nilsas, suprask, jos vyras. Jis taip viską moka. Da
bar ji tokia ponia,kad nebevadina jo Nise, kaip kad ankš
čiau. Kitą sykį, kai susitiksim, jeigu, žinoma, susitik
sim, tai ji turbūt vadins jį ponu Johansonu. Bet čia mudu 
abu, Ulrikas ir aš, susi žvelgi am, nes del šito abiejų nuo
monės sutampa: jeigu laikrodis shstojo tėvo mirties aki
mirką, tai, šitaip ar taip, iki laidotuvių jo nereikėtų judin
ti.

Dabar virtuvėje ruošiama vakarienė. Granbonas šioms 
dienoms davė savo vyriausią, nieko sau mergučiųkė, atro
do. Panaši į Fridą žydėjimo laikais. Aš grybšteliu ją už 
rankos,kai stovi prie viryklės ir verčia blynus, bet Lidi

ja taip sprogina į mane akis, kad turiu atstoti. Mergina ne
sėda sykiu su visais prie stalo,© įsitaiso ant sofos ir skai
to laikraštį. Degtinės šlakelis dabar gardžiai nubėgtu, bet 
radijų pirklys, atrodo, nelinkęs, tad, matyt,neverta ir siū
lytu Iš pradžių niekas netaria nė žodžio. Nė vienas,ma
tyt, nedrįsta. Ir kadangi niekas kitas nepradeda kalbos, tai 
žmogus imi ir pasakai, kad Nilsas įsitaisė pasiutusiai gerą 
automobilį.

Ir Nilsas taip nušvinta, kad beveik išdrįsti tikėtis taure
lės. Bet čia vėl viską sumauna Lidija, prakeikta Lidija. 
Mat ji netiki, kad tu pritari automobilio pirkimui, ir su
šnypščia, kad kai kas ne visus užsidirbtus pinigus paveiči-a 
degtine ir todėl pusėtinai verčiasi. Čia ji tau smigteli, 
nors, įžengęs į namus, nesyk neprasitarei apie degtinę. 
Ta jos litanija jau "tiesiog atmintinai žinoma, bet kad ją gir
di svetimas žmogus, tai vis dėlto truputį pikta. Bet kaimy
no mergina nepakelia nuo laikraščio akių, nors ir viską 
girdėjo. Tai matyti iš jos elgesio. Kągi.tau vis labiau da
rosi aišku,kad ištverti visą vakarą namie nepavyks. Gali
ma, beje,būtų atsakyti. Priminti,kad aštuonerius metus 
iš eilės tėvui buvo siųsta tabakas,o motinai drabužiai. Jei
gu kas imtų taip ir, paskaičiuotų, tai turbūt nebūtum pasku
tinis. Bet nereikia judinti senų dalykų. Tada tam nebus 
galo.

Po vakarienės nusileidi į rūsį, kur Ulrikas pastatęs kar
toninę dėžę su vainiku. Čia ant grindų guli dar keli vaini - 
kai. Tai Ulriko vainikas ir Lidijos, ir Lena kai ką atsiun
tusi. Žmogus, beje, nesi smulkmeniškas, bet vainikas, ku
rį nupirko Lidija ir Nilsas, vis dėlto visai sumautas. Net 
padoriam kaspinui pašykštėjo pinigų. O Ulriko vainikas ir 
-gi ne kas, kaimietiškas, bet gyvendamas čia, kaime, tokio 
negausi kaip tie, turgininkai. O Lena atsiuntė tik vieną gė
lę, vieną, bet gražią, iš jos nėr ko ir norėti, pusę metų 
gulėjo sanitarijoje ir neturėjo už ką nupirkti vainiką. O 
apie motiną, matyt, tik paties pagalvota. Jei atvežei ne - 
didukę gėlių puokštę sykiu su vainiku, ją dabar išimi, nes
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"ko tik gyvos Lietuvos karžygių legendos - senų žmonių 
padavimai, einantys iš .lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Iš - 
liko tik "Dainavos šalies senų žmonių padavimai", kup 
riuos taip nuostabiai puikiai surinko, užrašė ir atkūrė šis 

VINCO KRĖVĖS lOO-joGIMTADIENIOPROGA mažo ūgio, bet galingos dvasios ir talento Dainavos ša- 
J lies sūnus-Vincas Krėvė-Mickevičius. Sis nepaprastas

( 1882—1954) įtaigaus žodžio, vaizdo, personažų šakotumo meistras ,
D. N; Baltrukonis sukaupė ir atgimdė tą nerašytą Lietuvos- Dainavos ša -

dies istoriją. Jis, išties sukūrė lietuviškąjį epą, kokio 
{mūsų tauta dar iki šiol neturėjo.
! Vincas Krėvė pasirodė esąs puikus drarnaturgas.su - 
Įkūręs kelių dalių istorines dramas- "Šarūną" ij?z"Skir - 
gailą", "Dangaus ir Žemės Sūnus" . Paliko jis didžiulį 
literatūrinį lobį. Tautosaka ėmė domėtis būdamas jau 15- 
16 m. amžiaus ir pradėjo užrašinėti iš namiškių ir kai
mynų dainas ir padavimus. 1910 m. jis jau buvo surin - 
kęs apie 1500 dainų. Daugybę pasakų, padavimų, patar - 
lių, burtų ir prietarų, dzūkų vestuvių ir krikštynų papro
čių aprašymus.- Jis buvo ir akylus realistas, įžvalgus 
psichologas ir gilaus poetinio polėkio kūrėjas. Nė vie - 
nas kitas mūsų kūrėjas nėra dar sukūręs ir perdavęs tiek 
įvairių , visapusiškų, įėjusių mūsų literatūron persona
žų kaip Krėvė. Sutinkame ir kaimo išminčių, mielą bo - 
bulę, bedievį ir mažąjį Antanuką,didžiosios meilės pa - 
vergtą Gilšės apysakoje bernelį, audringą Šarūną, komp
likuotą kraštutinį šekspyrinio maštabo;Skirgailą , Dan
gaus ir Žemės sūnų Herodą, sprendžiančius kraštutinėse 
situacijose žmogaus gyveninio prasmės ir mirties klau
simus. Puikus filosofinio pobūdžio veikalas-drama- 
"Dangaus ir Žemės Sūnūs" - buvo rašytas per visą jo gy
venimą/ Išleista I-oji dalis, kitos rankraštyje/. Jo raš - 
tai yra įtraukti į mūsų literatūros vadovėlius, chrestoma
tijas, randasi kiekvieno inteligento lietuvio bibliotekoje , 
nagrinėjami, skaitomi žmonių, įvertinančių jo užburiantį 
žodį.

Lietuviškojoj literatūroj iškilo be jo, dar vienas 
plunksnos milžinas- Jonas MAČIULIS- MAIRONIS. Šiemet 
minime jo gimimo 12Om,ir 50 m. mirties sukaktį. Krė
vės- 1OO metų nuo jo gimimo sukaktį. Šių dviejų lietuvių 
tautai taip brangių žmonių jubiliejus mini viso pasaulio 
lietuviai. Mini juos ten ir Tėvynėje Lietuvoje. Puikius

>■

V. Krėvės gimtinė Subartonių, kaime, Merkinės vai sč. Alytaus apskrityje.

liūs, kai didžiuma tautos džiaugėsi taip sunkiai iškovotu 
laisvės ir nepriklausomybės laikotarpiu, - ta Dainava , 
tas dzūkų kraštas vis dar merdėjo lenkų okupacijoje. Tik 
maža jos dalis tebuvo laisva, tai dalis, kuri išugdė 
mums tą didįjį lietuviškosios literatūros klasiką -Vincą 
KRĖVE - MICKEVIČIŲ.

Vai gausiai karžygių krauju yra aplaistytos Nemu - 
no, Merkio ir Neries pakrantės, beginant Punios, Mer -
kinės ir Vilniaus pilis. Istorija iš tų senovės laikų ne
paliko mums jokių rašytinių epopėjų, jokių lietuviškai 
dokumentuotų testamentų. Neliko mūsų šaliai, jokių aukš
tu pilių, tokių, kokiomis didžiuojasi vokiečiai, lenkai ir 
rusai, musų kaimynai. Teliko tik milžinkapiai, piliakal
niai su jų gelmėsna nugrimztjųsių pilių griuvėsiais. Teji-
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nori nueiti į kapines, ir dar šįvakar. Nepasakysi, kad no
rėtum nueiti pas kepėją, betVaeną bičiulį visada gali susi
tikti, ir tada, šiaip ar taip, bus smagu, kai turėsi jam kai 
ką pąsiūlyti.

Kai grįžti atgal, virtuvėje visi sėdi kaip bažnyčioj, o 
vargšė kaimynų mergina stovį ir plauna indus, bet niekas 
jai nepadeda. Tada paimi rankšluostį ir nori padėti šluos
tyti, bet čia Lidija kad sušnypš:

— Tik jau nelįsk. Tavo istorijos taip plačiai žinomos, 
jog nė viena padori mergina nesileis, kad tu padėtum. O 
ši irgi nori būti padori, tai aišku kaip dieną.

Mergina parausta, išplėšia tau rankšluostį iš rankų ir 
šaukia: — Ačiū, nereikia.

Ir tu stovi kaip koks baubas. Bala žino, kokių perkūnų 
jie prikalbėjo, kai buvai rūsyje.

Ką gi, tada paimi motinai atskirą puokštę ir sakai, kad 
dabar eisi prie jos kapo. Bet čia Lidija nenurimsta, tai 
aiškiai matyti, ir greit sako:

— Nilsas galbūt galėtų mus nuvežti į kapines, mielas 
Knutai.

