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PIRMASIS PACIENTAS SU 
DIRBTINE ŠIRDIMI

Sal Lake City, JAV-se, 61 
m. amžiaus Barney Clark 
buvo operuotas ir vietoje 
tikros širdies persodinimo , 
jam buvo įdėta pirmoji me
dicinos istorijoje dirbtina 
širdis. Po 7 ir 1/2 vai.tru
kusios operacijos ligonis at
sigavo, neišsivystė jokia in
fekcija ir naujoji širdis dir
ba be priekaištų.

Trečią dieną po operaci - 
jos plaučiuose atsirado ply
šelių, kurie praleido orą į 
krūtinės ląstos sieną. Juos 
reikėjo užtaisyti. Operaci
ja truko 1 valandą, ligonis ją 
lengvai pernešė. Gydytojai 
sako, kad plaučiai nuo rūky
mo nebuvo pakankamai elas- 
tiški,todėl atsirado plyšeliai 
naujai širdžiai stipriai dir
bant.

23-jų metų laikotarpyje.
RCMP buvo įspėję, kad jis 

nevyktų į Britaniją ir nekal
bėtų apie tai su Britų žval - 
gyba, nes tai gali iššauk
ti kenksmingą paslapčių ati-

KINIJA PRIĖMĖ NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ

Gruodžio 4 d. Kinija priė
mė naują savo konstituciją. 
Joje yra atstatomas valsty
bės galvos postas, numaty
ta formulė susijungimui su 
Taiwanu ir šeimos įparei
gojamos kontroliuoti gimi
mus.

Konstitucijoje valstybine 
komunistų partija/ perima 
4, 2 mil. karių armiją, nors - 
neaišku, kaip tai bus prak
tiškai įvykdyta, nes komunis
tų partija turi Karinių Rei
kalų Komitetą.

Konstitucijoje taip pat yra 
pabrėžiamas siekimas pas
tovumo, modernizavimo ir 
ekonominių reformų, indi
vido ir mažumų teisės./Iš
imta iš anksčiau suformu
luotos Mao konstitucijos nu
rodytos "nuolatinės revoliu
cijos"/.

Šios konstitucijos paruo - 
Šimas vyko 2 metu.

ANDROPOV’AS KRITIKUOJA
Yuri Andropov aštriai 

puolė JAV prez.Reagano Vi
durinių Rytų taikos planą , 
kalbėdamas Arabų Lygos de
legacijai, kuriai vadovauja
Jordano karalius Hussein’as. dengimą.

Šalia karaliaus Hussein’o 
Lygoje atstovais buvo Syri- 
jos, Tunisijos,Alžyro,Saudi 
Arabijos, Maroko ir Jordano 
užsienio reikalų ministerial 
bei PLO atstovas.Dalyvavo 
ir sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko.

Andropov’as, lygindamas 
8 punktų 'taikos planą su 
Brežnev’o pasiūlytu planu , 
pabrėžė, kad abu planai pa
sisako už Palestinos valsty
bės įsteigimą. "Šitokie siū - 
lymai suteikia plačias gali
mybes taikai", - kalbėjo jis . 
Anot jo, Reagan’o
naudingas tiktai Izraelio 
valstybei ir JAV, nes siūlo
ma Palestinos autonomija 
Jordano kontrolėje.Tai "su
skaldys Arabų kraštus, nes 
jie bus priversti daryti 
sprendimus, naudingus tiktai 
Izraeliui ir JAV ir kliudys 
įsteigti nepriklausomą Pa
lestinos valstybę.

Jungtinėse Tautose gautas 
naujas pasiūlymas, sudary
tas iš 11-kos neutraliųjų ir 
komunistinių kraštų, kuris 
bus įteiktas visuotiniame JT 
susirinkime. Jame siūloma 
palestiniečiams patiems iš
sirinkti vadovybę ir nepri
imti jau gatavą PLO admi - 
nistraciją.

Hambleton, tačiau, nuvyko 
ir, kaip žinoma, buvo apkal
tintas žinių perdavimu So - 
vietams, kai dirbo NATO or
ganizacijos įstaigoje Pary
žiuje.

Už kelių dienų teisme ap
klausinėjimo metu pasidavė 
ir prisipažino šnipinėjęs So
vietams, dirbant NATO.

BRITAI IŠSIUNTĖ SOVIETŲ 
ŠNIPAo

Anhtolij Zolotov, Sovietų 
Ambasados tarnautojas su 
šeima išsiunčiamas iš Bri- 

planas tanijos, nes bandė suorgani
zuoti šnipų tinklą. Jis išvy
ko trim dienom anksčiau , 
negu jam buvo nustatyta.

KAS KĖSINOSI J POPIEŽIŲ 
JONĄ PAULIU II-JI ? <• * e

- Italijos teismas patvirti - 
no leidimą suimti antrąjį 
bulgarą, įtariamą dalyvavus 
pasikėsinime prieš Popiežių. 
Apkaltinamas Vassiliev Jue- 
lio Kolev, dar prieš 6 mėne

sius dirbo Romoje, Bulgari - 
jos Ambasadoje, bet dabar 
yra sugrįžęs į Bulgariją, a - 
not Ambasados tvirtinimų.

Suėmimo leidimai yra iš
duoti dar 4-iems turkams : 
"Pilkųjų Vilkų" -turkų eks
tremistų dešiniųjų organiza
cijai priklausantiems- 
mėsininkui O. Bagci, M . 
Celibi ir B.Selenik.

dviejų bulgarų, 4-ių 
ir sunkiai sužeidusio

Be
turkų
Popiežių Ali Agca.kiti įvel
ti į pasikėsinimą, nežinomi.
Nėra įrodymų/kol kas/, kad 
sovietai dalyvavo toje kons - 
piracijoje.

KOVA PRIES NARKOTIKUS
Iš oriento kraštų vykdo

mas narkotikų platinimo 
tinklas ir prekyba pareika
lauja vis didesnių pastangų 
juos jei ne sunaikinti, tai 
bent pristabdyti jų veikimą.

Tailando Bangkoko aero - 
rfrme Vakarų ambasados 
iškabino, specialius įspėji
mus, kad atvykę vakariečiai 
nepirkinėtų narkotikų. Pas
kutiniais duomenimis Tai
lando kalėjimuose dėl to jau 
sėdi jų 400.

PRANEŠA ELTA:
1982 m. VLIKO SEIMAS

Š.m. lapkričio 6-7 d. d. Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Seimas posėdžiavo Los Angeles , Kalifor
nijoje. Iš 15-os grupių , 45 -ių atstovų , turinčių teisę 
balsuoti, Seime dalyvavo 43 atstovai ir keli šimtai sve - 
čių tiek posėdžiuose, tiek kituose parengimuose. Seime 
dalyvavo šie VLIKO pareigūnai: tarybos pirmininkas VI. 
ŠOLIŪNAS,Valdybos pirmininkas dr. K.BOBELIS, pirm, 
pavaduotojas dr. D. KRIVICKAS, vicepirmininkai dr. K. 
JURGĖLA ir V. JOKŪBAITIS, sekretorius dr. J. STIK- 
LIORIUS ir VLIKO-ELTOS įstaigos vedėja Margarita 
SAMATIENĖ. Tautos Fondą^ atstovavo : Valdybos pirmi
ninkas J. GIEDRAITIS, iždininkas V. KULPA ir Kanados 
Atstovybės pirmininkas A . FIRAVIČIUS.

Seimas priėmęs VLIKO Valdybos pasiūlytą darbo - 
tvarkę, sudarė dvi komisijas: mandatų: /pirm. A. GUS-

VLIKo Tarybos vardu pranešimą padarė pirm. VIa - 
das ° o 1 i ū n a s. Taryba studijuoja ir planuoja Lietu
vos Išlaisvinimo uždavinius ir jiems vykdyti priemones , 
tarpe VLIKo Seimo sesijų vykdo Seimo funkcijas, išsky - 
rus Statuto keitimą ir atlieka kitus Statuto pavestus užda
vinius. Tarybos buveinė Chicagoje. Prie Tarybos veikia 
trys komisijos: Politinė ir Teisių, Jaunimo Reikalams ir 
Sienų Komisija. Tarybos Revizijos Komisija tikrina Val
dybos finansinę atskaitomybę.

Nuo praeito Seimo Taryba turėjo penkis posėdžius.
Pagrindinj Seimui pranešimą padarė dr.K. B o b e- 

1 i s. Jis plačiau palietė politinės veiklos išplėtimą ir ko
ordinavimą. 1980 m. buvo už mėgsti ryšiai su Europos 
Parlamentu. Šiuos ryšius palaiko ir plečia VLIKo įgalio
tinis Prancūzijoje, inž. A. V e n s k u s.

Papildomus pranešimus padarė dr.D.K r i v i c - 
kas apie Europos Parlamentą , dr.K. J u r g ė 1 a a- 
pie santykius su kitų kraštų atstovais ir V. Jokūbai- 
t i s apie santykius su lietuviškomis organizacijomis .

IRANO VYRIAUSYBEI 
NEPATINKA VARGONAI
Irano vyriausybė pranešė, 

krikščionių bažnyčių vyres
niesiems, kad specialus Ko
mitetas, pasivadinęs "Karas 
nuodėmėms" įsako sekma
dienių pamaldose nebegro
ti vargonais. Vyskupai bu
vo pakviesti į Komiteto būs
tinę ir jiems buvo grąsina- 
ma, jeigu nesilaikys to nau - 
jo parėdymo.

IZRAELIS PASALINA 
VAKARINIO KRANTO 
DĖSTYTOJUS

Dvidešimt du Amerikos , 
britų ir Jordano dėstytojai 
buvo deportuoti iš Vakarinio 
Kranto ir negalės ten dau
giau mokytojauti, nes jie at - 
sisakė pasirašyti sutartį , 
kurioje įrašyta, jog palaiky
mas PLO organizacijos tiks
lų yra kriminalinis nusikal
timas.

Izraelio okupacinė vyriau
sybė uždraudė mokytojauti 
dar dviems-amerikiečiui ir 
airiui- Bethleem universite
te šio mėnesio gale, pasi
baigus sutarčiai už nepasi- 
rašymą aukščiau minėtų su - 
tarčių.

r

PRANEŠA SALFASS :
ll-JU PLSŽ-niu PAPILDYTA VARŽYBINĖ PROGRAMA

1. Visuotiniame ŽALFASS-gos Suvažiavime, įvykusiame 1982 m. lapkričio 20 d. Clevelande, 
II-jų PLSŽ-nių varžybinė programa buvo papildyta ledo rituliu ir raketbolu (Racquet
ball). Taipogi, kai kuriose sporto šakose buvo papildomai įvestos naujos klasės.

2. Tuo būdu, įvedus papildymus, Il-se PLSŽ-nėse bus vykdomos šios sporto Šakos;
Futbolas (Soccer) - vyrams ir jauniams A
Golfas - individualinės varžybos vyrams, moterims 

komandines varžybos vyrams
Krepšinis - vyrams, vyrams senjorams, jauniams A, 
Lauko tenisas - individualines varžybos - vyrams, 

gaitėms A, vyrams senjorams (1938 
moterims senjorams (1948 m. gim. ' 

Ledo ritulys (Ice hockey).
Lengvoji atletika - vyrams, moterims, jauniams A (1964-66 m. gim.), jauniams 

ir mergaitėms B (1967-68 m. gim.), jauniams ir mergaitėms 
C (1969-70 m. gim.), jauniams ir mergaitėms D (1971 m. gim. 
ir jaunesniems).

Plaukimas - vyrams, moterims, jauniams ir mergaitėms B (13-14 m.), jauniams ir 
mergaitėms C (12 m. amžiaus ir jaunesniems). Klasifikacija - 
gal dalyvio amžių varžybų dienų.

Raketbolas (Racquetball) -> komandinės ir individualinės varžybos.
Slidinėjimas - Alpinistinės varžybos - vyrams, moterims, jauniams (žemiau 

ir vyrams senjorams (virš 44 m.) 
Krosai(Cross-country) - vyrams, moterims, jauniams (žemiau 
Amžiaus klasifikacija - pagal 1982 m. sausio 31 d.

Stalo tenisas - individualinės varžybos - vyrams, moterims, jauniams ir merg. A 
komandinės varžybos - vyrams ir moterims.

1)
2)

U)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

ir jauniams A

B ir C, moterims, merg. A 
moterims, jauniams A, mer
ui, gimimo ir vyresniems),, 

ir vyresnėms)

pa-

17 m.)

17 m.)

ARGENTINA GLOBOJA 
BOLIVIJOS NUSIKALTĖLI 
BUV. MINISTERI

Argentinos karinė vyriau
sybė suteikė politinę globą 
buvusiam Bolivijos Vidaus 
Reikalų ministeriui pulk. 
Gomez. Savame krašte jis 
buvo apkaltintas 2 bil. dole
rių vertės kokaino prekyba 
ir politinėmis žmogžudybė - 
mis.

Buvęs ministeris pabėgo 
į Argentiną prieš 2 mėne
sius, bijodamas naujos civi
linės vyriausybės Bolivijoje 
teismo.

Vakarų Kranto nerezid'en- 
tai dėstytojai priešinasi to - 
kiam sutarčių prierašui, nes 
tai esą kompromituoja aka - 
deminę laisvę, verčia dėstyto 
jus užimti politinę poziciją 
ir atitolina juos nuo palesti
niečių studentų.

Šachmatai.
Šaudymas - vyrams, moterims ir jauniams (žemiau 18 m. varžybų dienų).
Tinklinis — vyrams, moterims, vyrams senjorams, jpuniams A, mergaitėms A,B irt C , 

Išskyrus lengv. atletikų, plaukimų, slidinėjimų ir šaudymų, amžiaus klasifikacija yra: 
prieauglio A — girnų 1964 m. ir jaunesni; prieauglio B —- girnų 1966 m. ir jaunesni; 
prieauglio C - girnų .1968 m, ir jaunesni; vyrų senjorų - girnų 1948 m. ir vyresni.

U. Išskyrus slidinėjimų ir ledo ritulį, visos varžybos vyks II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu Chicagoje, 1983 m. birželio 2b - liepos 3 d. Slidinėjimas^ kaip jau buvo 
skelbta, įvyks 1983 m. vasario 5—6 d.d», Holiday Valley Ski Resort, Ellicottville, 
New York, Ledo ritulys bus pravestas 1983 m. gegužės mėnesį, Toronte, Ont.