Ir jai staiga pasiutusiai parūpsta motinos kapas, bet ji 
niekaip nenori išleisti tavęs vieno. Matyt, bijo, kad nebū
tų kaip anąsyk. Ne dėl manęs, žinoma, dėl manęs jai nė 
šilta, nei šalta, bet dėl žmonių kalbų. Mat anąsyk ištikrų- 
jų kalbėjo, kad motinos laidotuvių išvakarėse prisilakei. 
Bet Nilsas man nusispjaut,Lidija irgi, be to , Nilsas kaip 
tik išvietėje, ir kol jis grįžta, žmogus išsmunki pro dūri s 
ir eini tiesiai per krūmus, kad jo nesutiktum.

Geri broliai, nieko nepasakysi. Net netiki, kad eini prie 
motinos kapo. Ulrikas dar nusišaipė.

— Grėblį ir laistytuvą ten pasiskolinsi, jeigu nueisi !
Jeigu nueisi ? Nejau jie mano, kad išmesi gėles į upę ? 

Aštuonias kronas jos kainavo. Čia jau niekas nepasakys, 
kad dėl savo tėvų nepadarei to, ką galėjai. Jeigu visi tiek 
darytų, tai ir jų šnekas būtų lengviau iškęsti.

Gražus spalis, reikia pasakyti. Lauke prie miško dega 
didelė krūva bulvienojų. O Viklandai įsitaisė bulvių kasi
mo mašiną, kuri dabar anava stovi prie daržinės kampo. 
Jeigu Ulrikas būtų palankesnis, tai galėtų ta mašina su Vik- 
landais dalintis, kad nereikėtų taip baisiai vargti. Tatai 
sakai kiekvienusyk, kai tik parvažiuoji namo, bet jeigu Ul
rikas nori mirtinai nusipirkti, tai geriau nekišti savo tri
grašio. Kelias nuklotas lapų, temsta, todėl paspartini žing
snį, kad nueitum į kapines, kol dar visai nesutemo. Prie 
savo namo lango stovi pastorius ir rūko pypkę. Pastorius, 
kuris rūko pypkę. Keistai atrodo, Kelias lygus, lengvas, 
bet ne kalviui. Jis svyruoja į visas puses ir turbūt nugrius 
į artimiausią griovį. Blaivas jis būna retai,bet vyras ge
ras, be to, vienas iš paskutiniųjų, matęs gyvą tėvą. O su 
skardininku prieš išvažiuojant dar reikėtų pašnekėti.-Gerti 
tai gerti, bet išsiųsti tėvą, kai jis silpnai laikėsi ant kojų — 
čia jau kitas reikalas.

Žmonių pakeliui ne kažin.kiek sutinki, bet paviljone šo
kama, nors jau spalio vidurys. Tai matyti iš skelbimo. 
Jeigu ne tėvo mirtis, turbūt nueitum. Ir golfą žaisti jau 
per tamsu. Išmesti kroną ir penkiasdešimt ir nerąšti nė 
vienos duobės — čia tai jau būtų nesąmonė. Taigi žmogus 
laikaisi dešinės kelio pusės ir, žiūrėk jau veri kapinių 
vartus. Šeimos kapą randi greitai. Tai laimė, nes netru

epilogus parašė filologijos daktarai. Nuostabiai giliai pa
triotinius teiginius sukūrė rašytojai. Atvirus ir teisingus 
žodžius tarė Vilniaus akademikai. Puikius jiems pamink
lus pastatė architektai ir skulptoriai.

Nežiūrint Vinco Krėvės politinės emigracijos, nepai 
sant jo prieštaringos asmenybės - dabartinės Lietuvos 
literatūros vyrai teigia, kad- kaip negalima įsivaizduoti 
Lietuvos be Nemunč .- taip lygiai negalima įsivaizduoti 
lietuviškosios literatūros be Vinco Krėvės-Mic 
kęvičiaus...

kus ieškoti jau bus per tamsu. Jis kaip tik prieš šermeni
nės duris, per motinos laidotuves karstą pranešėm pro duo
bę į bažnyčią ir tuo pačiu keliu grįžom atgal. Prakaitas iš 
karščio upeliais bėgė, tačiau tada buvo liepos vidurys . 
Pats karštymetis.

Anava ant kapo stovi vaza su keliomis nuvytosiomis gė
lėmis. Vadinasi, Ulrikas nelabai žiūri kapo. Ir neapgrėbs- 
tyta. Bet pats juk irgi negrėbstysi — šitokioj tamsoj. Na, 
dabar vėl pakenčiamai atrodo. Gražios gėlės, dėl totai jau 
niekas neprikiš. O šermeninėj, kad ir tokią vėlyvą valandą, 
girdėti kalant. Liaukitės kalę-, nepažadinkit man tėvo,pa
galvoji. Kokia nesąmonė. Tenai kalami karsto papuoši
mai;-ir gėlininko pasiuntinukas akimirkai iškiša galvą į 
lauką. Tačiau tavęs niekas neatpažįsta. Ir gerai. Taip vė
lai užeiti į šermeninę nėra jokio noro. Va kai ant motinos 
kapo bus pastatytas paminklas, ant motinos ir tėvo kapo, 
dabar turbūt taip reikia sakyti, — tada tai bus gražu. Ir 
vieta gera, pati geriausia vieta, galima sakyti.

Tamsu. Ir vėjas pučia taip, kad šlama lapai ir krebžda 
bažnyčios stogas. Gal reikėtų kur nors nueiti ? Galima bū
tų pasėdėti valandžiukę smuklėje. Gal užeitų koks pažįsta
mas- O pasirodyti žmonėms reikėtų, jeigu jau parvažiavai 
į namus. Kitaip paskui sakys: va, girdi, kaip dabar riečia 
nosį Knutė, vien iš stoties į namus ir atgal — tik tiek kai
me nepasirodo.

O gal nueiti pas kepėją? Bet dar nepamiršai kaip buvo 
per motinos laidotuves. Žmogus nueini pas kepėją, norė
damas pasiskolinti degtinės, vietoj butelių, kuriuos su
daužė jaunesnysis brolis, ir išbūni pas jį pusę nakties. Ir 
perkūnas žino, kur dar būni, iki parsirandi namo. Taip, 
pas kepėją visada įsismagini. Bet neblogai būtų ką nors 
sužinoti apie tėvą. Šitaip ar taip, kepėjas su savo mašiha 
važiavo paskui jį ir vos jo nesutraiškė. Taigi jeigu nuei
tum pas kepėją, tai tik pasiteirauti apie tėvą. Lidija su sa
vo Nise ir visa kompanija tegu sau piktinasi, jeigu nori. 
Argi jie bent kiek rūpinosi tėvu, kai tas dar buvo gyvas ? 
Dabar kai jis guli šermeninėje, visi neriasi iš kailio ir de
dasi labai nusiminę. O kai buvo gyvas, tai apie jį galvoda
vo kažkas kitas. Aštuonerius metus kas mėnesį buvo siųs
ta jam pinigai, ir įdomu būtų pamatyti tuos varganus gra
šius, kuriuos iš savo piniginės išėmė Lidija, kai reikalavo 
padėti tėvui. Todėl bus labai teisinga, jeigu nueisi pas ke
pėją ir pasiteirausi. Kas reikia, tai reikia, juk pagaliau 
tai paskutinis dalykas, ką gali padaryti dėl tėvo, —nueiti 
ir sužinoti, kaip viskas buvo. O kepėjas, kuris padėjo jį 
įnešti, be abejo turės ką pasakyti. Ir už tai jam reikėtų 
padėkoti. Taigi bus teisingiausia, jeigu nueisi pas kepėją 
ir padėkosi., kad padėjo tėvui. Bent tą tai jau reikėtų pa
daryti .

Tad žmogus uždarai kapinių vartus, susirandi kišenėje 
cigaretės nuorūką ir uždegi ją po žibintu. Čia pasirodo au
tomobilis su prigesintam šviesom ir važiuoja palei tvorą. 
Tarsi ko ieškodamas. Ir sustoja kaip tik priešais tave . 
Durys atsidaro, ir pro jas iškiša galvą kepėjas.

— Sėskis, vyruti, — sako jis, ir įsėdi, nes kaip tik 
kepėją ir norėjai sutikti. Būtent kepėją, o ne ką kitą.

— Aš buvau pas tave namuose, — sako kepėjas, —sesuo 
pasakė, kad to išėjės į kapines. "Tada aš važiuoju tenai',' 
— sakau, čia tavo sesuo taip paraudo, kad aš kaipmat ap
sisukau ir dingau, — sako kepėjas. /b.d./

’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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18 PADANGĖS MIELOS
/if SPAJUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

LIETUVIUS JAUNUOLIUS 
NAUJOKUS VEŽA / 

AFGANISTANA^
Šįmet vasarą iš Vilniaus 

buvo išvežti keli vagonai nau
jokų (18-čių) į Turkestaną, o 
iš ten lėktuvais veža i Afga
nistano pragarą,mirčiai, ne
apmokytus kareivius.

Tai nusikaltimas prieš tar
ptautinę teisę, imti į kariuo
menę iš okupuotų kraštų (val
stybių) svetimus piliečius ir 
vežti neapmokytus į kovos 
lauką.

Kaip girdėti veža naujokus 
ir iš Latvijos, Estijos ir Uk
rainos. Pradžioje karo su 
Afganistanu buvo vežami kau
kaziečiai, afganai ir kt. mu- 
soimonai, bet jų dalis prisi - 
dėdavę prie afganų partiza - 
nų.