HAMBLETON - DVIGUBAS 
ŽVALGYBOS AGENTAS?

Per apklausinėjimus, vyk
domus Britanijoje, Lavalio 
Universiteto Quebec’o pro
vincijoje dirbęs prof. Hugh 
Hambleton pareiškė, laid jis 
dirbęs ne sovietams, kaip 
pradžioje buvo apkaltintas , 
bet Kanadai ir Prancūzijai
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5. Detališkos kiekvienos sporto šakos varžybines programos bus paskelbtos atskirais 
aplinkraščiais artimoje ateityje.

6. Antroji preliminarinBs registracijos fazė bus užbaigta iki 1983 m. kovo 1 d. Po , 
šios datos bus priimta galutinės varžybinBs programos ir nustatyta galutinas da
lyvių registracijos data.

7. Detališkos žaidynių informacijos pastoviai siuntinėjamos visiems Amerikos ir už
jūrio sporto vienetams. Žaidynių reikalais, kreipkitės į Ž-nių K-to vicepirmininkų 
Rimų Dirvonį, 8913 South Leavitt St., Chicago, IL 6o62O. Tel. (312)-239-2179, arba 
gen. sekr. Algirdų Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel. (216)-481-7161.

II-jų PLSŽ-nių KOMITETAS

1

1
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/’.5. Rendradarbiąarkorespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai %ali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami 
tik is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija 
arba leidykla neatsako.

RAMUS VADŲ PASIKEITIMAS
P. Indr ei k a

■ Aukščiausias Sovietų Sąjungos organas — politbiuras, 
darąs sprendimus vidaus ir užsienio politikoje, per 18 me
tų neturėjo jokių problemij komunistų partijos generalinio 
sekretoriaus parinkime. Mirus L. Brežnevai, kuris j ge
neralinio seKretoriaus postą įkopė pašalindamas N. Chruš- 
čev'ą, dabar iškilo Yuri Andropov. Jis turės pradėti naują 
erą sovietinės Rusijos istorijoje.

Grojant Fr. Chopm'o laidotuvių maršą, Brežnevo kars
tas buvo nuleistas į duobę šalia Kremliaus sienos. Stebė
tina, kad Politbiuras pasirinko Fr. Chopin’ą, lenkų kompo
zitoriaus kūrinį, kuris dėl rusų žiaurumų malšinant 1831 
m. sukilimą pasitraukė į Paryžių, ten mirė ir tik širdis 
buvo grąžinta į šv. Kryžiaus bažnyčią Varšuvon. Fr. Cho
pin as buvo vienas iš didžiųjų romantikui kompozitorių. 
Tuotarpu Brežnev’as juk nebuvo romantikas, nes vadovavo
si šūkiu: "Visų šalių proletarai vienykitės”. Visdėlto pri
silaikant diplomatinės išminties ir valstybinio mandagumo 
į Brežnev'o laidotuves susirinko 32-jų valstybių galvos, 15 
premjerų, 14 užsienio reikalų ministerių ir net 4 princai 
išklausyti laidotuvių maršo.

Palaidojus Brežnev'ą prie Kremliaus sienos komunizmo 
herojams skirtoje vietoje, jis tapo įrikiuotas į kitųdevynių 
eilę, kūne yra nusipelnę komunizmo kūrime ir jo išplėti
me. Čia rado poilsio vietą; Jakov Sverdlov artimas Lenino 
bendradarbis ir gabus komunistų partijos organizatorius , 
M. V. Frunze bolševikų generolas, vadovavęs kovoms su 
Kolčaku ir raudonosios armijos įkūrėjas; P. Dzerzinskij^ 
čekos įsteigėjas, išgarsėjęs savo žiaurumai s ir teroru ra
mių gyventojų, kilęs iš nusigyvenusių Lenkijos bajorėlių,, 
caro laikais 1897 m. atsibastęs į Kauną bandė organizuoti 
streikus, leisdamas revoliucinį laiKraštėlį"Robotnik Kow- 
ienski"; M.I. Kalinin Vyriausias Sovietų Tarybos pirminin
kas ir vienas iš radikaliausių bolševikų, padėjęs Leninui 
paruošti revoliucinius planus. Už nuopelnus komunizmui , 
dar jam tebesant gyvam, Tverės miestas pavadintas Kali
nin, o 1946 m. liepos 4 d. Karaliaučius pakrikštytas Ka- 
lingradu. Prie Kremliaus sienos rado vietą ir J. Stalinas, 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valscybi ųneprlklausomybiųduob
kasys, ta:n nat M. Suslov as, pasi^v mėięs masiniu Lietu
vos gyventojų trėmimu ir didžiausiais žiaurumais malši
nant Lietuvos partizanų sąjūdį.

Kremliaus sienos istorijos bėgyje yra daug ko mačiu
sios-ir patyrusios, priglaudė nemažai bolševikinių hero
jų, kurios 1370 m. D. L. K. Algirdą" Kremlių buvo apsu
pęs ir apgulime išlaikęs 8 dienas.. Bet padaręs paiiau — 
bas su Maskvos kunigaikščiu, pasitraukė su dideliu belais
vių skaičiumi ir nemažu grubiu. Vėliau, padaręs taikos 
sutartį, atsisakė nuo betkokios intervencijos ir kišimosi į 
Maskvos ir Tverės kunigaikščių santykius, nežiūrint, kad 
buvo vedęs Tvėrės kunigaikštytę — Julijoną.

Bolševikai moka pageroti gyvuosius ir rehabilituoli su
šaudytus vadus. Saugodami L. Brežnevo nuopelnus, jau nu - 
tarė jo var iu pavadinti Nabeznij -Čalij miestą, kuriame ran
dasi automobilių gamybos centras, perkrikštyti ledlaužį - 
Arktiką, Brežnev’o vardu pavadinti dar 20 vietovių ir moks
linių institucijų.

ŠIE METAI NETRUKUS PASIBAIGS. NESUSIMOKEJĘ UZ 1982 metus prenumeratas - 
PASISKUBINKITE TAI PADARYTI BE ATSKIRIU PARAGINIMU., IŠ ANKSTO DĖKOJAME - ”NL”

priverstas palikti savo numylėtinę ir skristi į svetimus 
kraštus, Andropovas visada pritardavęs savo sodriubaisu 
orkestrui, nes pasijusdavęs, kad tai jo nuopelnai.

Sunku tikėti jo liberalumu, nes jis užaugęs Kremliaus 
sienų šešėlyje, kurie dengia daug paslapčių. Tačiau, su 
grįžus JAV viceprezidentui George Bush iš laidotuvių, jis.. 
suskabo pasidžiaugti, kad Andropovas moka angliškai, bet 
neprasitarė, kad 30 minučių pokalbyje viskas vyko rusų 
kalba "ail the way”. Nesvarbu, kad Andropov'as susikalba 
angliškai, bet jis nepažadėjo padaryti jokių nuolaidų sie
kiant pasaulinės taikos ar sumažinti įtampą, nežiūrintį tai, 
kad JAV delegacija nuvežė dovanų---- sankcijų atšaukinia
dėl technologinių priemonių pardavimo dujotiekio į Vaka
rų Europą

Kas gali tikėtis iš SovietųSąjangos, kad ji suteiks dides
nes politines teises pavergtiems kraštams, vykdys demo
kratėjimo procesą savo viduje, suteiks daugiau toleranci
jos persekiojamai Bažnyčiai ir t, t. Reikėtų nepamirš:!, 

kad liberalizmui pirmą ir skaudžiausią smūgį sudavė bol
ševikinė revoliucija, kurios auk’etinis yra Yari Andropov.

Nuo caristinių laikų Rusijos imperijos visas gyvenimas 
buvo centralizuotas vienose — caro— rankose, jis nepasi
keitė ir po bolševikinės revoliucijos —įvedantGospianąlr 
moderuotą ūkio planavimą. Bet gyventojams jau įgriso tuš
ti partijos pažadai ir biuokratinė kontrolė, komunistinė 
ideologija kaskart nustoja vis didesnio patrauklumo ypač 
jaunimo tarpe, kuris yra taisomas uždarytas nuo Vakarų / 
pasaulio ir jo pažangos. '

17 milijonų komunistų partijos elito rodo paklusnumą 
partijos drausmei, kurie stengiasi kontroliuoti kiekvieną 
Kolchozą, o slaptoji policija jame dirbančiuosius. Partija 
jusdama gyventojų nepasitenkinimą visokiais trūkumais , 
neveltui parinko Y. Andropov'ą ’bosu” 14 narių Politbiuro', 
tikintis, kad jis, kaip buvęs KGB viršininkas, galės savai - 
dyti pasy vų pasipriešinimą ir išgelbės komunistinę siste
mą nuo suirimo

Brežnevo vietą užėmė Y. Andropov. Jis yra gimęs 1914 
m. geležinkeliečio šeimoje ir nuo pat jaunystės dienų pri
klausęs komunistų partijai, 15 metų išbuvęs slaptosios po
licijos viršininku, ir nuo dabar priklausys likimas 270 mi
lijonų Sovietų Sąjungos piliečių, nes jo raiiKos dar daugiau 
pailgėjo. Į diktatoriaus postą jį atlydėjo jo atlikti darbai :di- 
sidentų sulikvidavimas, juos pakišant į psichiatrines ligo
nines ar priverstinas darbo stovyklas. Vengrijos 1956 me
tų sukilimo numalšinimas b'ūnaat Maskvos ambasadorium 
Budapešre. Austrijos pasi antini u; Walter Peinsip tada su
sitikus Andropovą, iškarto susikirto ideologiniais klausi
mais, kuriam Andropovas atrėžė: -• "Žiūrės, aš esu ko
munistas, jūs atstovaujate kitą pasaulį, bet tai mums 
netrukdo vienas kitą suprasti, žiūrint iš humanistiškotaš
ko. Būtų gražu, kad visi taip elgtųsi, bet tikėk manimi, tai 
būtų labai pilka ir neįdomu’.'.

Nuleidžiant Brežnev'o karstą į duobęĄndropov as prabi
lo. "Įdės gerai žinome, kad imperialistų gražiomis kalbo
mis j taikingą sambūvį nepriviliosi, juos galime privers
ti tik militarine jėga”. Todėl, ar neapsirinka tie, kurie 
Andropov’ą laiko liberaliu sakydami, kad būdamas amba
sadoriumi Vengrijoje, mėgdavęs vakarietišką gyvenimo 
būdą, o per diplomatinius subuvimus nerodydavęs jokio pa
triotiško atsinešimo vodkai, gerdamas prancūziškus vynus 
arba Johnnie Walker scotch. Tačiau, numalšinęs vengrų 
sukilimą, į pobūvius dažnai pašikviesdavęs čigonų orkes
trą, kuriam grojant populiarią baladę kaip gulbinas buvo 
2 psl.

IR GERAI, IR BLOGAI...

ŠIRDYSE GYVA IR kšteli, kodėl nečiulbi anksti
NEMODERNI KŪRYBA rytelį”, - tai minia sukrito.

/ir KELETAS PAGE ĮDAVIMŲ/ant kelių ir dauguma moterų

. . .f,Taip, labai yra reikalin
ga moderni kūryba, moderni 
poezija ir net Rubajatai, bet į 
širdį šiais laikais daug gi
liau smelkiasi praeities dai
nių, kad ir dūminėje grįčioje 
sukurtas paprastutis žodis.

1941 m. gegužės mėn. vie
ną sekmadienį/datos nepri - 
simenu/

Šiaip taip įsiterpiau į Šv. Jo
no bažnyčią Vilniuje, kur pa
mokslą sakėkun. A. Lipniu - 
nas. Laikas buvo jau prieš 
pat karą ir bendra atmosfe
ra buvo labai prislėgta ir kai 
pamokslininkas pasakė : 
"Lakštingalėli, gražus pau- 

garsiai pravirko. Gi mūsų 
pamokslininkas apstulbo ir 
neteko žado, nes jis tokio 
reagavimo nesitikėjo.

Kad išvengus arešto, gale 
savo pamokslo pasakė, kad 
reikia pasimelsti už Josifą 
Staliną, nes dėka jo konsti
tucijos mes turime teisę 
laisvai melstis mūsų baž
nyčiose. Kaip kad "Lakštin
galėli, gražus paukšteli",ar 
tai " Pulkim ant kelių" ir 
dauguma kitų paprastų dai
nelių ir giesmių yra kūriniai 
kun. A. Strazdelio. Žmonių
širdyse yra gyvi ir iki šios 
dienos."

Kitbje-vietoje autorius ap
gailestauja, kad lietuviškuo
se laikra'ščiuose vis užtinka 
karikatūrinių piešinėlių, ku
rie surankioti iš kitataučių 
spaudos. Jis klausia:" Ar
gi nėra galimybės padaryti 
originalių-aktualių piešinė - 
lių, t. y. tokių, kad. kiti galėtų 
pasinaudoti mūsiškiais? Mes 
visur turime savų dailininkų 
ir jie mielai ir be mokesčio 
ką nors panašaus padarytų , 
jei tik mes jų paprašytume

Karikatūrinis piešimas - 
tai savotiškas , atskiras ta - 
lentas. Jeigu turime neina - 
ža ir gerų dailininkų- ne 
reiškia, kad jie galėtų nu - 
piešti karikatūras, prie
do- su politiniais "smo - 
giamaisiais" sakiniais. Ta -

čiau - jeigu toks atsįrastų- 
apie jį jau būtume visi, gir
dėję...

..." Mes gerai žinome, kas 
yra Amerikos Balsas, Euro
pos ir Vatikano radijo sto
ty s, kurios perduoda įvairias 
programas į pavergtą Lie
tuvą, bet būtų ir mums, kad 
ir retkarčiais įdomu pasi - 
skaityti apie tų programų 
turinį išeivijos spaudoje."

A. L u k a S
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Jų Keturios, o Aš Vienas...
V. Koeergiu*

( JapiMaial ii kalionit po Ispanių, Portugalių, 
d ai ai f Maroko bal Prancvx//os>

/tęsinys/
t ' • )’ ■'

Mūsų dauguma su pasibiaurėjimu žiūrėjo, kiti net už
sidengę akis, j tą bulių žudymo spektaklį. Ispanė vadovė 
mus ramino ta prasme, kad nėra taip žiauru, kaip atrodo, 
nes tie buliai yra taip įnirtę ir pikti , kad jokio skaus - 
mp nejunta, kada juos subado. Daugumos mūsiškių vado
vės paaiškinimai nepatekino ir apleido stadijoną blogoje 
nuotaikoje.

Nuotaika pagerėjo kitą dieną, kuri buvo skirta pra - 
leisti, kaip kas nori. Dalis mūsiškių vykom prie jūros pa
sismaginti Viduržemio jūros šilto vandens bangomis.Ki
ta dalis, kurie bijojo sutepti savo kūną rudu pajūrio smė
liu, naudojosi maudymosi baseinais. Tenka pasakyti, kad 
matytas ir prisiliestas Viduržemio pajūrio smėlis pras - 
tai atrodo, tačiau vanduo puikus. Pajūry žmonių daug, kal
ba kitomis kalbomis, tik ne ispaniškai ir daugiausiai-vo- 
kiškai.

Kada kitą dieną teko apleisti Marsellą, pasidarė gai
la iš jos išvažiuoti. Ta ir viešbutis prilygsta I-os rū - 
šies viešbučiui, ir valgis čia tikrai Geresnis, negu iki šiol 

■ teko ragauti kitur. Galima buvo pasirinkti pagal meniu, 
te to, čia legailėjo daržovių ir vaisių.

Šios dienos/liepos 13 / kelionės tikslas- pasiekti Gra
nadą, apžiūrėti Alkam’ rą ir kitas vietas, apsistojus vieš
buty "Los Angelos". Mūsų kelionė nuo Marbellos ikiGra- 
nados buvo atlikta iš pradžių pajūrio greitkeliu. Nuo Ma
lagos pasukam šiaurės rytų kryptimi.Ispanijoj nuo kalnų 
sunku atsikratyti. Tačiau tie kalnai kaž kodėl nepatrauk
lūs- nuo’ odūs. Visą laiką matai rudo molio spalvos tere- 
ną, vietomis apsodintą eilėmis alyvų medžiais, gi kitur 
matąi tik nuskurusius krūmus . Pasigendi žalumos. Tik ne
toli Granados pamatai tolumoj Sierra Nevada kalnyną su 
snieguotomis viršūnėmis.

Mūsų vieš’ utis randasi visai netoli Alhambros, kurią 
pasiekiam, pasikėlę į vešliais medžiais apžėlusią aukštu
mą žodis "alhamtra" reiškia raudonas. Sako, kad tai/'u- 
vusi sultono rezidencija buvo pavadinta ATiambra-rau - 
dona, nes iš lauko žiūrint, ji atrodo raudonai: jos sienos , 
pastatytos/periau sakant, nukrėstos/ iš raudono molio ir 
žvyro mišinio. Sako, kad arabai architektūrai vartoja tą 
patį principą, kaip ir savo moterims : uždenk grožį nuo 
akių, kurios neturi teisės to grožio pamatyti Taigi- ir 
Albamlros išorė visai paprasta, jokio grožio. Tačiau vi
dus, o ypač luvos, nepaprastai išgražintos.

Mūsų specialus vadovas Granadai išsireiškė, kad a- 
rabų sultonai savo rūmų lubas stengdavosi išgražinti dėl 
to, kad jie daug laiko praleisdavo gulėdami:muzikos klau
sydavosi atsigulę, valgydavo atsigulę , o kur dar kitokį 
'malonumai atsigulus?: ą «

Klausydamiesi v&dbvo gįkaį^k^įįaų, prą’einam ištisą 
eilę įdomėsniųkambarių.Ši senoviška tvirtovė-"palociai" 
užitna plotą apie 800 metrų ilgio ir virš 200 metrų plo
čio. Atminty man pasiliko tik tie kambariai, kuriuos ap - 
žiūrint, vadovas papasakojo šiurpą keliančių dalyki^ Tai 
muzikos kambarys, kur tam tikruose balkonuose grojo ak
li muzikantai. Jie akli padaryti specialiai, kad negalėtų 
matyti haremo moterų, kurios čia specialiai sultonui šok
davo. Etai kambarys, kurio vienoje vietoje padarytas lyg 
šulinys, visai negilus. Sako, čia vieno sultono įsakymu 
buvo nukirsta 36 arabų princų galvos, nes vienas iš jų , 
nežinia kuris, prasmukęs pro eunuchų sargybas ir aptu
rėjęs intymių santykių su sultono favorite. Dar yra gerai 
užlaikytas garų pirties kambarys. Čia įrengimai yra skir 
tingi nuo lietuviškųjų garų pirčių, bet labai paprasti, Vie-

BALTO-AISČIŲ CIVILIZACIJOS LIKUČIAI
J.J.B.

I - KRIVIŲ KRIVAITIS arba Imperatorius TAUTARIKIS
- /493-526/

493 metais TAUTARIKIS sušaukia visus kilminguo - 
sius Šventai Suvėjai į R a v e n ą. Rašoma, kad tūkstan - 
čiai raitelių taip pat susirinko ties sostine esančioje ly
gumoje .

Stovėdamas ant ąžuolinės platformos, šis "dieviškos 
kilmės" A m a 1 i s /t. y. kilęs iš Gemalės, arba 
Žemelės Šventos - Perkūno dinastijos/, pasi - 
rėmęs ant kardo, žvelgė į kaip jūra siūbuojančią minią , 
kur girdėjosi tik kardų žvangėjimas ir džiūgavimo gar - 
sai. Jis prabilo į susirinkusius, primindamas ir išaiš - 
kindamas jiems religinius ir politinius skirtumus /tarp 
romėnų ir arijų ’./.

Minia džiūgaudama jam pritarė ir iškėlusi ant skydo 
nešiojo jį po visus susirinkusius. Taip T h i u d a-R ei- 
k s /chief of the people/ sugrįžta į Raveną kaip visų 
Italijos gudų Krivių Krivaitis/deivys/ ir r o m ė. n ų 
karalius.

Po to Tautarikis pasiunčia savo ambasadorių į Bi - 
zantiją, pranešdamas imperatoriui Zeno /Anastasijaus 
paveldėtojui 491 m. / susirinkimo Ra venoje išdavas. Šis 
sutinka, kad Tautarikis paliktų imperijos soste, bet tik 
"King of the Romanus" titulu, bet ne kaip "popiežius" . 
Tautarikis į tai ir nepretendavo, nes jis nenorėjo susi - 
laukti Vadąkario likimo, kuris dalyvavo katalikų popie - 
žiaus rinkimuose.

Kaip avilyje negali būti dviejų karalienių, taip nega
lėjo būti dviejų popiežių- Arijų ir katalikų. VADAKA- 
RYS, atrodo, pripažino katalikų popiežių kaip imperato
rių, todėl ir tapo nužudytas, nes negalima tarnauti dviem 
ponams tuo pat kartu.

2. KRIVIŲ KRIVAIČIO TITULAS
Gal kai kas suabejos ir turės naeiškumų dėl TAU - 

TARIKIO "Krivių Krivaičio" ir karaliaus titulo. Neaiš- 
1*82. XII. 9

Liutu kiemas ALHAMBROJE

name šone stovi didžiulės statinės su labai karštu van - 
vandeniu, kuris paleistas, atsukus kraną, visai negiliu 
loveliu išsilieja į vienos patalpos grindis ir garuoja. Čia 
tenka vaikščioti su apavu- su storais mediniais padais.

Rodydamas sultono miegamąjį, vadovas vaizdžiai pa
aiškino jo vartojamą apšildymą. Kadangi Granadoje žie - 
mos šaltos- siekia iki -1O laipsnių Celsijaus, tai sulto - 
nas vartodavo tokį apšildymą: jis atsiguls viduryje kam
bario, o iš visų šonų haremo moterys jį šildo savo kū - 
nais. Gal ir geriausias centralinis apšildymas’.?

Mėgiamiausia Alhambros vieta tai taip vadinamas 
"liūtų kiemas", kuriame yra 124 arabų stiliaus kolonos 
Viduryje randasi fontanas su 12-kos liūtų figūrom, iš ku
rių snukių trykšta vanduo. Čia maži vaikai labai mėgsta 
atsigerti vandens iš liūtų snukių . Sakoma, kad čia buvo 
daugiausiai privati sultono rūmų dalis. Čia jis mėgdavo 
būti tik vienas ir paflirtuoti su haremo moterimis be liu
dininkų.

Vėliau išėjome į Alhambros sodus, kur dekoratyvinių 
medžių ir įvairių gėlių grožio nesugebu atpasakoti.

Nebereikalo Alhambra yra pavadinta Granados per - 
lu. Tenka priminti, kad Alhambra, po maurų išvarymo 
1492 m. iš Granados,buvo apnaikinta,bet 16 amžiuje, kara
liaus Karolio V rūpesčiu , ta dalis buvo atstatyta to laiko 
stiliumi.

Aplankę Alhambrą, vėliau buvome nuvežti prie Ka
tedros ispaniško renesanso stiliaus . Mūsų grupė teturė
jo progos pažiūrėti tos katedros karališkąją koplyčią go
tų stiliaus. Koplyčia turi atskirą įėjimą ir karališka 
vadinasi todėl, kad čia palaidotas, pagal jų norą, maurų 
nugalėtojas karalius Ferdinandas ir jo žmona Izabelė. Čia 
taip pat randasi antkapiai Ferdinando ir Izabelės dukters 
ir jos vyro.

Sekantis apžiūrėjimo punktas, pagal planą, apžiūrėti 
čigonų gyvenvietės, esančios kalno atšlaitėje tam tikruo
se urvuose. Vadovas aiškino, kad čigonai yra iš Pakista
no, daugiausia iš Karači apylinkių, atsibastę į Egyptą. Iš 
Egypto dalis jų persikėlė į Ispaniją. Todėl jie ir gavo 
vardą "gipsy"- reiškia iš EgyptoiKiek šis vadovo paša - 
kojimas paremtas tiesa- negalėčiau pasakyti. Tačiau fak
tas, kad tų čigonų apie 1. 500 šeimų, negalėdami kitur ap
sigyventi, įsitaisė kalno olose . Dar ir dabar ten tebegy
vena apie 1OO šeimų. Čia ,tose olose jie jau turi elektrą, 
vandentiekį ir kitus patogumus. Čia jie rodo savo meną - 
šokius, dainas ir 1.1. Neteko pamatyti šių čigonų gyveni - 
mo, nes die na .pas įtaikė gana karšta ir dauguma mūsiškių 
pavargo beeidami aukštyn siauromis gatvelėmis miesto 
dalies, kur anksčiau gyveno arabai- maurai. Kitas auto - 
busas mūsų ekskursijos tuo laiku apžiūrinėjo katedrą. , 
kurios vidus esąs puikus. Jie pačioje pradžioje pareiškė, 
kad čigonai jiems neįdomu pamatyti. Galimas daiktas , 
kad mūsų autobusas pralaimėjo, nes katedrai apžiūrėti 
nebuvo laiko. / bus daugiau / 

kūmai kyla dėl skirtumo tarp dvasinės ir politinės vai - 
džios.

Tautarikis, kaip grynas Arijas, atmetė ir išaiškino 
susirinkusiems šį skirtumą, todėl ir nesivadino impera
toriumi. Tad kaip jį vadinti ?

MINDAUGAS save titulavo, kaip "Kunigų Kunigas , 
Dvasios D e i v y s, Mindaugas". Šitokia formulė siekia 
ir įrodo žiliausios senovės tradicijas. Mindaugas, kaip 
ir Tautarikis, laiku susiprato,kad neperdavus visą im
periją Romos popiežiaus nuosavybėn. Taip atsitiko, matyt 
negudraus VADAKARIO ir vėliau v a n d u o 1 i ų kuni
gaikščio DAUGONIO atvejais.

Tautarikiš/kaip ir vėliau Mindaugas/ atsižada"krikš- 
to" ir pasilieka Arijais. Kunigų Kunigo titulas atitinka 
"Karalių Karaliaus" titulą /kaip Abisinijos 'Negus Ne
gesti/ kuris datuojamas Vl-me š. po Kr. ir "Valdovų Val- 
dovas"/persų Šach in Šach/- Vl-me š. prieš Kr. Jis 
net prilygsta h e t i t ų /getų, gotų, gudų Lugal Gal, t. y . 
LIELGALIU- GALIO pavadinimui, siekiančiam ne ma - 
žiau 15 a. prieš Kristų.

Krivių-Krivaitis - tai senovinis "Dvasios Deivys",t. 
y. Dievo pasiuntinys žemėje arba "popiežius"/pas katali
kus/. Taip TAUTARIKIS lieka "visų Italijos Balto - 
Aisčių /gudų/ D e i v y s" ir "romėnų karalius".

Minima, kad jis buvo "the Gothic prince of the divine 
Amai dynasty". Kitur trumpai vadinamas "Theodoric 
the Amai". Ką tai reiškia ? Jau minėjome, kad Šutvė - 
rėjo globojama Tauta ir Tėvynė mūsų tikyboje 
buvo garbinama "Gemalės Šventos" vardu. Toji G e m a- 
1 ė /Žemelė Šventa, Tėvynė, kurios saują parsiveža 
dauguma iš Lietuvos’./ buvo garbinama iki "krikšto" ir 
Vilniaus Aušros vartuose bei daugumoje kitų šventviečių.

Tai Europos I e v a, pagimdžiusi daugelį jos tautų 
ir vėliau valstybių./.

alglmanto skiltis j
KAI DRĄSOS PRISTINGA

Turbūt kokio kipšiuko išsigalvojimas pusiau mistiniu gar 
vėnios ar advento metu ruošti rimto sukirpimo vakaroji 
mus. Vietoje meditacijos ir rimto susikaupimo, va, šaukia 
tave kultūriniam atsigaivinimui, ir tiek. Bepigu jums, vi
siems, kurie išgirdę malonu kvietimą, ateinate, susėdate 
ir nešališkai (ar kritiškai) sekate tokio pažmonio eigą, gal 
nusišypsote Kada nereikia, ar papiojate pagal visas etiketi
nes taisykles.