Kokia prasmė kariauti lie
tuviams, latviams ir estams, 
prieš afganus, kurie kovoja 
už savo nepriklausomybę, —■ 
prieš bendrą priešą rusą—ko
munistą, tautų pavergėją?

Laisvas pasaulis turi pro
testuoti prieš Kremliaus ag
resinę politiką, ir panaudo - 
jimą svetimų tautų vyrų žu
dynėse.

GERI BITININKAI KAUNE
Kauniečių bitininkų sky- ' 

rius yra gausiausias Lietu
voje - jam priklauso apie 
1500 narių. Jie sukūrė ir 
tęsia tradicinę Bitininkų Die
ną. Šiemet ją surengė Dot - 
nuvoje,į kurią suvažiavo bi - 
tininkai iš įvairių vietovių.

Šventės metu atveža pa
rodyti, kokius naujus bitinin- 
kavimo įrankius pasigamino 
kaip mechanizavo ir kokius 
darbus, kokius naujus avilius 
pasistatė. Atvežti ir me
daus gaminiai bei iš jų paga
minti vaistiniai produktai.

Bitininkų Dienos proga 
pasižymėję gavo garbės raš
tus ir pinigines premijas. Jų 
tarpe ir du kauniečiai V. Da
nilevičius ir A. Petrikas.

Neseniai Kauno bitininkai 
išleido brošiūrą , paruoštą 
talkininkaujant medicinos 
gydytojams "Bičių produktų 
panaudojimas medicinoje" , 
parengtą A. Baltruševičiaus.

Ta pačia proga atvažiavo į 
Dotnuvą ir gėlininkės,paro
dyti savo gražiausius išau
gintus žiedus ir gėlių sūdė - 
tines - puokštes.

Man išnuomavus 1924 m.

Grūdų ir pašaro saugyklos 
bokštas Plungėje.

ij

1982. XII.2

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

ATEIK I LIETUVIU A, A. ( ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPES' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

8 vai. vakaro.

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

Donaldui D.: 661—1733-

Šventieji . ąžuolai .
Šventybrasčio penki šim

tamečiai ąžuolai yra pa
skelbti gamtso paminklais. 
Šventybrastis randasi va
žiuojant Kėdainių-Krekena- 
vds keliu pro Vilainius de
šiniuoju Nevėžio krantu.

Brastos upelio šlaituose 
stovi tie penki apkerpėję 
ąžuolai. Jų kamienus vos 
gali rankomis apkabinti 4-5 
žmonės.

Netoli ąžuolų yra palaido
ti 1863 m. sukilimo dalyviai. 
Jiems ten pastatytas pa - 
minklas. Žmonės tą vietą 

vadina Sukilėlių Slėniu. Čia 
vietiniai gyventojai rengia 
koncertus ar iškilmes.

ŽIEŽMARIUOSE 
ORCHIDĖJOS AUGA GERAI

Žiežmariuose, Kaišiado
rių valstybiniame ūkyje, va
dovaujant agronomui Pranui 
Puidokui, puikiai auga sukul
tūrintos, hibridinės orchi - 
dėjos.

Jos čia pakliuvo Kalifor
nijoje lietuvių orchidėjų au
gintojų profesionalų dėka.

Dabar Žiežmarių specia
lus orchidėjoms šiltnamis 
tobulinamas ir rūpinamasi 
orchidėjų dauginimu.
AUKSO MEDALIS LIETUVOS 
FILMININKAMS

Čekoslovakijoje, Brno 
mieste, Parodų Pavilijone 
vyko kino saviveiklininkų- 
mėgėjų festivalis. Jame bu - 
vo rodomos filmos iš Sbv. 
Sąjungos kraštų. Teko ats - 
tovauti ir Lietuvą. Du vil
niečiai- Daiva Adamonytė ir 
Albinas Slavinskas su filmą 
"Tarp .žmonių" laimėjo vie
ną iš dviejų aukso medalių. 
Keletas kitų lietuvių kine
matografijos mėgėjų laimė
jo prizus.
KAUNO KELTUVUI -50 METŲ

Senasis Kauno keltuvas į 
Žaliakalnį, kuriuo dar dauge
lis iš mūsų čia yra važinėję 
ir gerai prisimena /vadintas 
nepriklausomybės laikais 
"funikulieriumi" švenčia 50 
metų sukaktį. Vagonėlyje su
telpa 35 žmonės, ir juo už - 
sikėlus, jeigu nelipama ap
linkui į kalną, sutaupoma 1O 
minučių laiko. Keltuvas dar 
puikiausiai veikia. Ilgiausių 
Metų jam'. 
200 METŲ PIRMAJAM 
MOKSLINI AM,DARBUI APIE 
LIETUVOS AUGMENIJA^

Žymus prancūzų botanikas 
J. Jillįbert išspausdino sa
vo veikalą "Lietuvos flora" 
prieš 200 metų. Šį jubiliejų 
atžymint, pietų Lietuvoje bu
vo surengta Pabaltijo bota
nikų ekspedicija. Buvo atvy - 
kę apie 1OO Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos mokslininkų, 
kurie turėjo progos stebėti 
retuosius augalus Lazdijų ir 
apylinkės pietinėse dalyse.

Orchidėjos Žiežmarių šiltadaržyje 

PASITIKĖJIMO VARIACIJOS
J. Va 1 iū na s

Jeigu žmonės nesugyventų 
vienas su kitu, tai nebūtų nei 
šeimos, nei tautos, nei 
valstybės, nei civilizacijos . 
Sugyvenimas pagrįstas pasi
tikėjimu. Įstatymai yra\iš
leisti tam, kad žmonių pasi
tikėjimas būtų paremtas 
tam tikromis normomis, į- 
lietomis į įstatymo pavidalą 
Darnioje šeimoje nėra ap - 
gaulės.Savitarpis pasitikėji
mas padeda lengviau iš
spręsti bei nugalėti įvairias 
gyvenimo kliūtis bei rūpės - 
čius.Nuo gyvenimo pradžios 
kūdikis įgyja pasitikėjimą 
savo motina, kuri jį saugo , 
prižiūri ir myli.Tačiau vai
kui, kuris pasitiki savo šei
mos nariais, turi būti įsą
monintą, kad ne visais, ne 
visuomet galima pasitikėti . 
Tą žino ir namų sargas-iš
tikimas šunelis, kuris įnir
tingai puola bet kurį į jo šei
mininko namus įsibrovėlį, 
juo nepasitikėdamas.

Jei šeimoje pasitikėjimas"' 
yra visai natūralus dalykas , 
tai tas pasitikėjimas esti su
jungtas su įsipareigojimu.

Jei šeimose ne visuomet 
klesti pasitikėjimas, tai juo 
labiau tą galima pasakyti 
apie kaimynus ar draugus .

Vienas,' jau miręs, pensi
ninkas sakydavo:"Jei gersi , 
tai turėsi draugų, o be "čier- 
kos",kas su tavim draugaus?" 
Jei pasitikėjimas ir drau
gystė matuojama tik "čier- 
kos" tuštinimu, tai tokia 
draugystė negalima pasiti
kėti, ir ji yra tik laikino po
būdžio, nepastovi. Arba, koks 
gali būti pasitikėjimas, drau
gu, ypač viengungiu, jei jis , 
draugystės priedangoje 
skverbiasi į tavo šeimą ?Kad 
ir kaip jis mokėtų vaidinti 
nesavanaudiškumo draugys
tę, tu juo vis vien pasitikėti 
negali, ir tokia draugystė ga
li pasibaigti gana dramatiš
kai.

Prieš I-ą Pasaulinį Karą, 
kaime kaimynai vienas kitu 
pasitikėdavo. Pasitaikydavo 
tokių atsitikimų, kad išlei
džiant dukterį už vyro, tėvui

pritrūkdavo pinigų kraičiui . 
Geras jo kaimynas jam pas
kolindavo, įvesdamas jį į ka
marą ir skolindavo pinigus 
"kad niekas nematytų ir ne
žinotų", sakydavo. Jokio vek
selio, jokio raštelio, -bet bu
vo pilnas pasitikėjimas, ir 
paskolinti pinigai visuomet 
būdavo grąžinami/žinoma,be 
palūkanų/,

Prisimenu tokį atsitikimą 
su miestelio pirkliu. Pasis
kolino pirklys iš ūkininko 
kuris visuomet turgaus die
nomis pas jį sustodavo ir 
apsipirkdavo, 50 rublių. Se
niau kaime tai buvo nemaži 
pinigai. Pirklys grąžino tuos 
pinigus dar prieš sutartą 
laiką su gerom palūkanom, 
ir dar priedo vyno butelį ir 
saldainių vaikams, bei šį tf 
žmonai. Žodžiu, kur tu ge - 
riau gausi'.

Praslinkus kuriam laikui , 
vėl skolinasi tas pirklys, - 
dabar jau trigubą sumą, ir 
vėl ta pati grąžinimo proce
dūra. O kai po kelių mėne
sių tas pirklys dar vėl pa
siskolino,tik dar didesnę su
mą,tai tas pirklys "pranyko": 
kitaip sakant,persikėlė ne - 
žinia kur gyventi. Taigi, ūki
ninkas buvo rafinuotai apvil
tas, apgautas.