Gi jūsų šiam bendradarbiui tikrovė buvo kiek kitokia, 
tarkime, iš pareigos (pareigos, kokios ? Kas jąnustatė?). 
Neramios dūšios (pačia geriausia prasme) mūsų kultūrinių 
reikalų vadovė Liuda Rugienienė, prisistatė nesena) su pa
siūlymu, gal daugiau, ultimatumu, griežtai, kietai, neat
šaukiamai: rašai į spaudą, turi nuosavą skiltį (va, čia jau 
tave ir suminkština, vis tos ambicijos. . .), vadinasi, būsi 
moderatorius tokio svarbaus įvykio. Atvyksta iš Rochest- 
erio rašytojas Jurgis Jankus ir dailininkas Alfonsas Dar- 
gis su paroda. Reiškia, turėsime parodą ir pokalbį su 
abiems menininkais. Jankus dar paskaitys savosios kūry
bos, bus įdomu, gi jis naujausias mūsų lauretas ! O po to, 
klausk, pulk, lygink, provokuok, žodžiu, kad tik būtų įdo
mu ir patrauklu. Tokios, maždaug, buvo kultūros vadovės 
instrukcijas. Nesusigriebęš, taip ir neįstengei pasakyti ne, 
jaunai, dailiai ir šviesiaplaukei poniai.

To šeštadienio vakaras atėjo greičiau, nei normalaus 
kalendoriaus lapai reikalautų. Žmonės atėjo beveik punktu
aliai, apžiūrėjo paveikslus, rinkosi sėdimas vietas, prie
ky — apšviestas pultas, beveik nosį siekiantieji du mikrofo
nai (ar tai stereo transliacija?), šalimais trys kėdės — 
dviems svečiams ir moderatoriui. Reiškia, techniškai vis
kas sutvarkyta, paruošta, tik pradėkite gerbiamieji. Ir, 
galvoji sau mintyse, Viešpatie, kaip ir už ką čia pakliu - 
vai, ton rampos švieson. . . Žvelgi į pagarbos vertą, kul - 
tūra besidominčią publiką. Čia pat švelniai šypsosi ponia 
Liuda, viso to įvykio pagrindinė kaltininkė, netoliese rašy
tojo Jankaus sūnus Eugenijus su žmona Danute (ji gera dek- 
lamuotoja, scenos meno darbuotoja), žvelgia į tave ir ne
žinai ką jie ten galvoja, va, dar kitoje eilėje — prof. J. Pi
ktinas, dr.Ad. Damušis su poniomis. Bepigu jiems, skait- 
lingesnes auditorijas turbūt kasdien prieš save mato ir 
raito studentus. Dar toliau —dr. V. Majauskas, visuome- 
ninkas ir liet, meno kolekcionierius, nekartą puikiai pra
vedęs ne vieną susirinkimą. Dar kitoje eilėje, galvoji, kad 
su rezervacija į tave žvelgia poetės Vitalijos Bogutaitės 
akys. Ten, užpakaly, prie pat stalo su "Ateities"leidyk
los išleistomis J. Jankaus knygomis sėdi su nerimstančia 
šypsena Kęstutis Keblys, normaliai kurkas geriau tinkąs 
stovėti prieš auditoriją, negu "bizniauti", grąžą skaičiuoti.

Užtenka pagaliau tų svaisčiojimų, simpatinga LB Apy
linkės valdybos narė Dalia Stonienė pradeda vakaronę, su
pažindindama sū sveči’ąis, žodinį' vairą perduodama mode
ratoriui. Rodos, viskas iš anksto buvo pasižymėta, punk
tai numatyti, akiniai kažkur kišeniaus gelmėse sunkiai duo
dasi ištraukiami. Pradedame, pradedame. ..Na, ne visai 
Dar vienas žvilgsnis publikon, štai, tarp draugų sėdi žmo
na, jos žvilgsnis lyg ir su užuojauta ("ar nesakiau, miela
sis, įlindai ne į savo sritį ir tiek"), pakeli akis į dangų ir 
pradedi. Pakankamai suamerikonėjus (kaipgi kitaip), gal
voji, susprogdinsi publiką kokiu juokeliu. Tik pusiau pra
ėjo tas juoko burbulas, matyt, buvo persilpnas. Rašyto
jau, pradėk su savaja kūryba, jos, tikrai laukia visi susi
rinkusieji. Rašytojau, skaityk, skaityk kiek galima il
giau. ... Po gero pusvalandžio (prabėgo lyg dvi akimirkos) 
baigė. Nori nenori, rezgi klausimus ir dailininkui ir lite
ratui. Pusė bėdos, lyg ir be didesnių sutrikimų. Klausy
tojai, malonėkite, duokite klausimus, bet ne komentarus. . . 
Vitalija, pasirodo, turi netik taiklų žodį lyrikoje, bet ne
stokoja žodžių dvikovoje su dalininku. Neprieina abu vie
ningos nuomonės apie dailės kūrinio pavadinimo reikšmę 
žiūrovui. Žinote, jie ten susiėmė karštai, principingai ir 
kietokai, nepalikę daug vietos ir moderatoriaus-ugnį gesi
nantiems įtarpams.

Patiko publikai tiek A. Dargio tapyba, grafika, (spaudos 
darbų nebuvo atsivežęs), tiek ir J. Jankaus brandi beletris
tika. Vis dėlto gaunasi visiškai kitas, tampresnis su kūri
niu įspūdis ir ryšis, kai jį skaito pats rašytojas. A. Dargį 
matė chicagiečiai gegužės mėnesį ir torontiečiai spalio 
mėnesį parodų metu. O balandžiu idury, J. Jankus, jau 
kaip laureatas - vėl Detroitan į premijų įteikimo iškil
mes.

Visos Anglijos (ir, jūsųkanadiečių) karalienė, net iš lėk
tuvo išlipus, kai tik turi tarti bent dešimtį pirmųjų žodžių, 
visada juos skaito iš rašto. Moderatoriaus pareigose tada 
buvus (net karalaičių nesant), tik dar kartą paaiškėjo, kad 
geriau liktis grynai prie raštiškų pasireiškimų, juk taip ir 
smarkiau ir drąsiau, kai nereikia stotis priešais gyvą ir 
žvilgsniais smeigiančią tave auditoriją. Tie mikrofonai, 
tos šviesos ir tie žvilgsniai, maždaug pasiekia sielos gel
mes, paruoštas žodis miršta, sujaukia mintį ir galvosenos 
darną. Vadinasi, reikės pagaliau išmokti sakyti ne, net ir 
jaunoms, dailioms ir šviesaplaukėms ponioms prašant.

bokšto artėjančius prie mūrų totorius, trimitininkas pra
deda groti pavojaus signalą, kuris staiga nutyla. . . Ne - 
baigus gaidos, strėlė perveria budėtoją. . . Krokuvoje 
tą signalą ir šiandieną tebetrimituoja švenčių laiku. Be to 
lenkai dar tebenešioja /pav. , Walesa/ Krivių Krivaičio 
bei Gemalės Šventos simbolius "Čiorna Madona" ir "E - 
relio" pavidaluose. O mes -viską jiems atidavėme ’.

/ bus daugiau /

KALBĖKIME SU SAVO* VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KAL BŲ -LIETUVIŠKAI’.
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LIETUVOS BAŽNYČIOS , II t. 
Vilkaviškio Vyskupija; Bro - 
nius Kviklys. 480 psl., kie - 
tais viršeliais. Kaina $ 25, 
su persiuntimu.

Išleido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla, Chi - 
cago, Illinois, 1982.
Tiražas 2000 egzempliorių.

Tai yra antrasis tomas iš 
Lietuvos Bažnyčių serijos 
leidžiamų knygų. 
Architektūriniai tekstai : 
dr. inž. Jurgis GIMBUTAS 
Redakcija:
kun. Pijus BRAZAUSKAS, 
Bronius KVIKLYS,
Juozas MAŽEIKA,
T. Anicetas TA MOŠA ITIS, S J, 
kun. dr. Juozas VAIŠNORA . 
MIC.
Redakcijos artimi talkininkai: 
Vysk. Vincentas BRIZGYS, 
Jonas DAINAUSKAS, kun . 
Juozas DUOBA, MIC,Nijolė 
GRAŽULIENĖ, T. Algiman
tas KEZYS,SJ, Vincas LU
KAS,

Žemėlapiai:
Albinas KARNIUS, Rimantas 
A. ŽEMAITAITIS.
Dailininkas ir technikinis 
redaktorius:
Petras ALEKSA.

Siame tome aprašyta ir is
torinėmis gausiomis nuot
raukomis iliustruota Vilka - 
viškio vyskupijos bažnyčios, 
koplyčios, dažnai vidaus al
torių nuotraukomis. Apie jų 
architektūrinį pobūdį įdomiai 
pasisako dr. inž.Jurgis Gim
butas.

Bibliografijoje pažymėta 
137 šaltiniai. Vienas seniau
sių- siekia 1795 metus.

Aprašymai pradedami 
Vygrių vyskupija, kuri bu - 
vo Seinų vyskupijos pradi
ninkė, po to Seinų vyskupija , 
Vilkaviškio vyskupija /čia y- 
ra plačiai aprašoma įvairi 
veikla, religinė ir visuome
ninė, bažnyčių naikinimo 
metas, okupantų teroro aukos.

Poetinės Sūduvos bažny
čios. Patiektos ir įvairios 
statistikos, atvaizdai vilką - 
viškiečių kunigų dirbusių ir 
dirbančių išeivijoje. Vilka - 
viškio vyskupijos kunigai , 
okupantų nukankinti, žuvę ka
ro metu ar negrįžę iš Sibiro, 
žiūri į mus iš tos knygos 
puslapių vyskupai.

Nepaprastai įdomu matyti 
ir įvairiausių bažnyčių, o y- 
patingai bažnytėlių ir koply
čių atvaizdus. Ypatingai pa
žymėtinos tos kuklios, medi
nės, paprastos ir tikrai savos 
į susikaupimą vedančios ir 
mūsų žmonių nuoširdumą 

skelbiančios bažnytėlės.

Didelė dalis nuotraukų y - 
ra iš viso pirmą kartą pa - 
kliuvusios į spaudą.

Bronius KVIKLYS įžangi
niame žodyje sako:

"Vilkaviškio vyskupija į- 
kurta 1926. IV. 4 popiežiaus 
Pijaus I paskelbta Apašta
liškąja konstitucija "Litua - 
norurri gente", pagal ark. 
Jurgio Matulevičiaus-Matu
laičio projektą. Ji buvo su
daryta iš nepriklausomos 
Lietuvos teritorijoje esančių 
šiaurinės Sūduvos žemių. 
1797 -1918 m. jos priklausė 
Vygrių, o 1818-1926 m. Seinų 
vyskupijai. Kadangi pietinės 
Sūduvos lietuviškoji dalis li
ko Lenkijos teritorijoje ir 
buvo priskirta Lomžos vys
kupijai, šios knygos pas
kutinėje dalyje aprašomos ir 
ten likusios parapijos bei 
bažnyčios, kur netaip seniai 
dar skambėjo lietuviška 
giesmė bei malda, o ir šian
dieną dar kai kuriose jų, ne
žiūrint milžiniškų lenkinimo 
pastangų, lietuviai meldžiasi 
savo gimtąja kalba.

Knygoje aprašytos Vilka - 
viškio vyskupijos 108 baž
nyčios ir 8 didesnės koply
čios, paminėtos dar 20 kop
lyčių. Iš Lomžos vyskupijo
je esančių bažnyčių aprašy
ta 21.

. .. Nemaža dalis medžiagos 
gauta prisiminimų būdu iš 
kai kurių kunigų ir kitų as
menų, kurie ten gyveno ir 
dirbo."

Po Šv. Pranciškaus Jubiliejinio koncerto Kultūros Židinyje. Scenoje iš kairės - 
pianistas Vitas Bakšys, akomponavęs solistams, sol. Gediminas Butkus, sol. Gina 
Čapkauskienė, Berklee Muzikos Kolegijos Choras, už jo, dešinėje - kompozito - 
rius Jeronimas Kačinskas, dirigentas prof. Brian O'Connel.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

RETAS KONCERTAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Lapkričio 13 d., šeštadie
nį, New Yorko lietuvių Kul
tūros Židinyje įvyko retas 
koncertas , minint Sv. Pran
ciškaus 800 metų gimimo 
sukakties jubiliejų.

Koncerto didesnę dalį at
liko nelietuviai - Berklee 
Muzikos Kolegijos choras ir 
orkestras, kurie išmoko lie
tuviškai Jeronimo Kačinsko 
"Saulės Giesmę" ir kitą jo 
kūrinį lotyniškai. Dalyva
vo du solistai-montrealietė 
Gina ČAPKAUSKIENĖ ir iš 
Bostono Gediminas BUTKUS. 
A komponavo Vitas BAKŠYS .

"Lietuvių Dienos" žurnalo spalio mėn. numeryje ran
dame : A. Laukaičio - Lietuviai Australijoje., V„ B-tis - 
Neišsenkamos energijos veikėjas / A, PociusA H» Di - 
džiulytė-Mošinskienė - Dieviškoji Vincė. Alė Rūta - Lie
tuvių literatūros klasiko V. Krėvės atminmui. Pr. Vis
vydas - Poezija prašanti Dieviškos malonės / kritika /. 
A. Kairys - Eilėraščiai, 
valstybinį teatrą Kaune.

Ao Gustaitis - Prisimenant
K. Grįgaitytės ir.S, Katiliūtės

eilėraščiai.
Angliškame skyriuje: Australijos lietuvių veikėjas A, 

Pocius. M. Matulionis - Issa slėnys. R. Skirius — 
skulptorius R. Mozoliauskas, L. Baškauskas - Lietuviš
kos vestuvės. H.L. Gaidis - Seržantas S. Bender. Sovie
tų įtaka Amerikos teismuose. Viršelyje - A. Pocius. 
Garbės prenumeratorių sąrašas. Žurnalas gausiai ilius
truotas nuotraukomis.

"Lietuvių Dienos" žurnalo adresas : 4364 Sunset Blv. 
Los Angeles, Ca, 900 29.

"Lietuvių Dienos" žurnalą leidžia A.F. Skirius.
------- ---------------- -----------------------.

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

V Apysaka
/ tęsinys/

Ir štai tu sėdi ant priekinės sėdynės ir piktiniesi. Visi 
juk žino, kad kepėjas padėjo seselei įnešti tėvą. Todėl Li
dija turėjo bent jau padėkoti. Kepėjas įjungia šviesas, ir 
kelias nušvinta prieš tave kaip šokių aikštelė. Mes paju
dam. Automobilyje skaniai kvepia, kepėjas apsišlakštęs 
plaukus odekolonu, tad jautiesi beveik kaip pas kirpėją. 
Puikus jo automobilis. Minkštai slysta. Bent jau ne pras
tesnis už Nisės. Bet yra tokių, kurie visąlaik nori aplenk
ti kitus.