Kai po I-o jo Pas. Karo vi
si pripratome vartoti vekse
lius, tai juos šalia skolintojo 
turėjo dar garantuoti tos 
skolos atidavimą žirantai. 
Mano viena pažįstama Kau - 
ne- Šančiuose pažiravo vie
nam "patikimam" pirkliui 
300 litų vekselį. Kai suėjo 
terminas mokėti, buvo rei
kalaujama ši suma iš jos, o 
ne iš skolintojo, nes šis, pa
aiškėjo, neturėjo jokio turto . 
Tas skolinto jas - pirklys juo 
pasitikėjusią. moteriškę sa
botavo, sakydamas: Paži- 
ruok man naują vekselį di - 
dės nei sumai/ kurį aš pats 
tikiuosi išpirkti/, tai aš šį 
300 vekselį išpirksiu". Kuo 
tas sabotažas baigėsi-nete- 
ko man sužinoti.

dvaro centrą, reikėjo skolin
tis pinigų. Pažiruodayo tik 
brolis ir vienas kaimo kai
mynas, kuris manim pas iti - 
kėdiavo. Aš pats niekam ne - 
ž ir uodą vau, jei nebent tik to
kioje sumoje, kurią blogiau- 
siu atveju/ nemokant skoli - 
ninkui/ sutikčiau išpirkti .
Gyvenimo patyrimas įrodė , 
kad piniginiuose reikaluose 
reikalingas ne tiek pasitikę - 
jimaSjkiek aiškus apskaičia
vimas ir pasekmių numaty - 
mas.

Tarptautiniuose santy
kiuose pasitikėjimų ne vie
toje žinome nemažai. Štai, 
vestgotų vadas Teodorikas , 
užėmęs Italijos miestą Ra - 
veną, pasikviečia gerulių va-

’ dą Odoakrą ir. . . jį nužudo . 
Kryžiuočiai, pasikvietę neva 
deryboms į pilį senprūsių 
vadus ir. .. juos gyvus su vi
sa pilimi sudegino. Jogaila 
pakvietė deryboms Kęstutį 
su Vytautu ir. . .abu suėmė 
ir įmetė į kalėjimą, iš kurio 
tik vienas Vytautas išsilais
vino.

Vengrų sukilimo prieš ko-

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKA

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL

2540 rue SHERBROOKE, E

MONTREAL, P.O, H2K 1E9 525-8971

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENį NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tel.: 669—8834

KReM 
veoROD2/AI
KAIP BREŽNEVAS BANDĖ APGAUTI LENINĄ^

Brežnevas ieškojo specialioje laidojimo sienoje sau ni
šos. Jam labiausiai patiko jau užimta Lenino vieta. Pa - 
galvojęs, pabeldžia į sieną. Leninas klausia,ko nori.

- Maskvoje vyksta revoliucija ir reikia patyrusio va
do’.- sušunka Brežnevas.

Leninas greitai atsikelia ir išbėga. Pamatęs,kad nie
ko nevyksta mieste, sugrįžd ir beldžia į sieną, nes Brež
nevas jau buvo įsitaisęs į jo vietą. Brežnevas klausia , 
ko nori.

-Revoliucinė vyriausybė dalina medalius ir Brežne
vui paskirtas jų tuzinas'.

Brežnevas skubiai atsikelia ir išbėga jų pasiimti.
Taip Leninas; ir vėl atgavo savo vietą.

LIETUVIŲ PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

Savas šuva skaudžiau kanda 
Savo ganyk, kito nematyk. 
Senam dera patarti, o jaunam paklausyti. 
Skolinąs su juokais, atiduoda su keiksmais. 
Su durnu du turgu, su pliku nėr ko peštis. 
Su kokiu sutapsi, tokiu ir pats patapsi. 
Svetima našta visuomet sunki.
Svetimi kailiniai nešildo.
Svetimomis rankomis tik žarija žarstyti.

munistus metu, atžygiavusi 
sovietų kariuomenė pakvie
tė deryboms vengrų minis
ter! pirmininką ir karo mi
nister! ir. . .abu nužudė. Tūs 
pat įvyko su po II-jo Pa
saulinio Karo 12 lenkų dele
gatais, iškviestais į Kremlių. 
Vieton derybų,juos visus su
ėmė ir nužudė, ir tik vienam 
jų pavyko pabėgti.

Tarptautinių pavyzdžių y - 
ra labai daug, kur vartojama 
apgaulė ir kur pasitikėjimas 
pasirodo esąs ne vietoje. Ir 
piniginiuose sandėriuose ly
giai taip pat tarptautiniuose 
santykiuose viską sveria 
šaltas išskaičiavimas,o ak
las pasitikėjimas yra verti
namas kaipo naivumas.Anot 
lietuviškos patarlė s: atsarga 
gėdos nedaro.

Todėl ir paskutiniame de
šimtmetyje atvykusiais į 
JAV intelektualais neturėtų 
būti 1OO% pasitikima, nepa - 
tikrinus jų veiklos Lietuvoje. 
Juk vilkas mielai užsivelka 
avies kailį, tikėdamasis būti 
įleistas į avių kaimenę. . .

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE 
PUIKI DOVANA 1982 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1 \

1 pora geriausių ’’Levi” denim jeans; 1 pora ’’Wrangler" 
velveto jeans; 3 metrai geriausio silkinio aksomo sukne' i; 
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su jrasu: "All woo! 
made in England"; 1 komplektas vyriškų arba moteriškų 
apatinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnoniu siūlų; 
vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu .......$ 460.00 

į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus Įvairiu prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui.

Žemiau siūlome keleto naudingesnių dalykų (kainos su muitu): 
Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 svarus.......•'$ 250.00 
Dirbtinio minko kaili s paltui, De Lux, sveria 5 svarus....... $ 115,00
Pigesnio minko kaili s paltui, sveria 5 svarus  ...........$
Jeans rumbuoto velveto .................................. $
Vyriškas arba moteriškas megztinis.......... ........  .$
Vilnonė Urba Šilkinė skarelė ..................  ....$
Teleskopinis lietsargis..........................     ■$
Vyriški arba moteriški pusbačiai ...............................   .....$
Puiki suknelei medžiaga...............................  ...........S
Silkinio velveto medžiaga suknelei , 3 metrai....... .
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai .........

100.00 | 
48,00 t 
50.00 I 
13,00 | 
13.00 g 
50.00 g 
46.00 g 

$ 75.00 t 
$ 92.00 g 
$ 75,00 | 
$92.00 g 
$115.00 S

Šie produktai galima siųsti su rūbais: '/i sv. arbatos-$4.50, | 
'/i sv. nescafee’s—$7.00, 1 sv. pupelių kavos-$7.50, 1 sv.
šokolado-$ 7.50, 40 cigarečių -$ 5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $58,00, | 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles, į
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkau — f 
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į L i et u v cįprekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras) <

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

5 psi.

t’
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Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

10 %
10 %
10,'6 %
10 %
12 %
9 %
81'2%
6 %

MOKA:
už 90 dieniu term, indėl. 
už 6 mėn. term indėlius 
už ] metųterm. indėl. 
už pensijų planų, 
už namų pi anų, 
už specialia,taup. s—tų, 
už taupymo s—tas 
už čekiu s—tas

U

AKTYVAS VIRŠ 32 MILIJONU DOLERIU

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

! KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais — 
| nuo 10 vai. ryto iki 3 vai.' po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 

nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BUSTINA: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

.r- n.-m uxMkMammmMMnMManBmMm*aaauMMwaMMMaaeamaaMMHMMHdMa

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:

90 dienų termin. indėlius .. .. 10 %
Pirmadieniais 10-3 180-185 d. termin. Ind........ .. 10 %

Antradieniais 10-3 s
term, indėlius 1 metų.......
pensijų s-tą........................ .. 11 .%

Trečiadieniais uždaryta S3
spec. taup. s-tą..................
taupomąją s-tą ..................

.. 10 %

.. 10 %
Ketvirtadieniais 10-8 depozitų-čekių s-tą.......... .. 6 %
Penktadieniais
Šeštadieniais

10-8
9-1

E DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ................. .. 16%

Sekmadieniais 9.30-1 mortgičius nuo.................. .. 13/2 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques).- Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA
Toronto Lietuvių Mairo

nio Šeštadieninė , Mokykla 
stengiasi patobulinti moky - 
tojų darbą,pritaikyti progra
mas, atnaujinti darbo meto - 
dus ir apsirūpinti tinkamo
mis mokslo priemonėmis.

Nupirktas daugintuvas- 
multiplikatorius, kurio nu
pirkimui buvo suorganizuo
tas vajus, vadovaujamas A . 
Šipelienės ir V. Biretos.

Mokykla kviečia 
talką įsteigti klasių knygy - 
nėliams, paruošti lietuviškų 
garsinių juostelių- muzikos, 
dainų, pasakėlių, pritaikytų 
įvairiems skyriams. Taip 
pat reikalingas Mokyklos fo
tografas ir korespondentas.

Norintieji 
praneškite Mokyklos vedėjai, 
G. P a u 1 i o n 1 e n e i, tel: 
23&-4179.

KANADOS LIETUVIŲ 
ŽURNALISTU SĄJUNGOS 

PERSIORGANIZAVIMAS

Iki šiol Toronte veikė nuo 
1975 m. Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos skyrius, kaip JAV 
LŽ S-gos padalinys. Į LŽS- 
gą galėjo priimti nariais tik 
JAV Lietuvių Žurnalistų Cen
tro valdyba. Toronto skyrius 
ir persiųsdavo ten jiems ap- 
ir pėrsiųdavo ten jiems ap
svarstymui. Pas juos buvo 
laikoma ir narių kortoteka. 
Tokio turinio ir buvo LŽS- 
gos statutas — įstatai.

Dėl įvairių priežasčių LŽS 
veikla JAV-se susilpnėjo. Iš 
ft.

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

ATEIK I LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMIC0 AVE. (Royal York Rd. ir ‘ 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v. y.