Gerai jis važiuoja,nieko neprikiši. Prieš seselės namą 
truputį pristabdo ir rodo dešine ranka. Bet sakyti nieko 
nesako. Matyt, mano, kad pats viską suprasi. Žmogus žiū
ri per langą, ir tau atrodo, kad kažką matai gulint ant ke
lio. Priešais JaKobo tvorą. Tačiau tai tik fantazija. Pra
keikta fantazija.

— Pirma turbūt brauksim pas mane namolio, — sako ke
pėjas ir taip paleidžia automobilį, kad šis šokte šoka iš 
vietos. Namolio. Prakeiktas žodis. Naujas jo žodyne, ma
tyt, iš kokio nors kepimo miltelių agento išmoktas. Kažin, 
ar derėtų jį dabar paklausti apie tėvą ? Bet turbūt geriau 
palaukti, iki atsidursim pas kepėją. Jis galbūt supyktų jei
gu dabar apie tai pradėtum. Be to, kišenėje, šiaip ar taip , 
pus buteliukas. Jį kepėjas gaus kaip padėką. Gerai, kadnu- 
važiuosim pas jį į namus. Tada vienu metu bus galima ir 
paklausti, ir padėkoti.

Taigi, iki kepėjas sustoja prieš savo vartus, nepasakai 
nė žodžio. Kepėjas, matyt, mano, kad tyli todėl, jog esi 
labai prislėgtas tėvo mirties, nes išlipant paploja per pe
tį.

— Laikykis, vyruti, — sako kepėjas.
Tada nusišypsai ir eini į vidų. Elegantiškai dabar Kepė

jas įsitaisęs. Kambaryje nauji foteliai. Stogas dabar deng
tas čerpėm, o ne kartonu, sako jis. Ir patefoną nusipirkęs, 
mieste, sako jis. Taigi ne iš Nisės, to niekšo. Minkšti jo 
foteliai, tokie minkšti, kad beveik iki pat ausų nugrimzti.. 
Kepėjas uždeda plokštelę, ir turbūt reikia išklausyti ją iki 
galo prieš ką nors pasakant. Jis, beje, uždeda ne vieną, 
tad grojimas šiek tiek užsitęsia, o kepėjas per tą laiką pa
deda taures ir butelį viskio ištraukia iš spintos. Čia tu ne
nori atsilikti ir išimi savo pusbuteliuką. Kepėjas išverčia 
akis.—Kepėjau, sakai, kepėjau, — bet ne laikas dabar pra
dėti. Ne laikas dabar kalbėti apie tėvą. Reikia turbūt tru
pučiuką apšilti.

Ne, ne. Ne, ne. Kai kepėjas atsuka butelį ir įpila, tu 
grieštai užprotestuoji. Ne gerti čionai atėjai. Ir jeiguLi- 
dija dabar sėdi namie virtuvėje su radijų pirkliu, Ulriku 
ir kaimyno mergina ir Sako, kad Knutė prisilaks su tuo 
girtuokliu kepėju, tai ji labai klysta. Niekada tavęs nesu
pranta. Tarsi, jeigu šluoji gatves, tai negali būti doras 
žmogus. Tačiau tegu jie kalba kiek nori.

— Ei, ei, — sako kepėjas. — Tai neišgersi savo paties 
degtinės ?

— Nenusiteikęs, — atsakai, bet kepėjas tuojau prikiša, 

kad velniškai liūdna, kai svečias nevertina tavo vaišingu
mo O tu nenori, kad kepėjas liūdėtų. Ypač kai pagalvoji, 
ką jis padarė. Šiaip ar taip, jis pakėlė tėvą, kai tas par
griuvo. Todėl vis dėlto išgeri su kepėju- Didelės jo tau
rės. Tačiau daugiau kaip vieną nesiruoši gerti. Daugių 
daugiausia dvi.

Pasiutusiai gražu dabar kepėjo namuos. Ankščiau buvo 
kitaip. Tada jis turėjo tik geležine lovą ir kelias dėžes at
sisėsti. Kažin ar jis dar prisimena paskolintą dešimtinę? 
Ar derėtų dabar klausti apie tėvą? Kad bent tas pra
keiktas gramafonąs užsičiauptų. Matyt, reikia dar valan
dėle palaukti. Jo žmonos nematyti, todėl, prieš kalbėda
mas apie tėvą, pasiteirauji apie ją. Bet čia kepėjas su
pyksta. Ji pabėgusi. Ne su kitu,o pas tėvus, į Medelpadą. 
Laimėjęs lenktynėse, jis nieko daugiau nedarąs, tik geriąs, 
pareiškusi.

— Ir vieną sumautą dieną, arba tiksliau— naktį, kai grįž
tu namo, — sako kepėjas, — ant virtuvės stalo randu laiš
ką. Ir nė trupinio valgio. Pasiuntu, žinoma, baisiausiai, 
— sako kepėjas. — Ir dabar esu vienas, — sako jis po va
landėlės. Ir pradeda bliauti tas dičkis bernas. Žiūri į sa
vo rankas ir bliauna.

Kepėjo tau gaila. Jis toks malonus, tas kepėjas. Todėl 
įpili jam lašelį. Sau irgi. Kad kepėjas labiau nenuliūstų. 
Dabar vėl nevalia klausti apie tėvą, nes negalima kepėjui 
trukdyti. Jis guli, padėjęs galvą ant stalo, ir baubia.

— Laikykis, kepėjau, — saKai, — Nuo motinos laidotu
vių nesimatėm, - sakai, — tad dabar susieeriam.

Ir kad paguostam kepėją, išlenki dar vieną taurę, nes lis 
geras vyras, tas kepėjas.

— Jikę*ji irgi pasiėmė, — sako kepėjas, čia tai irgi pik
tinantis dalykas. Taip, pasiimti Jikę tai jau kiaulystė. 
Dėl to su kepėju tu visiškai šutiniu.

— Tau gerai, — sako kepėjas, — liūdi dėl mirusio, čia tai 
dar pusė bėdos. Bet liūdėti dėl gyvo yra daug sunkiau.

Taigi dabar irgi nevalia kalbėti apie tėvą. Reikia palauk
ti, kol kepėjas nusiramins. Nors tai beviltiška, — šitaip 
ašaroja.

— Tada išgeriam tą lašą, — sakai, norėdamas pralinks
minti kepėją, ir ištuštini pusbuteliuką. Vien norėdamas jį 
paguosti išgeri tą taurę. Daug buvo. O dabar užteks. Nesi, 
žinoma, pasigėręs, bet nenori duoti peno Lidijos ir jos prie 
duro kalboms.

Bet kepėjui tai nieko nepadeda. Taigi dar negalima pra
dėti apie tėvą. Užuot kalbėjęs apie jį, pamažu išsišneki apie 
Elindą.

— Nemanyk, kad tik tu vienas turi nemalonumų su žmo
na, — pareiški.

Ir kepėjas staiga nušvinta, kai išgirsta apie Elindą. Gal
būt ne staiga, o pamažiukais. Ta istorija jam, matyt, ži
noma Jis persibraukia delnu akis ir nusišluosto ašaras . 
Ištraukia viskio butelio kamštį, bet tu sakai stop f. Tada, 
kepėjas vėl nuliūsta. Na gerai,įpilti tegu įpila. O ar ger
sim, tai dar pažiūrėsim.

Kad ją velniai, kaip ta istorija giliai įstrigus į širdį. 
Žaizda, atrodo, jau seniai užgijusi, bet vis dar skaudu prie 
jos prisiliesti. Ir kai kepėjas užsvelkina, tai imi ir išge
ri. Kadangi nenori mikčioti. Atrodo, tarsi meluotum. Kai 
išgeri, geriau, ir reikia pripažinti, kad kepėjas tau pade

da išsišnekėti. Visko jis, matyt, prieš tai prisiklausęs. 
Lidijos ir Nisės dėka. Ir jeigu jis tau priekaištaus kai grį
ši namo, tai tu irgi rasi ką pasakyti. Pasakysi, netylėsi.

Nors, atvirai saKant, su Elindą iš pat pradžių nieko ge
ro nebuvo. Ir jeigu jai jau reikėjo susirasti kitą, kol žmo
gus buvai kariuomenėje, tai galėjo susirasti šaunesnį-vy- 
ruką už tą lašinių luitą, iš kaimo turgaus. Su Nise sykiu 
buvo eita į mokyklą, ir kai jis sykį išgirdo, ką apie jį ma
nai, tai grįžo algai į savo turgų ir pripliauškė ten nežinia 
ko. Ak, gautų jis, jeigu darsyk pasirodytų. Ir Nisei reikė
tų gerai vožtelėti, kad pusę metų negalėtų važinėti baltais 
marškiniais ir pliaukšti. Taigi žmogus išgeri ir pasipa- 
s akoj i kepėjui, kaip iš tikrųjų viskas buvo. Jeigu jis dar 
nežino.

-- Aštuonis mėnesius prabuvau kariuomenėj, —paskui 
iš -Jemtlando mus permetė į Linkepingą. Ir kai sustojom 
Stokholme, tai pasinaudojau proga parvažiuoti namo. Pra
leisti naktį su savo žmona — kas gali būti maloniau karei
viui. Paimu taksi, šešiolika kronų kainavo, bet kastos 
kronos, kai žinai galėsiąs išsitiesti ant tikros sofos. Ta
čiau kai įeini į virtuvę, tai randi tą turgaus^ berną basą sė
dintį ant virtuvės sofos, o žmona sėdi jam ant kelių ir ado 
jo kojines. Daug netrunka, iki susigaudai, kas čia darosi. 
"Pasiimk savo kojines, — sakai ir išplėši jas žmonai iš 
rankų, — ir nešdinkis iš čia- Ir bent jau mėlynę paaky gau
si prieš išeidamas. Po paraliais". Tas bernas . kuo sku
biausiai apsiauna kojines, batus irgi. Bet čia pastebiu, 
kad tai mano batai, ir jis išlekia vienom kojinėm.

Kepėjas nusišaipo ir ištraukia kamštį. Bet dabar tai’jau 
tikrai užteks. Nes butelis jau siūbuoja, ir pats esi visas 
apsipylęs prakaitu. Tai duodi kepėjui ranka ženklą, kad 
nepiltų. Bet kepėjas tik nusijuokia ir pila. Na, bet įpilti 
yra viena, o Išgerti kita. Žmogus juk turi charakterį, te
gu tai žino ta gauja, kuri dabar sėdi virtuvėje ir pliauškia 
nesąmones.

— Bet aš girdėjau, kad tu išlėkei, o ne tas kitas. Nisė 
sakė, kad tu pats gavai spraaidų, o ne anas, — sako ke
pėjas.

— Sprandų! Aš? Tik tas prakeiktas smurgius Nisė ir 
galėjo tokių dalykų prišnekėti.

Jeigu kas ir užsitarnavo sprandų, tai Nisė. Ak, susi
lauks jis namie. Jeigu tik galėsi. Kai esi išlenkęs kelias 
taures, kalbos netrūksta. Apsimetėliai visi jie — tie, ku
rie dabar, namie sėdi. Tad žmogus išgeri ir papasakoji, 
kaip viskas iš tikrųjų buvo.

— Taipgi mes atvažiuojam tiesiog iš tos prakeiktos Lap
landijos, — saliai. — Kad tu su mumis būtum važiavęs, ke
pėjau 1 — Tai bent buvo kelionė ! Dešimt mūsų buvo, ir 
dešimt litrų degtinės turėjom. Kad tu ten būtum buvęs . 
Taigi esu puikiausiai nusiteikęs, kai vakare atkankam į 
Stokholmą, o Įeitą rytą reikia važiuoti toliau į Linkepingą. 
Tad aš paimu Šiaurės geležinkelio stoty taksi ir važiuoju 
namo, dvidešimt kronų kainavo. Matai, kepėjau, žmogus, 
nesiskaitai su pinigais, dėl žmonos tau nieko negaila. Ji 
apsidžiaugs, Pianai, ir atidarai duris. O ta velnio boba sė
di virtuvėje ir glamžosi su bernu. Pusnuogis jis, kad ne
sunku įspėti, ką jie buvo numatę, — sakai. — Žmogus vi
sąlaik buvai geras savo žmonai, tu tai žinai, kepėjau, tu 
mane pažįsti. Taigi žmoną tik pasodini į šoną. /b.d./
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IB PADANGĖS MIELOS
OBELYNĖS PARKE - Dzūki-

/lf SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/ joje -

ESTAI IŠLEIDO LIETUVIU
AUTORIŲ KNYGŲ *■' «

Tallin© leidykla "Esti 
.Ramat" išleido Kaune gyve
nančio V.Martinkaus roma
ną "Akmenys", į estų kalbą 
vertė T. Juodkienė. Šiais 
metais taip pat išleis ir 
Vaižganto apysaką "Dėdės 
ir Dėdienės",, ir V. Petkevi
čiaus publicistiką "Manoji 
Lietuva".

liuose smulkūs ir gausingi 
pirkliai rafinuotai apgaudinė
davo, ar ką pirkdami iš ūk.-. - 
ninku ar jiems pa??duodami 
turgaus dienomis, ypač jei 
kuris ūkininkas kąparlavęs 
buvo įsigėręs. Besismagin
dami komunistai skatino ker - 
šią ir įskundimus, ypač stam
besnių ūkininkų. "Baltomis 
meškomis" buvo gąsdinami 
Ūkininkai, ypač turėjusieji 
samdinius ir tokių, neišvež
tų į Sibirą, nedaug beliko.

Kaimo sjproietarinimas 
vyko preciziškai ir nėatiai- 
džiai. E. Juciūtė minėtoje 
Įmygo j e pagavo visus nųuba- 
ginamų kaimiečiųpergyven -
tus momentus, juos įkūny

/Iš latvių jumoro/Naujausi bibliotekų lankytojai

VCRENl 
veidrodin

tai aprašyta mūsų varganos iaisvame pasaulyje įsikūrę
kaimiečit i autos gyvenimas tautiečiai — lietuviai. Galdama i vienos šeimos siau-

Mu- 
naujų 

sudėtinės

liauti, atostogas mėgsta pra
leisti Balkanuose, o ypač , 
Bulgarijoje.