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591

J
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PARAMA
IMA

uz asmenines paskolas 
nuo 16%

UŽ mortgičius nuo 13 %

virš 300 narių beliko tikke- 
lios dešimtys.

Skyrių veiklai nusilpus, dar 
gyvybės ženklus rodo LŽS- 
gos Centro Valdyba, dabar 
Chicagoje. Be to, JAV-se 
esančios net dvi LŽS-gos... 
Tad, Kanados lietuviai žur
nalistai šįmet persiorgani
zavo į savystovią Kanados 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungą.
Jau yra paruošti ir priimti 
KLŽS įstatai, išrinkta val- 

tėvus į dyba, jaunimo reikalams du 
nariai ir kt. organai. Visuo
tinas narių susirinkimas rug
sėjo mėn. 20 d. patvirtino 
Kanados lietuvių didesnėse 
kolonijose bus organizuoja
mi skyriai. Gi žurnalistai 
gyvenantieji mažose lietuvių 

talkininkauti, kolonijose, galės priklausyti 
KLŽS-gos Toronto skyriui.

KLŽS-ga, JAV žurnalis - 
tams persiorganizavus į Par 
šaulio Lietuvių Žurnalistų 
Centro Valdybą, KLŽS bus 
jos narys, kaip dabar kad yra 
PLB-nės ryšiai su kraštų 
LB-nėms.

Prieš keliasdešimtį metų 
suredaguoti LŽS Centro Val
dybos įstatai turėtų būti pa
keisti, pritaikyti šių dienų 
sąlygoms. Prieš keletą me
tų pasiunčiau LŽS Centro V- 
bai pakeitimo projektą, bet 
iš jų negavau jokio atsakymo. 
Jūs visi sutiksite, kad senoji, 
dar iš nepriklausomos Lietu
vos žurnalistų (daugiausia— 
profesionalų) karta artinasi į 
8O-sius ir daugiau metus. O 
dalis jau yra užmigę amžinu

RINKIMU I KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS TORONTO 
APYLINKĖS^, TARYBĄ kandidatavimo laikas yra pratęstas 
iki GRUODŽIO 19 d., o rinkimai nukelti i SAUSIO 16 d. ’

ROMUVOJE skautes mokosi mazgų rišimo Nuotr. V. Bacevičiaus

POPIETE MININT ROMUVOS 
DVIDESIMTMET[

GRUODŽIO-12 d, , LIETU
VIU NAMUOSE, 3 vai.p.p., 
minint Skautų Stovyklavietės 
"Romuva" 20-mėtį, rengia
ma ypatinga Popietė. Prog
ramoje dalyvauja solistės ;
S.Žiemelytė, J.Sriubiškie - 
nė, L. Marcinkutė; soli stai - 

miegu, — negrįžtamai iške
liavę. Kurie dar Senosios 
kartis bendradarbiauja lie- 
viškoje spaudoje, neturėtų 
galvoti,kad "po manęs nors 
ir tvanas", prieauglis savai
me atsiras. Aš galvoju, kad 
savanoriškai rašantieji lie
tuviškų! aikrašč i ų bendradar
biai turėtų rūpintis ir prie
augliu Lietuviškų laikraš
čių redaktoriai yra perkrau
ti kasdieniniudarbu. Du ar 
trys redakcijos nariai visą 
laikraštį turi prirašyti, per
rašyti, pertaisyti ir techniš
ką darbą atlikti. Jie dirba, 
beveik, veltui, be pensijų 
fondų ir pn.

Tad, kol dar yra senesnio 
amžiaus išsimokslinusių ir 
išsilavinusiųmėgėjų rašyti t 
spaudą, reikia juos įjungti į 
lietuviškos spaudos egzis 
tencijos problemas. Kas ra
šo (ir dar duonos neprašo), 
eikite į lietuviškos spaudos 
išsilaikymo darbus. Rašy
kite ir raginkite akademinį 
jaunimą rašyti. Ojųyramė- 
gėjų ir net žurnalistikos 
mokslus baigusių.

Visame pasaulyje (JAV ,
Kanadoje, Australijoje, Ang
lijoje, P. Amerikoje) laik
raščius leidžia lietuvių po
litinės grupės: dešiniosios— 
"Draugas"/'Tėviškės Žibu
riai", "Darbininkas", "Aidai',' 
LAS — "Laisvoji Lietuva" , 
frontininkai — "Į Laisvę";

“VĄ IR

Simons
Travel

KVIEČIA SUTIKTI
KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

SU GIMINĖMIS LIETUVOJE!!!

GRUODŽIO 20 - SAUSIO 3 d. 
Skubėkite užsisakyti vietas ! ! !

PRIIMAME ŠVENTINIUS DOVANU UŽSAKYMUS GIMINĖMS 
LIETUVOJE ( automobilius ir kitus daiktus )

PARDUODAME LIETUVIŠKAS PLOKŠTELES BEI SUVENYRUS 
SUTVARKOME DOKUMENTUS IŠKVIETIMAMS 
TARPININKAUJAME TVARKANT PALIKIMUS bei suteikiant 

finansinę P aram a artim i au si em s gi mi nėm s — tėvam s, 
vaikams, vyrui ar žmonai, broliui ar seseriai

Visais atvejais garantuojamas sęžiningas ir konfidencialus 
pat arnavimaę.

KELIONĖS Į LIETUVĄ^ 1983 m.

7. LIEPOS 21
8. RUGPIŪČIO 11
9. RUGSĖJO 1
10. RUGSĖJO 8
11. SPALIO „6
12. GRUODŽIO 19

1. GEGUŽĖS 12
2. GEGUŽĖS 19
3. GEGUŽĖS 26
4. BIRŽELIO 23
5. LIEPOS 7
6. LIEPOS 14

Skelbiamos išvykimo dienos iŠ Toronto—vienos crba dviejų 
savaičių kelionės į Vilnių arba Vilnius bei kiti Europos miestai, 

Smulkesnių žinių teiraukitės šiuo adresu :
2385 DUNDAS St. W., TORONTO, Ont. Canada M6P 1X2 

Tel: (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
TELEX 06-986766 TOR

Biuro savininkai : Vytas ir Audronė SIMINKEVICIAI
Kelionių biuro registracijos Nr. 1835961

V.Verikaitis, V, Paulionis, R 
Pauli'onis,A.Simanavičius ,
H. Rožaitis; smuikininkai - 
Regina ir Atis Bankai, flei- 
tistas Tomas Regina,gitą - 
ristas D. MacDonald, pia - 
nistas Vyt. Pacevičius ir • 
"Gintaro"dainininkės, vad. G. 
Paulionienės. Tai bus pirmo
ji tokio pobūdžio Popietė 

kairieji — "Naujienos", ir 
likę neutralūs —"Nepriklau
soma Lietuvą", tautininkų — 
"Dirva" ir kt.

Jaunam akademikui, akty
viai nedalyvavusiam tose po
litinėse grupėse, nebeaišku 
darosi kam ir kur rašyti lie 
tuviškomis problemomis. Šio 
jaunuolio galvojimas yra skir 
tingas, kaip paminėtų sro
vių redaktorių. Išeina, kad 
nepolitiniam jaunimui, norin
čiam būti spaudos bendra
darbiu nėra kur rašyti ?.;. 
Gal redaktorius tebelaikosi 
savo senos iš Lietuvos atsi
vežtos politinės linijos. O 
gal leidėjų štabas Įpareigo
ja redaktorių taip rašyti ir 
laikytis, kaip partinė linija 
reikalauja dabar ar prieš 
50 ir daugiau metų ?... Kas
žino?... Nepaslaptis, kad 
partinis redaktorius ar ko
respondentas savo "parti
jos" žmogų šilčiau aprašo , 
nuopelnų prirašo, o "s veti
mo" pavardę tik pamini ar
ba sąmoningai išleidžia.

Aš turiufaktųiš mano gy
venimo apie "žymius" ir ne
žymius asmenis. Šioje sri — 
tyje prieiti prie objektyvu — 
mo, beveik, negalima.

Tik norisi pastebėti, kad 
jei jaunas akademikas-kė ką 
nors parašo į kurį, laikraštį, 
visko nemestųį krepšį arba 
nelaikytų stalčiuje 2 —5 mė- 
nesius,.

Kanados Lietuvių Žurna
listų Sąjungos visuotiniame 
susirinkime (20. XI. 82.) bu
vo svarstyti šie klausimai ir 
problemos. Sudaryta sekci
ja, kuri palaikys su redak
toriais ryšį ir iš jaunų ben - 
dradarbių gautus straipsnius 
peržiūrės ir, su autoriumi 
paruoš spausdinimui. Senie
ji žurnalistai sutiko bendra
darbiauti ir jaunimą pri — 
traukti prie spaudos darbo.

J. Karka

st Catharines
GRAŽI VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

Marija ir Antanas GVER- 
ZDŽIAI atšventė 40 metų 
vedybinę sukaktį šeimos ir 
draugų tarpe savo namuose

Jų3 vaikai baigė Kanadoje 
augštuosius mokslus.

Marija Gverzdienė yra 
viena žymiausių skautų va
dovui išeivijoje. Eilę metų 
vadovavo lietuvių Šeštadie - 
nine i Mokyklai.
SĖKMINGA MEDŽIOKLĖ

J.Skeivalas , V . Ruz - 
gys, P.Norušis ir P . 
Šidlauskas buvo išvykę 
į šiaurę medžioti briedžiti . 
Oras pasitaikė nepalankus 
medžioklei,nes užklupo stip
rus lietus. Bet entuziastams 
medžiotojams bet koks oras 
- nekliūtys. V. Ruzgys yra 
įsiruošęs savo rankomis 
modernišką kambarį su vir
tuve, kur gali miegoti 5 as
menys. Turėdami tokį rie - 
dantį "namą", gali bet kada , 
bet kur karališkai ilsėtis po 
medžioklės.

Nušovę 2 briedžius, sugrį
žo, kad ir išvargę,bet paten
kinti laimikiais. Ne visuo
met ir medžiotojams pasi
taiko laimė. Kartais grįžta 
išvargę ir be jokio laimikio.

Lietuviai darbštūs ir ge
rai įsikūrę, mėgsta kelmuti. 
Atvykę'į šį kraštą, jokių tur
tų neatsivežė ir dirbo bet 
kokį darbą.Kas neturėjo gi
minių ar draugų šiame kraš
te, buvo įsileidžiami prie 
ūkio, geležinkelių,miško, ka
syklų, elektros pravedimo ir 

INSURANCE * KemercMel 

533-1121 Walter Dauginis 822-8488
In»ar«nee Afeney Lt4. 

1613 Bloor Street West , • Toronto • Ontario

Bredier-BarmkM INSURANCE AGENCY LTS

Visų r&iių'dreude • VALTERIS MESERiS 
233-3334 - 231-2M1 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

1982 metais numatytos

EKSKURSIJOS
VILNIUS IR KITI 
EUROPOS MIESTAI

arba pavieniui.
Smulkesnių žinių, teirautis žemiau nurodytu adresu 

ir telefonu.

GEGUŽĖS 26 RUGPJŪČIO 11
BIRŽELIO 16 RUGSĖJO 1
LIEPOS 8
LIEPOS 22

RUGSĖJO 29

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P iA5

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1.1, darbų. Visi pagal sutar
tis turėjo išdirbti metus lai
ko už mažą atlyginimą, nes 
nereikėjo už kelionę mokėti. 
Lietuviai dirbo sunkiai, buvo 
sąžiningi ir turėjo gerą var
dą darbdavių tarpe. Jeigu 
kur buvo progos dirbti virš
valandžius, lietuvis visada 
dirbdavo ir taupė, kad galė 
tų savo nuosavą pastogę įsi
gyti, vaikus į mokslą išleis - 
ti. Taip dirbdami, lietuviai 
yra labai ^erai įsikūrę Ka
nadoje. Dauguma turi namus, 
na ir atsargų "juodai dienai". 
Tie, kurie mėgsta keliauti , 
tai išėję į pensiją, kaip tik 
turi progą savo malonumui 
tai padaryti.

Nežiūrint to, kad Niagaros 
pusiasalyje oras yra švelnus 
- auga vynuogės ir įvairūs 
vaisiai, bet orui atvėsus,iš - 
vyksta į šiltus kraštus kiek 
ilgiau ten pabuvoti.

Visuomenės veikėjas ir 
kelinti metai Tautos Fondo 
atstovas St. Catharines Jo- 
nas Dervaitis su žmona ir 
dukra Danute, automobiliu 
išvyko į Floridą,St. Peters - 
burg. Ten jie leidžia malo - 
nidi laiką Kunigundos Der- 
vaitienės sesers Onos Kuž - 
miėnės vasarnamyje.

J.ir K. Dervaičiai rašo , 
kad nuvažiavo per 2 dienas , 
oras esąs šiltas ir jie mau
dosi, pasikaitina saulėje.

Inž. Steponas ir Marija 
Šetkai taip pat išvyko į Flo - 
ridą, Miami, pasikaitinti ke
letą savaičių saulėje. Jie su
stos pas savo draugą dr.A 
Baltrukėną. Jis su žmona 
dažnai atvyksta pas S. ir M. 
Šetkus vasaros metu .paatos
togauti Setkų gražiame va
sarnamyje Niagara On the 
Lake, arti Ontario ežero . 
Taip pat ir S. ir F. Janušo- 
nįai išvyko į šiltuosius kraš
tus paatostogauti. Visi ke
liauninkai nebuvo jokie 
verslininkai, bet gyvendami 
tvarkingai, išėję į pensiją , 
gali daug kur pasivažinėti po 
platųjį pasaulį ir ateityje 
nesudarys nei kraštui, nei 
artimiesiems naštos dėl 
pragyvenimo ir užbaigdami 
saulėlydžio dienas.

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- Įsikūręs nuosovuose namuose —

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 
KOOPERATYVAS

TALKA

i% 
% 
%

| Šaunus Montreallo Lietuvių Choro i
KALĖDŲ14 *

14

14
<4
<4
<4
14

ĮVYKS Š.M. GRUODŽIO mėn. 11 d. ŠEŠTADIENI , 7 vcl. v.

• Koncertas, plokštelės pristatymas
• Speciali, puiki Šilta vakarienė
• Naujas profesionalu orkestras

s

svarrų parapijos saloje. įėjimas ; $ 10 _
Bilietai gaunami ”LITE”(La Salle) , Spaudos kioske, (pas J. Šiaučiulį),^ 

pas choro narius, arba rezervuojant pas G. Šimkutę, Tel: 482—5164

TAI, BENT VAKARAS!
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.   13 • 5 % 
asmeninės paskolas...... 17 %

John CAMPBELL "(viduryje ) prie projekto lentos

Nemokoma gyvybės ir asm. paskaly drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

kviečia visus Hėtuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
deposltus (P.C.A.)....... . 6%
santaupas .................... 8,75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................. 8
♦erm..depoz. 1 m............. 1 ■
term, depoz. 3 m............ 12
reg. pensijų fondo.........  9,5%
90 dienų depozitus ....... 1 1 %
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. P-P-,penktadieniais 
nuo 10 v.r. iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r.

bnddn,ont
"PAŠVAISTĖS" CHORAS 

repetuoja reguliariai ir da
ro gražią pažangą.Repetici
jos vyksta trečiadieniais, 7 
v. v.,parapijos salėje. Vado
vauja muz.Rita V i 1 i e n ė.

Kurie dar neįsijungėte į 
šį malonų ansamblį-nedels- 
kite.
SPAUDAI PAREMTI 
PARENGIMAS

Žinomas visuomenininkas, 
Edv. Daniliūnas ir jo va
dovaujama spauda besirūpi
nančių tautiečių grupelė, kas
met Londone suruošia spau
dos vakarą.

Šiemet toks vakaras įvyko 
lapkričio mėn. 13 d. Londono 
parapijos salėje. Apsilankė 
tikrai gausiai tautiečiųne tik 
iš Londono, bet ir iš artimes
nių apylinkių, ypač iš Rodney, 
Ont.

Viskas praėjo geroje nuo
taikoje ir šį parengimą reik
tų laikyti pasisekusiu, nes 
tai nebuvo eilinis šokiųvaka- - 
ras, bet parengimas su ati
tinkama programa. Rengė - 
jai buvo atsikvietę iš Toron
to ''Gintaro” ansamblio dai
nininkų ir muzikantų grupę, 
vadovaujamą Giedrės Pau- 
lionienės.

'Ši gintariečių grupė, sa
kyčiau, davė koncertą, nes 
labai darniai ir nuotaikingai 
padainavo keliolika gražių 
dainų. Jų repertuaras susi
dėjo iš liaudies dainelių. "Ko 
liūdi berželi”, "Per klausu - 
čių ūlytėlę" ir kt. bei labai 
skambių, jau estradinių dai
nelių apie meilę mergužėlei, 
mėlyną šilą, tėviškės lau - 
kus, jūrą — motinėlę. Labai 
Šiltai publika sutiko dar Tė
vynėje pagarsėjusią Ant. Š a-

onais, bet daugumoje jųjų ro
lė lyg buvo akomponimenfeas, 
tiesa, dailininkui (solisto bro- 
liui)Rimui Paulioniui, ku
ri s reiškiasi kaip daininin - 
kas — bosas. Tikrai jo skam
bus, ne forsuotas balsas pub
liką labai džiugino ir tiek 
jam; tiek dainininkėms gin- 
tarietėms nepagailėta gausių 
katučių.

Atrodo spaudai paremti pa
jaunį davė ir rengėjų praves
ta loterija. L. E-tas

PRISIMINTA IR PAGERBTA 
VINCO KRĖVĖS GIMIMO 
SUKAKTIS

Lapkričio 12 d., Chicagoje 
DZŪKŲ DRAUGIJA surengė 
rašytojo Vindo KRĖVĖS 1OO- 
tojo gimtadienio paminėjimą. 
Iškilmės vyko Jaunimo 
Centre.

Įdomiai kalbėjo apie Vin
cą Krėvę rašytojas Antanas 
GUSTAITIS, atvykęs iš Bos
tono. Paminėjo ir rašytojo 
pastangas gelbėti Lietuvą I- 
ojo bolševikmečio metu.

Dalia SRUOGAITĖ- BY
LA ITIĘ NĖ paruošė jaunųjų 
grupę iš 4 asmenų, perskai
tė ištrauką iš Krėvės pasa
kos, 8 asmenų vyresnieji , 
talkinami jaunųjų, perdavė 
Krėvės veikalo "Šarūnas" e- 
pilogą.

Pabaigai aktorius Algi
mantas DIKINIS paskaitė iš
trauką iš Krėvės "Dainavos 
Šalies Senų Žmonių Pada - 
vimai", apie milžinkapį.