DARBŠTŪS TELŠIŲ 
KULTŪRININKAI

Telšių Kraštotyros 
ziejus Įsigijo virš 400 
eksponatų dėka
ekspedicijos, kuri aplankė 8 
kaimus, užrašė įvairių prisi
minimų, surinko tautosakos 
pavyzdžių, liaudies meno 
dirbinių. Ekspedicijai vado
vavo G. Šatkauskas.

Šio Muziejaus Buities Sky
riuje pastatyta 16 etnografi
nių pastatų.

Viso Muziejuje randasi a- 
pie 31 tūkst. eksponatų.

EUROPOS ČEMPIONE - 
LIETUVAITĖ

Dalia Kutkaitė, Vilniaus 
moksleivė, vėl išskirtinai 
pasižymėjo Europos meni
nės gimnastikos p. pirmeny
bėse Norvegijoje, Stavanger 
mieste, laimėdama 3 aukso 
medalius. Ji laimėjo ir si
dabro medalį už pratimus su 
lanku, aukso už pasirodymus 
su kuokelėmis ir su kaspinu. 
Surinkusi daugiakovės var
žybose 3 9,40 taškų- buvo 
paskelbta Europos čempione 
ir gavo aukso medali.

"VISKO YRA" - TIK 
STATINIŲ TRŪKSTA
Vietos spaudoje nusiskun

džiama, kad kaimuose nebe
liko kubilų nė statinių dirbė
jų ir , atėjus laikui rauginti 
kopūstus ar agurkus, labai 
sunku gauti statinių.

Įmonėse siūlomi raugi - 
nimui plastikiniai maišeliai 
irgi retai gaunami. Kodėl į- 
monės nepagamina statinių- 
neaišku. Be to, galima rau - 
ginti ir stiklainiuose, 
mažame kiekyje.

tik

[VERTINTI LIETUVIŲ 
GAMINIAI

Bulgari joje,Plovdiv mies
te aukščiausią žymenį gavo 
Panežvėžio "Lino"gamybinis 
kooperatyvas, Leipzigo Mu
gėje aukso medalius laimėjo 
Kauno ir Vilniaus miestuos.e 
gaminamos staklės, televi
zijos aparatai "Šilelio" mo
deliai.

Paskutiniu metu Mari
jampolės / vad. Kapsuko / 
maisto pramonės automatų 
gamykla sukonstruavo sūre
lių įpakavimo 
kurie pakeičia 
žmonių darbą,
laimėjo Bulgarijoje aukso 
medalį tarptautinėje mugė
je.

Lietuviai, kurie gali ke-

KO VERTA ENCIKLOPEDIJA
Pasirodė naujoji Sovietų 

Enciklopedijos laida Mask
voje. Su pataisymais. Vie - 
noje svarbioje istorinėje e- 
pochoje masiniai Stalino 
vykdyti ."valymai"-visai ne- 
bepaminėti-nutylėti. Tokios 
linijos laikytis "draugiškai 
pataria" ir okupuotiems 
kraštams. Pav. , sovietų val
domoje Lietuvoje dabar "ne
beprisimenama" ir nežymi
ma, minint Stalino kulto lai
kais sušaudytus lietuvius ko- 
munistus/Z. A ngarietį, J. Su- 
niškevičių,V.Putną, R. Piler}, 
K. Matulaitytę/. Dabar rašo
ma, kad jie-"tragiškai mirė".

Žinoma tragiškai, nes 
vi" naikino "savus", 
tą tragediją sukūrė? 
būtina akademiškai 
klopediškai priimtu
kalingu būdu paminėti.

sa- 
bet kas 
O būtų 
ir enci 
ir rei

įrengimus , 
dešimties
Įrengimai

K.

TAUTOS PAVERGIMO 
TEMOMIS
Dar niekuomet per amžius 

mūsų tautą nėra ištikusi to
kia staigi katastrofiška ne
laimė: visos mūsų kaimietiš
kos tautos išvietinimas. Že
mės nusavinimas i r prievar
tinis ūkininkų perkėlimas į 
naujai sudaromas gyvenvie
tes — kaimus — tai yra tik
rai si au i k ngas J vyki s, nai ki- 
nąs savistovaus jų pragyve
nimo pagrindus. Labai nuo
sekliai ir vaizdingai tą ūki
ni nkų 1 uo mo pan ai td ni mo ei
ga arba kolūkių įgyvendini
mas yra aprašytas Elenos 
Juciūtės knygoje "Ąžuolyuė- 
lis", kurioje atskleidžiamas 
visas tas kaimo n.i t,ubagini- 
mo procesas 1941- 1954 me
tais. Toje dramatiškoje pri
verstinio kaimo pertvarky
mo būklėj e į vyksta apogėjus, 
kuomet silpnesnių nervų kai
mietis nepajėgia pergyventi 
tokio neviltingo desperatiško 
gyvenimo ir aeč atima savo 
gyvybę.

Bet norint išlikti, tenisą 
taikintis prie naujų, dirbti
nai sudarytų gyvenimo sąlygų 
Tas pereinamas iaisoiarpis 
vadinamo nubuožinimo ir ba:L 
mirlo gyvenimo aprašytas E. 
Juciūtės gana nuosekliai ir 
be jokių sutirštintų spalvų. 
Kolūkyje brigadierius -- tai 
neribotų teisių varovas — 
ponas. Jis tau darbadienį už- 
skaito ne -dienos darbą, bet

_ nustato tok±ą normą, kad tu 
vos per dvi dienas tepajėgi 
tą vieną darbadienį uždirbti. 
O kur dar naktiniai darbai ir 
sekmadienių, —tai vis "extra’ 
8 vai. darbo dienų sąskaiton . 
tai tik. viliojant į kolūkius bu
vo melagingai aiškinta.

Įsivyravo apgaulė, nelygi - 
nant prieškariniuose mieste-

KAUNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Ąžuolyno pakraštyje,Kau

ne pradėta-statyti biblioteka, 
kurią suprojektavo Miestų 
Statybos Projektavimo Insti
tuto Kauno Skyriaus archi
tektai. Jiems vadovavo vyr. 
inž. J. Antanavičius. Žada bū
ti 4-rių ir 7-ių aukštų pa - 
statų kompleksas.

bingai tragiškus Išgyvenimus. 
Kas aprašyta apie vieną vie
tovę ir vieną šeimą, tas šim 
tus karių pasikartojo per visą 
Lietuvą. Visa mūsą vargana 
tauta buvo pasmerkta vergau 
ti naujiems, siekiantiems pa
vergi) visą pasauli tarptauti
niams banditams.

Ne pirmas kartas mūsų 
tauta yra žiauriai išnaudoja
ma ir vergiama. Ilgus am
žius ji buvo laisva taura, kū
ną pirmasis apjungė didysis 
Mindaugas. Kaip toje Birutės 
dainoje:"Patol laiminga buvo 
žemė mūsų, kol buvom po
nais ir gudų ir prūsų". Lais
vi lietuviai sutartinai gynė 

"šalį nuo p; ėšriųkaimynų, ypač 
'volųečiųkryžiuočių. Bet štai 
įvyksta tautos Istorijoje per
silaužimas : taura, norėda 
ma iš! ikti, priverčia atsiža
dėti senosios gamtos jėgų 
garbinimo fci kybos ir pasiduo
ti svetima; tikybai. Ir kas gi 
po io atsitiko su tais laisvais 
lietuviais, kurie nesugebėjo 
ne tik nuo plėšrių kryžiuo - 
čių apsiginti,bet išplėtė sa
vo valstybės ribas nei iki Juo
dųjų jūrų? Priverstina, nau
ja tikyba į vykdė tautos paskir
stymą Į iūomus. Krikščionių

■ tikyba tapo "lenkiškatikyba", ( 
nes jos skelbėjai nesirūpino 
skelbti tos tikybos tautos gim
tąją kalba. Lietuvių kai beta
po nužeminta,. pavadinta 
"prasta", pagoniška, o mūsų 
laimingieji jos atsisakė, pa
sivadindami drauge su nauja 
tikyba _>r svetima lenkų kalba. 
Viskas kas lenkiška tapodži
nu ir krikščioniška:gi viskas 
kas Jietuviška tapo nevertin
ga, pagoniška, prasta, žema...

Neseniai išleistoje J. Jur
gi ni o knygoje "E'etų  vos vais
ei ų i stori j a" (Vilnius, 1978 m.) 
smulkmeniškai ir pamatuo-

šimtmečių bėgyje. Joje rašo - 
m, Kadfpsi. 226 j "Daukantas 
. . . teigė, kad. . - žemių pas’. - 
savinlmą ir baudžiavą su ti
ronija etnešė svetimieji,dau
gi austa lenkų ponaiJurgi uis 
dokumentalia’, atskleidžia tą 
skardinamą, i d kraštutinu
mo išnaudojamą. rvkštėmis 
plakamą ir Žudomą kaimieti, 
kiiTt-s buvo atį.duol as snucalin
gai dvarininko jurisdikcijai. 
Nst vien už teisingą skunda 
be'.ei oi s baudžiamu. įkas buvo 
žiauriai baudžiamas, 
mis plakamas iki gyvybės at
ėmimo- Ten suminėti dauge 
lis išvestų iš bet kurios kant
rybės kaimieči ų maištavimo 
atveju, ir numalšintų bau— 
džlauiiiuk i egzekucijos. Jur
giu'o apr-ašymJ.oso taudame 
daug šiurpių vaizdų iš anos- 
tolimos praeities suienkėj i- 
sių ponų bekraštuiio sauva - 
liavimo.

Senovės beteisišicumas pr.l-

todėl dabartinė sovietinių ver
gų būklė nėra tokia beviltingai 
niūri,kaip anais šleKtų vyra
vimo laikais.

Tenka betgi paminėti dar 
vieną nauja sovietų metodą - 
nužmoginti mūsų tautą -- tai 
valstybiniu mastu skleidžia
mą ateizmo propoja rlą. Ne
praėjo nė pusšimčio, ir jau 
neabejotinai isiyškšjo, kad 
marksizmo Ir komunizmo at
eizmas .neiteikia jotdos atspir
ties asmens moralei. Niekas 
ten ir aeaurj ėja jaunimo gerb
ti valstybės įstatymus, kurie 
bent ant popierių gražiai 
skambu.

Stebėtis tenka, kad tiek ma
ža šviesesnių prošvaisčių iš
gyveno mūsų tauta, nes po 
baiidžiavos panaikinimo tuoj 
įrVyko spaudos draudimas. Jį 
.panaikiaus, už TO metų pra
sidėjo Pirmas Pasaulinis Ka
ršo. Kurio metu nuožmi ir 
negailestinga vokiečių okupa-

mena dabartinį, mūsų Santos cija privedė prie nuskurdi ai - 
t beteisį mūsų 

kaimą. Tad pasidžiaugė m 22 
metus NepriKlausomybe, ; r 
štai vėl okupacija, ir tamsi 
nelaisvės naKtis apgaubė

beteisišktuną su tuo skirtumų, mo ir anuome 
kad nūdieniniai slcnaudžia- 
mi ei i ne bemoksliai — tam
suoliai, saip anuomet, bet 
daugelis mokslus išėję ir to
lei j i skundus išgirsta i ai s- mums taip m’elą tėvynę Lie- 
vasis pasaulis, pirmon eilėn tuvą. J. V.

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.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ -LIETUVIŠKAI’,

525-8971

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARI AG E • WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E.

MONTREAL, P.Q. H2K 1E9

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11.50 IKI 12 VAL. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernoy, P.Q. Tel.: 669—8834

1982/XII. 9

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 1

1 pora geriausių ’’Levi” denim jeans; 1 pora ’’Wrangler” 
velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei;
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su jrasu: ’’All wool 
made in England”; 1 komplektas vyriškų arba moteriškų 
apatinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siūlų; 
vilnonė arba Šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu......... $460.00 ■
į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių:

medžiagos galima dadėti 4 m. ir 3 m. dirbtinio minko kailio paltui. ■ 
Žemiau siūlome keletą*naudingesnių dalykų (kainos su muitu): H 

Avikailiai %, vyriški arba moteri ški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 svarus..... 
Dirbtinio minko kailis paltui, De Lux, sveria 5 svarus. . 
Pigesnio minko kailis paltui, sveria 5 svarus..................... $
Jeans rumbuoto velveto.................................. ....$
Vyriškas arba moteriškas megztinis .............................   •$
Vilnonė arba šilkinė skarelė ................................. ........$
Teleskopinis lietsargis......................... ••........  •$
Vyriški arba moteriški pusbačiai ......................................... $
Puiki suknelei medžiaga .........................................  $
Silkinio velveto medžiaga suknelei , 3 metrai ........................$
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ........  $

** 99 99. 9 9 99

$250.00 | 
.$ i 15.00 I 

100.00 s 
48.00 j 
50.00 Į 
13.00 Į 
13.00 į 
50,00 j 
46,00 | 
75.00 S 
92.00 
75.0G

$ 92.00 
$115.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: /> sv. arbatos-S4.5U, 
J4,sv. nescafee’s—$7.00, 1 sv. pupelių kavos-$ 7.51), 1 sv.
šokolado7.50, 40 cigarečių -$ 5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $58,00. 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plok Steles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkau — 
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus i Lietuv<įprekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592
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Pirmutiniame ir didžiausiame fa ja fa JB A JĮ JK 
TORONTO LIETUVIŲ f'AtfCX/VBAt 
KREDITO KOOPERATYVE ......... .................................

10 %
10 %
10/2%
10 %
12 %

9 %
8'/2%
6 %

MOKA:
už 90 dienų term, indei, 
už 6 mėn. term indėlius 
už 1 metųterm. indei, 
už pensi jų pl anų 
už namų pi anų 
už special i a,taup. s—tų ■ 
už taupymo s—tas 
už čekiu s—tas

U

I M A •

už asmenines paskolas 
nuo 16%

uŽ mortgičius nuo 13 %

AKTYVAI VIRS 32 MILIJONU DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainota 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)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 7:
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 E

90 dienų termin. indėlius .... 10 %
180-185 d. termin. ind..........  10 %
term, indėlius 1 metų.......... 10 ,’6 %
pensijų s-tą........................... 11 %
spec. taup. s-tą....................  10 %
taupomąją s-tą ....................  10 %
depozitų-čekių s-tą ............. 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ................... 16%
mortgičius nuo....................  13h %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 *-P-P-

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75fr įkainoto turto vertės). Draudžiame norių 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. MŪS'J TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

KŪČIŲ VAKARIENĖ 
ANAPILIO SALĖJE

Gruodžio 24 d. , 8 v. v. A - 
napilio salėje rengiama Kū
čių Vakarienė KLK Moterų 
D-jos Lietuvos Kankinių 
Parapijos Skyriaus ir Ana
pilio Moterų Būrelio. Va
karienės šeimininkė-J. Bu - 
bulienė.