Be to, D. Bylaitienė pri
statė Antaną Gustaitį ir kaip 
sukaktuvininką: jis atšventė 
'savo 75 metų amžiaus su
kaktį. Susirinkusieji žy
miam rašytojui- jumoristui

Didziulis moliūgas, kurį pavyko išauginti verdunieciui J. Seyk.
Jis ir jo žmona už si 204 svarų mi I žinų gavo Verdu no Societe 
d horticulture (Agrikultūros D-jos) premija

dą suruošė ir eksponatais Kariuomenės Šventės minė- 
prisidėjo dr. V. SRUOGIENĖ, jimą lapkričio mėn. 28 d. , 
B. KVIKLYS ir G. GRAŽIE
NĖ.

Muziką ir šviesas tvarkė
V.Šumskis ir J. Miglinas.

Dzūkų Daraugijos p-kas P.
NEDAS vislėrriš padėkojo ir Minėjimą atidarė Aūg. My- 
pasidžiaugė gausiu atsilan - 
kymu.

Visi buvo ir gražiai pa - 
vai šinti.

sekmadienio polietę,AV pa - 
rapijos salėje, po iškilmin - 
gų pamaldų, Jose dalyvavo 
ir mūsų organizacijų atsto - 
vai su vėliavorriis.

| Parcs 
" ” Canada

Canal de
Lachine
Projets 

_^d’ amėnagement 
s,e'ėciaux 

•iitomne 1982

Parks 
Canada 
Lachine 
Canal 
Special

Fall

*£1,500.000

b'anausko mažosios scenos 
dainininko, lyrinio tenoro at
kartotus lengvo turinio daly
kėlius, kaip "Paskutinį sek
madienį, Tris dienas, tris 
naktis" ir kt.

Malonu buvo stebėti jaunas, 
spindinčiais veidais gintarie- 
tes darniai dainuojant, pri
tariant gitaroms bei akorde-

sugiedojo Ilgiausių Metų, o 
rengėjai apjuosė jį tautinių 
raštų juosta.

Visi programos atlikėjai 
buvo apdovanoti J. Gliaudės 
knyga" Perlojos respublika" 
ir gėle.

Buvo paruoštas Krėvės 
raštų stalas ir jo gyvenimo 
vaizdų nuotraukomis. Paro-

Hour 
Service

$ 1.50 kelnes 
pristatant 
ir atsiimant

SKAMBINKIT: 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

365-7146
1661-A CENTRAL!

365:1143
465-Me n>». LMMta

766-2667 
mSAUAM

1982. XII. 2

JAUNIMO CENTRAS 
ŠVENČIA 25-METį

Gruodžio 5 d. Jaunimo 
Centras švenčia 25 m. veik
los sukaktį.

JCentras buvo pastatytas , 
praplėstas, išlaikytas ir ad
ministruotas Tėvų jėzuitų 
rūpesčiu. Prieš porą metų 
buvo suorganizuota pasau
liečių institucija ir Jaunimo 
Centro administracija per - 
leista pasauliečiams . Išrink
toji Taryba suorganizavo ge
rą administracijos valdybą , 
kuriai pirmininkauja Irena 
K r i auč eliūnienė.

Su čikagiečių parama,Val-

lė, pakviesdamas šaulius - 
vėliavininkus į sceną. Išsiri
kiavo puošniai atsimušdamos 
daujų užuolaidų fone.

Juozas Šiaučiulis 
paskaitos žodį paįvairino, į- 
pindamas tris, ant kasetės 
įdainuotas dainas. Ypatin - 
gai paskutinioji daina natū
raliai iššaukė dalyvių- mū - 
sų nūsipelnušiųjų pagarbos , 
Lietuvos kariuomenėje bu
vusiųjų- reakciją. Jie susi
kaupę, susėdę dešiniajame 
salės sparne niūniavo kartu 
jiems/ir mums/ mielos dai
nos melodiją.

Salėje buvo ir du sava
noriai kūrėjai-K. Sitkauskas 
ir J. Viliušis. Jie buvo pa
gerbti plojimais.

Meninėje dalyje dainavo 
Vyrų Oktetas, padainavęs 5

savo

kad kaip prisistatė- du iš jų 
sulietuvėję prancūzai, kiti du 
- lietuviai, kalbantys gerai 
angliškai.

Jų pasirodymas būtų ge - 
riau tikęs po programos vy
kusių pietų metu, negu vidu-

. ryje Šventės minėjimo.
Užbaigta Lietuvos Himnu.

A. Mylė padėkojo visiems 
programos dalyviams,atsi
lankiusiems ir pietus-paruo- 
šūšiėmšJ bei1 ’ talkininkam s.

Pietų meniu buvo ypatin
gas ir labai puikiai paga- 

; mintas. Tad buvo tikrai ir 
šventiška ir sekmadieniška 
popietė. k .

LACHINE KANALO 
RESTAURAVIMO DARBAI

LaSalle miesto ir apylin
kės atstovas Kanados Par
lamentui John Campbell,ge
ras ir lietuvių bičiulis, pra
nešė, kad po jo įdėtų pastan
gų pasisekė gauti federali- 
nę paramą $1.4 mil. , įvyk «- 
dyti .specialiai programai. 
Vietovėje tarp Church str. 
Ville E ma rd iki Laehine bus, 
atlikti šie darbaj:dviratinin- 
kų takai su sanitariniais į- 
rengimais, restauruoti že - 
mės plotai, pakrantės, šie - 
kiančios kanalą, Ville St. 
Pierre tiltas, LaSalle už
tvaros. taršos tyrimai.

Tie specialūs projektai 
suteiks darbo 5O-čiai žmonių 
maždaug 6 mėnesiams.

• JUKONIENĖ Julija, ilges
nį laiką sirgusi ligoninėje , 
sugrįžo į namus.

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo 7 vai.ryto iki II vai,vok aro.

dybai pavyko atlikti visą ei - 
lę patobulinimų ir remontų

PAMINĖTA KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Lietuvos Karaliaus Min
daugo Šaulių Kuopa, vad. A. 
Mylės, surengė Lietuvos

dainas ir suteikęs bisą.

Siurpryzui- pasirodė ir 
kvartetas. Tai buvo tik - 
ras. siurpryzas, nes : daina
vo angliškai;susiorganiza - 
vo prieš 3 savaites ir pasi- 
rodydami pirmą kartą prieš 
publiką-atliko šeimyninę re
peticiją, a capella. Įdomu ,

KichareT
ROOFER------ COU VRKUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbe atlikėjos stogodengys Guy RICHARD , 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* ati.-eka sąžiningai Ir 
prieinamomis kainomis. N amiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

Coūvertures ci* tous genres — All kinds of rooting
7725, Georges LaSalle

9 VISU RŪŠIŲ MECHANINIS TAISYMAS
9 SUTVARKOMI KITI IŠSIDERINIMAI (Tune up)
9 PATIKRINAMAS IR ATSTATOMAS MAŠINOS LYGIS 
9 PAKEIČIAMI STABDŽIAI (Brake)

ILietuviams speciali nuolaida J J 
[Atidaryta šeštadieniai s) 

jgasSBa 766-4495 
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $ 500.- IKI . 5 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIMAI

Tel. 845 -2912 embassy fur

7 psl.
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ŠIE METAI NETRUKUS PASIBAIGS. NESUSIMOKĖJĘ UŽ 1982 metus prenumeratas - 
PASISKUBINKITE TAI PADARYTI BE ATSKIRU PARAGINIMU. IŠ ANKSTO DĖKOJAME - ”NL”

”NL” LAIKRAŠČIO RĖMĖJO PRENUMERATĄ APSIMOKĖJĘ NE 
MAŽIAU $20 UŽ METUS IR AUKOTOJAI :

$150, - 27-tųjų Lietuvių Dienų Komitetas;
Po $ 50, - A. Mankus, Br. Misius, Br. Mozūras, A. Us - 

vaitas, Vyt. Oželis;
$ 41, - K.Kuprėnas;

- $ 40, - M. Šliogerieriė;

$ 30, - K. Gudžiūnas
Po $ 25, - St. Palaitis, Ant. Mickevičius, Alb. Paškevi - 

čiūs;
Po $ 20, - M. Juodviršis, Br. Zinkevičius, Pr. Dikaitis , 

J. Babrauskas, Izd. Girdzijauskas, dr. A . Saunoris, G. Ali-' 
nauskas,St. Stravinskas, P.Kaziukonis, Ch. Matuzas, A. Lu 
kas,K.Katilius,S. J. Kiliokaitis , J. Bendorius, A. Kensta - 
vičius, Ip. Taute ris, Ą ■ Simi jonas, St. Morkūnas, Mr. Vai - 
čiūnas, Mrs. L. Novog, A. Matulienė, Ant. Sakalas, dr. E. 
Knystautas, K. Juškaitis, A. V. Skabeikis, J. Jocas.

• GRUODŽIO 4-5 d. d.
KLKMoterų D-ja švenčia 
savo veiklos 30 -mėtį .Valės 
BALSIENĖS keramikos ir 
gintaro išdirbinių paroda, iš
kilmingomis pamaldomis ir 
po jų- dr. P. GAIDOS paskai
ta, pietumis.

PARODOS ATIDA RYMA S - 
gruodžio d., 7 vai. v., Auš - 
ros Vartų parapijos salėje.

I TA C MONTREALIO LIETUVIU
LI lAO KREDITO UNIJA

• VAIŠVILA Vladas, ilgą 
laiką gyvenęs Montrealyje ir 
dalyvavęs parapijos choruo
se, po ilgos ligos mirė Chi- 
cagoje.
• GRUODŽIO 12 d. , po 11 v. 
pamaldų, įvyks . AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS METI - 
NĮ SUSIRINKIMAS. Bus ap - 
tarta daug svarbių reikalų .
• GRUODŽIO 19 d. , 4 vai. p. 
p. A V salėje bus KALĖDŲ 
EGLUTĖ, kurios progra - 
mą ruošia Lituanistinė Mo
kykla .

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

pavyko gerai. Į Parapijos 
Komitetą naujai išrinkti Ė- 
lena K u r y 1 o ir Ričardas 
Marte 11,

28 parapijiečiai prisidėję 
po $ 1OO parama nupirkti 
kleb. kun. St. Šileikai automo
bilį.

KALĖDINIU GIESMIŲ 
KONCERTAI

Montrealio Lietuvių Cho - 
ras/ AV parapijos ir "Pava - 
sario"/, vadovaujamas muz 
dir. A. Stankevičiaus, akty
viai reiškiasi savo veikloje .

Neseniai išleido kalėdinę 
plokštelę, moderniai harmo
nizuotą, kuri yra su dideliu 
pasisekimu platinama lietui 
vių ir kitataučių tarpe.

Su šia programa Choras 
gruodžio mėn. 4 d.koncer - 
tuoja lietuviams Baltimore - 
je. Gruodžio mėn. 5 d., tą 
pačią programą atliks New- 
Yorke-Kultūros Židinyje.

Kartu su Choru vyksta dir. 
A. Stankevičius ir muzikai 
Mark Offarel, Pierre Hebert 
ir Holland Houle su moder - 
niais muzikos instrumen
tais. Šie profesionalai daž
nai reiškiasi TV ir radijo 
programose.

Linkime geriausios sek - 
mės’.

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

MOKA UŽ:

Certifikatai min. $ 1,000.00
1 metų ,.... 11%

Terminuoti indėliai
1 metų...............30.5%

60 - 364 d. . ...10.25%
30 - 59 d....... 1055

Taupomos sųskaitos:
Specialios .... ..........10%
Su draudimu .. ....... 3.5%

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines.

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

KASOS VALANDOS
1465 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antr. Tree. 9:00 — 3:00 ----- -------
Ketvirtadieniais 12:00 — 8:00 6:00 — 8:00
Penktadieniais 12:00 — 6:00 12:00 — 6:00

Sekmadieniais 10:00 — 12:30 - -----------

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

Juozas ir Marytė VIZGIRDAI prie vaišių stalo jų vedybų 
25-kių metų sukakties proga Chicagoje. J. Vizgirda ilgai 
gyvenęs Montrealyje,dainavo abiejuose lietuvių parapijų 
choruose ir.buvo aktyvus visuomeninėje veikloje.

• A. ZIEMKA, A.KREIVYS ir 
A. YAUNISH pataisė krosnis 
Šv. Kazimiero parapijos sa - 
Įėję ir klebonijoje. Jų talka 
nuoširdžiai įvertinama ir su 
dėkingumu priimta.

LITO DARBO VALANDOS 
ŠVENČIŲ L AIKOTARPYJE

Penktadieniais Gruodžio 24 ir
Sausio 31d.-
Ausros Vartų Skyrius 9:00-3:00 
nosemount Skyrius 10:00--3:00

Gruodžio 26,27,28 ir,Sausio
2 ir 3 d.d. LITAS bus uždarytas,

VEDĖJAS

20 - įi ŽIEMOS
SLIDINĖJIMO STOVYKLA

Montrealio Lietuvių Stu
dentų Sąjunga jau 2O-tąjį 
kartą rengia Žiemos Slidi
nėjimo Stovyklą, tradicinė
je vietovėje " L'Auberge de 
la Perdriere" viešbutyje.

Stovykla vyks GRUODŽIO 
28- SAUSIO 2 dienomis.

• A. JONELIO rūpesčiu už
dėtos naujos fono ir šoninės 
užuolaidos Aušros Vartų pa
rapijos scenoje.Dabar tikrai 
tvarkingai ir gražiai atrodo .

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal!

‘ ‘ 1982
INCOME TAX PILDYMAS

-------- i-----------------------------------------------f

OR. J.MALISKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

14 4 0 st. Cath a r in e W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235
Namu.: 4 88-852 8

DR. A.O JAUGELIENĖ 
dantį; gydytoj a 

1410 (i U J St.
Suite 11 — 12 Montreal P.Q. 
Tel: 932-6662

Namu.: 73 7-96 8 1

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Šeštadieniais: nuo 9 a, m« 
Sekmodieniai-s : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS

7 6 2 6 Ce n t r a I '
Tel: 366—974 2 i

p . m.
3 0 p . ni.

tn iki 10 p . m 
iki 9: 30

m. ~ i. k i 9 :
PRI STATYM AS

St. Ville LaSalle, P. Q. 
36 5-0 50 5

Dr. A. S. POPIERAITIS
b; a. m. d. c. M. M. s c, L. M. C. c. F. r. c. s. 
MEDICAL ARTS BUILDING. 15 38 Sherbrook 
Suite 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1-40 24

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS ba., b. c. l.

Dome E. Suite 504
, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -9 5 34

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Eng., M,Eng. L. L. B. , B. C- L.

4701 Bannuntyne, Verdun (kampas 2—nd’Ave.), Que. H 4 G 1E6
į Te l , Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
Place Ville Marie, Suite 627 I 
Pel ; ( 5 14) 87 1-1430.

LIETUVOS PAŠTO ŽENLKŲ 
1918- 1939 IŠPARDAVIMAS

j LEONAS MARKAUSKAS
I 7085 MARQUETTE H2E 2C6

TEL: 374 - 6077

SKAMBĖS KALĖDINĖS 
GIESMĖS MONTREALYJE

Plokštelės KALĖDOS pri
statymo KONCERTAS-VA
KARAS įvyks GRUODŽIO 11 
d. , 7 v. v. Choras koncertuos 
A V parapijos salėje.

Šiam koncertui Choras 
daug dirba-repetuoją.Chorui 
akomponuos moderniškais 
instrumentais.

Po koncerto vyks puikios 
vaišės. Vynas puoš kiekvie
ną stalą. Atskiras kavai sta
liukas su įvairių rūšių kava : 
ispaniška,airiška ir kt. .vai
šins kiekvieną atsilankiusį . 
Prie kavos - puošnūs tortai 
žavės visus.

Veiks .gražiai išpuoštas 
įvairiaspalvėmis žvakutėmis 
baras su įvairiais gėrimais.

Veiks loterija su specia
liai paruoštais siurpryzais . 
Visą vakarą lydės graži 
muz ika.

Šie visi paminėti koncer
tai yra ruošiami paties dir . 
Ą. Stankevičiaus iniciatyva . 
Jo naujoviškumus būtų ver
ta pamatyti visiems montre- 
aliečiams. Visi yra laukiami.

J. B

I^ALEDOS"
KALĖDINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELĖ, ĮDAINUOTA MON- 
TREALIO LIETUVIŲ, CHORO KVEBEKO — KANADOS 
CHORŲ VARŽYBŲ ČEMPIONO...
PLOKŠTELĖ YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBES, VĖLIAUSIA 
TECHNIKA IR VERTE SI PLOKŠTELE NUSTEBINS NE TIK JUS, 
BET IR JŪSŲ DRAUGUS, KAIMYNUS IR GIMINES...
GAUTI ŠIĄ PLOKŠTELĘ— SIŲSKITE $10. — PLUS $2. — PER
SIUNTIMUI, UŽPILDANT ATKARPĄ ŽEMIAU:

ATKARPA:

VILNIUS RECORDS OF CANADA
672 VICTORIA AVE, 
WESTMOUNT, QUEBEC 
CANADA H3Y 2R9

PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS:___________ ,-------

VARDAS IR PAVARDĖ:_________________

ADRESAS:

SIUNČIU $_

DĖMESIO !
Didelis pasirinkimas vyriškų 
ir moteriškų kailinių paltų . 
Lietuviams didele nuolaida. 
Jeigu nenorite brangiai mokėti, 

skambinkite po 6 vai.v.
VYTUI: 453-9696

RENKU

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

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

|| TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

notarė C
RŪTA POCAUSKAS į

50 Du Dotaaine, lie Perrot , Que^ H7V5V6 £

S« Res. Tel: 453-9 14 2 [

8 psi.

ALI ŪMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APGALIMAI ALIUMIN1JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721—9496

• Didelis p □ s >r ink im o s jolovjį P olt(<
• Vasaros laiku i oug o j r ma s ( St ar ag e)
• To, sau ir rernodeliuoi u
• Siuvu ir parduodu

5449 RUĘ ST ALEXANDRE Montreal, quEbec
h3a 2G6 TĖL 288-9646

MEMBER 
vyt*!*, 
f

SYSTEM

D.N. BALTRUKONIS
IMMEIIBLES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PATARN AVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

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

let . Bus. 482-3460
Res. 767-4690

OANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE SUITE 409

MONTREAL, P.Q. H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
NekJnojam > Turto Patarnavimas Montrealyje 
Invcstacijos JAV h Kanados provincijose

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ?

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL. P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1T-3A6

TEL. 727 - 3 120 NLimų 376 - 378 1

Albertas N O R K EL i 0 N AS, B.Ą. C.S.p, LB.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas 

A g e n t ū_r_a^_v e^k_i^__n_ų_o _l_9_45_[n,_

PONTIAC • BUICK • ASTRE

PASIKALBĖKITE SU 
Menager’iu Leo GURECKAS

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU, AUTOMOBILIŲ I

• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR

SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS!
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE!

PASINAUDOKITE !

LEONAS GURECKAS
SALES MENAGER

treat west 
automobile

mu montreal waat automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 

(At the end o! Sherbrooke Street West). 489 *5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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