Meninei programai vado
vaus sol. S. Žiemelytė, žodį 
tars kun. Pr. Gaida.

Atvyks ir Kalėdų Senelis.
Bilietai gaunami po pa

LIETUVIAI PAŠTO ŽENKLU 
PARODOJE

Įvykusioje BALTPE VII 
parodoje Toronte dalyvavo 
nedidelis skaičius lietuvių. 
Jaunas filatelistas N. Petter
son yra žymaus lietuvio fi - 
latelisto P. Barbatavičiaus 
anūkas vaikaitis. Parodoje
buvo rodomi Lietuvos pašto 
ženklai ir vokai nuo 1918 iki 
1941 m. Šis rinkinys buvo į- 
vertintas I-ąja vieta.

P. Barbatavičiaus 1O rė - 
mų atstovavo pabėgėlių paš-

maldų parapijos salėje, o ki
tomis dienomis pas J. Bu- 
buliertę tel: 667-8280 arba 
G.Trinkienę tel: 762-9517

VERTA ĮSIDĖMĖTI
Kanados Lietuvių Žmogaus 

Teisme Ginti Komitetas iš
leido PAŠTO ŽENKLUS lie
tuvių patriotų-KALINIŲ at
minimui.

Vieno lapelio su 4 ženklais 
kaina- tik 1 doleris.Užsisa
kant, reikia siųsti čekius : 
Canadien Lithuanian Commi
ttee for Human Rights, lo21 
College St. , Toronto,Ont. , 
M6H 1A8.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Išganytojo Parapija 
rengia Kalėdų Eglutę po pa
maldų GRUODŽIO 19 d. , sek
madienį.

Parapijos metinis susi - 
rinkimas įvyks SAUSIO 30 
d. .LIETUVIŲ NAMUOSE.

to ženklus, o kiti 1O rėmų - 
Lietuvos oro pašto ženklus 
ir vokų rinkinius. Buvo ma
tomi kpt. S.Dariaus ir S. Gi
rėno autografuoti vokai, bu - 
vę "Lituanica I" lėktuve ir 
kito lietuvio lakūno Felikso 
Vaitkaus,perskridusio At - 
lantą su"Lituanica H" ir at - 
gabenusio vokus.

S. Vaivada buvo išstatęs 
Kanados pašto ženklus ir at
virukus, už kuriuos gavo III 
-ids vietos įvertinimą.

LIETUVIŲ KAPINIU 
KOMISIJOS PRANEŠIMAI

Nuo gruodžio 1 d. iki 1983 
m. balandžio 1 d. dėl žiemos 
sąlygų išansktinis kapavie - 
čių pardavimas sulaikomas.

"GINTARAS” GREY CUP 
PROGRAMOJE

Kartu su 12-kos tautybių 
šokių grupėmis gražiai pasi
rodė ir lietuvių grupė "Gin - 
taras" per Gray Cup žaidy - 
nes. Į bendrą šokį buvo į- 
trauktas ir mūsų "Kalvelis".

JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK l LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. f Royal York Rd. ir ' 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7,30 v.y.

SKAMBINKIT Tel.': 487 -5591

Kelionės patvirtintos savaitei arba dviem savaitėm 
į_ Vilnių bei kitus Europos miestus. 
SMULKESNIŲ ŽINIŲ TEIRAUKITĖS

TORONTO Tel.: (416) 532 - 8772 arba 537 - 3060 
MONTREALIS — (514) 669 - 8834 - L. Stankevičius 
LOS ANGELES - (213) 660-6600 - J. Petronis

2385 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6P1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR
Savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai 

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

MARQUETTE PARKO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

dail. R. Viesulu ir menine 
programa, kurią atliko Ant
ras Kaimas. R .
BALTU STUDENTU
SĄJUNGA RENGIA
KALĖDŲ EGLUTE

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

Virš 1OO mokinių lanko 
Marquette Parko lituanisti
nę Mokyklą, nors ir nemažas 
skaičius lietuvių šeimų yra 
išsikėlusių į kitas vietoves.

Pamokos vyksta kasdien 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos mokykloje, pamo - 
kos vyksta kasdien.

Mokykla rūpinasi Tėvų 
Komitetas ir stengiasi, kad 
visi lietuvių vaikai lanky
tų savąją mokyklą.

Šiuo metu rūpestingai ren
giamasi Kalėdų Eglutės po
būviui, kuriame mokiniai pa
rodys savo meninius suge - 
bėjimus.

ČIURLIONIO GALERIJA 
VEIKIA 25 METUS

Jaunimo Centre veikia 
^iurlionio vardo Galerija , 
kuri buvo įsteigta 1957 m., 
susikūrusio Lietuvių Ameri- 
k5 čių Menininkų Klubo, va
dovaujamo dail. Z.Kolbos.

Steigiant šią Galeriją, bu - 
v O'^steigtas ir Meno Kūrinių 
Fondas. Galerijos tikslas- 
padėti lietuviams dailinin
kams suruošti meno paro
das, įsigyti ir apsaugoti ge
riausius kūrinius, garsinti 
lietuvių meno kultūrą ir, lai
kui atėjus, perduoti me - 
no kūrinius nepriklausomai 
Lietuvai.

1966 m., gruodžio 1O d . 
Čiurlionio Galerija buvo 
perorganizuota, įsteigtas 
Globos Komitetas iš gen. 
konsulo dr. P. Daužvardžio, 
kun. J. Borevičiaus, JAV LB 
pirmininko J. Jasaičio ir 
dailininkų V. Balukienės ir 
Br. Murino.

1973 m. Čiurlionio Gale
rija persikėlė į dabartines 
dideles patalpas.

Meno Kūrinių Fonde šiuo 
metu yra 103-jų dailininkų 
247 kūriniai.

Kasmet čia rengia paro
das foto mėgėjų, Jaunųjų 
Menininkų Klubas ir Vasa
rio 16 proga vyksta jungtinė 
dailininkų paroda.

Čiurlionio Galerijai talki
ninkauja J. Tamulaitis nu
fotografuodamas dailininkų 
darbus, L . Narbutis įrėmina, 
dail. M. Stankūnienė viską 
kataloguoja.

Š.m. lapkričio 20 d. , 
šios Galerijos sidabrinis 
jubiliejus buvo įdomiai pa - 
minėtas ir atšvęstas specia
liu Vakaru su paskaitininku

su giminėmis Lietuvoje
GRUODŽIO 20- SAUSIO 3

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1983 m.
1. Gegužės 12 —gegužės 26
2. Gegužės 19 —birželio 2
3. Gegužės 26 —birželio 9
4. Birželio 23 — liepos 7
5. Liepos 7 - liepos 11
6. Liepos 14 — liepos 28

Baltų Studentų Sąjunga 
Illinois Universitete, ren
gia Kalėdų Eglutę YMCA 
patalpose. Meninę progra
mą atliks tautinių šokių gru
pė RIEŠUTINIS.

/Gana sunkiai ištariamas 
vardas kitataučiams. Gal ir 
truputis praktiško galvojimo 
nepakenktų. . . / .

< • * * ♦ • « a « » *• * O 3/ « o n rįf. M w,) 7 ft: » « »> «J 'i

DALYVAUKIME /DOMAUS 
UŽDAVINIO SPRENDIME

Neseniai spaudoj e pasiesi ly
ta, kad JAV-so labai pakilo 
bemokslių, beraščių skaičius 
ir dabar JAV-ės į 19
-tą pasaii'i o va’siymą vielą 
tuo atžvilgiu-

Ar tai Įvyko dėl amerikie
čių mokyklų si s temos blogu
mo, ar dėl per didelio lais
vumo, beveik palaidumo kai 
kuriose mokyklose (žinoma, 
kad mokiniai mušė moky
tojus, net yra įvykę išprie
vartavimų mokyklų klasėse?, 
ar dėl nuolatos, kiekvieną 
dieną, atbėgančiais tūkstan
čių tūkstančiais meksikiečių 
ir kitokių, gal dar dėl kokių 
kitokių priežasčių.

Visgi pastatyti JAV-es pa
saulio valstybių sąraše taip 
atsilikusias, nustumti net į 
49-tą vietą, yra kiek nelauk
ta.

Norime duoti laisvą užda
vinį, tinkantį žaisti namuose 
visiems šeimos nariam: Su
rašykite, eilės tvarka, vals
tybes, kaip jos jums atrodo 
kultūringumo atžvilgiu. Susi- 
numeruokite iš viršaus 'nuo 
vieno iki 49-ių ir 49-tą įrar 
syki te JAV-es. Nepamirški
te, į kokią eilę norėtumėte 
įrašyti ir kokią vietą skiria
te Lietuvai, nors dabar ir so
vietų okupuotai- Nepamirš - 
kite Azijos valstybių.

Gero žaidimo !
Sprendėjas

Ps. Aš minėtą žaidimą da
riau su žmona, visiškai į at
skirus lapus surašydami val
stybes kultūringumo, išsi -
mokslinimo atžvilgiu. Iš 49 
-ių valstybių tik dvi buvo įrar 
šytos į vienodus numerius. 
Reiškia, žmoniųnuomonė la
bai skiriasi, galvojant apie 
valstybių kultūringumą, iš
silavinimą, švietimą.

Galite surašyti šimtą vals
tybių, kur JAV-ės atsidurtų 
viduryje, t/y. 49-toje vieto
je. Be kitko, būtų gera geo
grafijos pamoka. A. G.

Simon’s
TRAVEL
Kalėdos ir 

Nauji Metai

7. Liepos 21 —rugpjūčio 4
8. Rugpjūčio 11 — rugpjūčio 25
9. Rugsėjo 1 — rugsėjo 15
10. Rugsėjo 8 — rugsėjo 22
11. Spalio 6 — spalio 20
12. Gruodžio 19 — sausio 2

DRESHER

sudbury

Brolių kunigų Antano ir Augustino Sabų antkapis Kata
likų Kapinėse, Sudbury, Ontario.

• "The Sudbury Star” rašė, 
kad šis miestas yra Siaurės 
Amerikos bedarbių sostinė. 
Tikrai, šiuo laiku Sudbury ir 
jo apylinkėse yra virš 30% 
bedarbių. Anksčiau miestas 
turėjo per 1OO. OOO gyven
tojų, o dabar, remiantis pas
kutiniais statistikos davi
niais, liko tik apie 70.OOO 
gyventojų. Dauguma, netekę 
darbų, daugiausia jaunesnio 
amžiaus, persikėlė į kitas 
vietoves Kanadoje. Sudbury 
yra vienos pramonės mies
tas- kasama ir perdirbama- 
nikelis, varis, auksas,gele
žis ir kiti metalai.

Šiuo laiku metalų pareika
lavimui sumažėjus pasauli
nėje rinkoje, kritus kainoms, 
pasaulinės " International 
Niekei" ir "Falconbridge" 
bendrovės sumažino darbus, 
atleido ir numato dar atleisti 
daug darbininkų. Lietuviai , 
kaip ilgesnį laiką išdirbę 
minėtose bendrovėse, laiko
si gerai, nors kol kas nedir - 
ba, bet gauna bedarbių pa - 
šalpas ir su viltimi žiūri 
į ateitį. Jaunoji lietuvių kar
ta mokosi gimnazijose, uni
versitetuose, o dauguma jau 
baigė mokslus, turi tarny - 
bas ir darbus įvairiose Ka - 
nados vietovėse.

e Christ the King parapi
jos šventovėje pakrikštyta 
Juozo ir Valės Druskytės - 
Marozevičių sūnus Raimu - 
do vardu. Krikšto tėvai- 
Fernandas Albrechtas ir 
Onutė Poderienė.
• KIBICKAS Jonas, 7 9 m. 
mirė lapkričio 28 d. .Sudbu
ry Nursing Home. Buvo ne
vedęs. Laidotuvėmis rūpi
nosi J. Vaičeliūnas iš Toron
to. Palaidotas ^v.Jono ka
pinėse- Mississauga, Ont , 
Buvo tautiniai susipratęs 
lietuvis, aukojo Tautos Fon
dui $1. OOO, Kanados Lietu
vių Fondui $ l.OOO. Taip 
pat daug skyrė religiniams 
ir tautiniams reikalams.

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

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r,r7 v. v. , šeštadieniai s 9 v. r. r- 12 v.p. p.

Narys of "Better Business" Būro

INSURANCe
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd.
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Nuotr: J.Bataičio

o Tragiškai žuvę broliai a . 
a. kun. Antanas ir kun Au
gustinas Sabai palaidoti Sud
bury kapinėse, kunigų sky
riuje. ,

Rev. Msgr. R. H. Farrell, 
Christ the King parapijos 
klebonas, dalyvaujant para
pijiečiams, lietuviams, mi
rusiųjų artimiesiems drau
gams, pašventino antkapį. 
Klebonas pakvietė lietuviškai 
sukalbėti rožinį. Vadovaujant 
P. Venskui, dalis rožinio bu
vo sukalbėta. Sugiedotas 
Lietuvos Himnas.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Apylinkės Valdy - 
ba š. m. lapkričio 20 d. su
rengė Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 64 m. paminėjimą. 
Dalyvavo daug lietuvių ir 
svečių. Valdybos p-kas J . 
Bataitis minėjimą pradėjo 
trumpu, reikšmingu žodžiu 
ir Kanados Himnu.

Meninę dalį išpildė To
ronto Lietuvių Namų Moterų 
Dainos Vienetas: Aldona 
Jarikaitienė, Valė Siminke- 
vičienė, Ada Jucienė, Aldona 
Skilandžiūnienė, Laima Ma-' 
čionienė, Dana Dargienė , 
muzikinė vadovė -Darija 
Deksnytė - Powell.

Vienetas padainavo 12 dai
nų, sukurtų lietuvių kompo
zitorių. Už gerai meniškai 
atliktą koncertinę programą 
KL B V-bos p-kas J. Bataitis 
dalyvių vardu padėkojo, o 
Birutė Stankienė, pradedant 
muzikine vadove, visoms 
dainininkėms įteikė po gra
žią raudoną rožę.

Paskaita apie Lietuvos 
kariuomenę, karius, savano
rius, partizanus ir kitus 
laisvės kovotojus tėvynėje ir 
išeivijoje skaitė J. Kručas . 
Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Vėliau- vakarienė , 
loterija, šokiai. Piūe įėjimo 
buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui. J. Kručas

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

INSURANCE & 
REAL ESTATE BROKERS

* Namų—Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- įsikūręs nuosavuose namuos* —

HAMILTONO LIETUVIU 

KREDITO 
F KOOPERATYVAS

TALKA
830 Main St. East 

L8M 1L6 
Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikimais palam avimai s

MOKAME UŽ:
deposltus (P.C.A.)........ .... 6%
santaupas....................  8,75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas........
•erm. depoz. 1 m. .. 
term, depoz. 3 m. .. 
reg. pensijų fondo . 
90 dienų depozitus
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniai* 
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.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pa*k. „13.5% 
asmeninė* paskola*...... 17 %

12 % Nemokam* gyvybė* ir asm. peskolg drauda. 
9,5% Nemokama* pilna* žakig patarnavime*.

ŠIAULIAI RUOŠIA KŪČIAS
Gruodžio 24 d. , 8 v. v. , 

Jaunimo Centre šauliai su
rengs Kūčias, į kurias pra
šo jau dabar registruotis 
po pamaldų Jaunimo Centre 
kavutės metu pas 
Petke 
kitomis 
Petra 
0113.

v i c i u s 
dienomis 
i t i e n ę

A.ir St.
arba 

pas A. 
tel: 544-

VEIKLUS ’’GIEDRAIČIO” 
KLUBAS

Žūklauto jų ir Medžiotojų 
Klubas GIEDRAITIS gruo
džio 11 d. rengia prieškalė - 
dinį pobūvį- "Laimės Ratą" 
lietuvių parapijos salėje, į 
kurį kviečiami visi lietuviai 
ir ne Klubo nariai.

Ateinančių metų SAUSIO 
29 d. Klubas surengs Zuikių 
Balių, kuriame meninę prog
ramą atliks Hamiltono "Ai - 
das".

PASIRŪPINTA HAMILTONO 
BUVUSIU KLEBONU
Jau keletas metų kaip Ha

miltono parapijos buvusiam 
klebonui, prelatui J. Tada- 
rauskui buvo reikalinga me - 
diciniško personalo pagelba 
ir priežiūra, tačiau viskas 
buvo delsiama ir nesirūpi - 
narna. Prelatui sergant nėr - 
vų liga, jis buvo paliktas gy
venti vienas, nes atsisaki
nėjo bet kokios pagalbos ar 
priežiūros.

no pareigos yra pavestos e- 
nergingam ir . gabiam dva
sios vadui, pranciškonui 
Tėv. Juvenaliui L i a u b a i.

Šiuo laiku mūsų parapija 
grjžo į normalią gyvenimo 
eigą. Turime dvasios tarną, 
kuris patarnauja Hamiltono 
lietuviams reikalingų sak
ramentų suteikimu, ko pas
kutiniu laiku lietuviai netu
rėjo ir kreipėsi pagelbos į 
angliškas parapijas.

Nors Prelatas šiandien y- 
ra aprūpintas mediciniška 
priežiūra ir poilsiu, tačiau , 
atsirado mūsų kolonijoje ke
letas moterų, kurios bėgioja 
su pareiškimais vyskupui ir 
prašo parapijiečių parašų , 
toliau drumsdamos Prelato 
ramybę ir sveikatą, įrodinė
jant, kad jis ir toliau turėjo 
likti parapijoje, nors jo jėgos 
pastoraciniam darbui buvo 
per silpnos.

Tai netikęs sugalvojimas, 
ieškant pritarėjų ir toliau, 
varginti taip labai šiuo laiku 
sergant} mūsų buvusį klebo
ną-1’gerbiamą prelatą ir nu
vertinimas Harriiltono vys - 
kupo pastangų.

Nė vienas iš mūsų nenori
me pasenti ir tuo labiau su
sirgti sunkia nervų liga, bet 
jei ligonis turi 
kytojus, kurie 
drumsti jam taip 
laiku reikalingą
savo klaidinančiais patari
mą is nele idž ia pa s ve ikti, ta i 
yra apgailestautinas ir labai 
liūdnas reiškinys.

Užuojauta Prelatui ir ge - 
riausi linkėjimai, kad pa - 
sveikus galėtų džiaugtis ilgu 
ir ramiu pensininko gyveni
mu.

Užuojauta parašų rinkė - 
joms, nes jos nežino, ką daro

D.A .

tokius lan- 
stengiasi

labai šiuo 
ramybę ir

Hamiltono vyskupo ir rū
pestingų parapijiečių pas
tangomis pagaliau buvo su - 
teikta Prelatui medicinos 
pagalba ir poilsis.

Nuo šių metų lapkričio 1 
dienos Aušros Vartų klebo -

PAGERBTI MIRUSIEJI TAUTOS FONDE

Mirus a.a. Antaninai ROZENBERGIENEI, draugai 
bei pažįstami aukojo Kanados Lietuvių Fondui: $1O,- Ge 
diminas Rugienis; po $ 5,- B. Gudinskas, J. Jurėnas; p< 
$2, - J. Jauneika, R. Beržinis.

Fondas reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir dė
koja visiems aukojusiems. K.L.F

our pristatant

ervice

Nuoširdi užuojauta ”NL
' ■ j £

’’nuolatiniam rėmėjui,

buv. Valdybos nariui ir talkininkui Leonui

GURECKUI , mirus jo 

Lietuvoje —

broliui BRONIUI

- NL -

Mūsų mielam bičiuliui Leonui GURECKUI 
liūdinčiam mirusio brolio BRONIAUS Lie
tuvoje, kartu su juo dalinamės netekimo 
skausmu —

Hamiltono LIETUVIAI ABITURIENTAI pristatyme, kuiis 
įvyko š. m. lapkričio 6 d. .Jaunimo Centre,KLB Šalpos 
Fondo Hamiltono Skyriaus ruoštame jų pagerbime su 
sveikintojais. Iš kairės į dešinę sėdi: E. Budninkaitė , 
"Talkos" pirm. J. Stankus.Vysk. M. Valančiaus Šeštadie
ninės Mokyklos vedėja ir lituanistinių kursų vadovė V. 
Stanevičienė, KLB Hamiltono Apylinkės pirm.K.Deks - 
nys, R. Čiparytė, L. Trumpickaitė. Stovi iš kairės į deši
nę: R. Bartninkas, D. Ciparytė, R. Kamaitytė, Ed. Kairys , 
K. Kriaučiūnaitė, E. Rukšėnaitė ir R. Siūlys.

Nuotr. M-Borusienes

DAINIUS, DONALD, HENRIKAS 
JONAS R., JONAS V. JUOZAS ir 
VISI KITI ARTIMI BIČIULIAI

rus mūsų mylimai žmonai ir.motinai

ELENAI PAKALNIŠKIENEI

nuoširdžia padėka reiškiame visiems ja lankiusiems 
ligoje ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Ypatingai dėkojame už ligonės lankymo kun. 
St. KULBIUI ir kun. J. ARANAUSKUI, už apeigų 
atlikimo , tėv. J. KUBILIUI ir kun. St. KULBIUI

e Michelle BOUZEREAU, L. 
Bulotienės sesuo mirė Pran
cūzijoje po ilgos ligos ir pa
laidota Paryžiuje''.

Užuojauta artimiesiems.

• Marytė / GURECKAITĖ / 
irJ.CARNELLO susilaukė 
antrojo sūnelio, kuris pa - 
krikštytas AV parapijoje 
Cristophei—John vardu.

Sveikiname.
Marytė yra dirbusi ilgą 

laiką su vaikais, augančiais 
šeimose su sunkiomis pro
blemomis .

MUSU MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Visi mūsų Mokyklos mo
kiniai dalyvaus specialiame 
kalėdiniame vaidinime gruo
džio 19 d. , AV parapijos sa
lėje,'4 vai. p. p. Atvyks ir 
KalėdųSenelis su dovanomis. 
Bus pravesti žaidimai vai
kams.

^iam parengimui daug 
darbo ir rūpesčio įdeda ne 
tik mokytojai, mokiniai, bet 
ir Mokyklos vedėja su Tėvų 
Komitetu.

Visi atveski-me savo vai 
kus ir vaikaičius j šį ypatin 
gą renginį.

Wtt®i

MONTREALIO LIETUVIU
JAUNIMO ANSAMBLIS;

!A DOVANOTI 
“^SAVIEMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS
> ’GINTARO’ 

plokšteli; 
ŠVENČIŲ 
PROGA

KVIECI

PLOKŠTELĘ GALIMA GAUTI: <
PAS LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINTOJUS arba 

Ir. LUKOŠEVIČIENĖ, 479 BOURBONNAIS 
LA SALLE, P.O. H8R 2Z2 , CANADA

VYTAUTAS PAKALNIŠKIS IR 
SŪNŪS : VYTAUTAS IR RIMAS

• BOTNERIENE Elena, 88-tą 
gimtadienį atšventė linksma, 
didelių gėlių puokščių ir ar
timųjų tarpe. Ji, pavyzdys 
kitiems, dar vis skaito visus 
lietuviškus laikraščius. "Nuo 
pradžios iki galo", -kaip ji 
pati sako.

• Dr. RUDIN SKAITĖ Rūta bu
vo išvykus į Washington’ą 
3-jų dienų Amerikos Krau
jo Specialistų Konferencijon 
Šiuo metu ji specializuojasi 
kraujo ligų srityje. Todėl ji 
naujų pacientų nepriima, bet 
rūpinasi, ir sąyp.sjs-,
naisTais pacientais. , .

AMŽIAUS
savo na-

AUKSINIO
KLUBAS"RŪTA 
riams Klubo patalpose ruo
šia bendras KŪČIAS.

Užsirašyti ir susimokėti 
Klube iki GRUODŽIO 15 d.

Pradžia-8 vai., kaina-$7 .

o Daugiau kaip 20 metų, su
kaustytas artrito ligos,Royal 
Victoria ligoninėje guli Jo
nas MIKALAUSKAS. JĮ ap - 
lankė kun .S.Šileika, Šv.Ka
zimiero parapijos naujasis 
klebonas. Jis taip pat aplan
kė, kartu su E. J.Kurylo ir 
A. Cousineau Iberville gyve
nančius negaluojančius Va
leriją LAZAUSKIENE ir Ste
poną ’ MAKUSCH.
PRIŽAS SUSINSKUI

Sušinskas Viktoras, kartu 
su savo sūnum dirba nuosa
voje automobilių taisymo • ir 
dažymo įmonėje. "HighĮągMį 
Auto Body". . a-.A

Prieš kelias savaites vyko 
miesto centre, Place Ville 
Marie komplekse automobi
lių pardavėjų ir įvairių jų i~ 
monių paroda, kurioje daly
vavo apie 1OOO eksponuoto - 
jų. "Highland Auto Body " 
už atliktą automobilio dažy
mo-darbą laimėjo II ~ą prizą.

VERDUN SHELL
5860 AVE. VERDUN

Atidaryta nuo

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

i'Lietuviams speciali nuolaida J 
'Atidaryta šeštadieniai s) 

arSto 766-4495 
VISOKS KITAS PATARNAVIMAS (Towing)

SKAMBINKIT: 365-7140
_______ NETTOYEURS CLEANERS 

365-7146 
7M1-A CiNtaMC

365*1143 4*&-W« m*. Immi*

766-2667
MHAUMB

1982. XII. 9

RICHARD
ROOFER---- - COU VRKVR

7725 George LaS«ll«
Geriausio* po(orė|as ir darbo atlikėjas stogodengy* Guy RICHARD • 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo, atlieka sąžiningai Ir 
prieinamomis kamomi s. N amiį stogo'dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470 , __

Coūvertures Op tons genres — AH kinds of roofing
7725, Georges ... _________ ______ La Salia

ČLmbaiiy Ižui a-

1449 St. Alexander St. Suite 209, Mayor Bldg.
SUTAUPYKITE NUO $500.~ IKI $ 7000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVIM^I

Tel. 845 -2912 embassy fur-

FUNERAL HOME

F J.F. Wilson 8> Sons Ine. *
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Ave 
Chateauguy , Verdun ,Que. 
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

4
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montreal Tie METAI NETRUKUS PASIBAIGS. NESUSIMOKĖjį UŽ 1982 METUS PRENUMERATAS - 
PASISKUBINKITE TAI PADARYTI BE ATSKIRU PARAGINIMU. IŠ ANKSTO DĖKOJAME - "NL”

I Šaunus Montrealio Lietuvių Choro I

ti

s.
8.

įvyks 1m. gruodžio mėn. 11d. ŠEŠTADIENI , 7 vai. v.G •*
Aušros Vartų parapijos salėje. ĮĖJIMAS : S 10.-

• Koncertas, plokštelės pristatymas
• Speciali, puiki šilta vakarienė
• Naujas profesionalu orkestras
• Kalėdų Eglutė

Bilietai gaunami ’’LITE” (La Salle) , Spaudos kioske, (pas J. Šiaučiu 

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

Ii),!?

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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 ....i.........;10.5 %
60 - 364 d........10.25%
30 - 59 d.......... 10%

Taupomos suskaites:
Specialios 
Su draudimu

DUODA PASKOLAS:

Nekilnojamo turto, 
Asmenines ir 
Prekybines. '

..10%
9.5%

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

VASARIO 16-TOS GIMNAZIJOS 
RĖMĖJU BŪRELIS 
MONTREALYJE

Į šį Rėmėjų Būrelį įstojo 
nauji rėmėjai- jau apsimo
kėję už 1982 metus:Pr. Ber
notas, K. Martinėnas, G. Ged
vilienė.

Jau keletą metų remia sa
vo aukomis ir apsimokėję už 
1982 metus: J.Adamonienė , 
M. Adomaitienė ir pridėjo 
auką. $3, O. Bieliūnaitė, J. 
Blauzdžiūnienė, A. Dreše- 
rienė, V. Daugelavičienė, J . 
Intas, J. Jurėnas, A. Jonelis , 
E.Kerbelienė,V.Kačergius , 
G. Kudžmienė, I. Lukoševi
čienė, J. Lukoševičius, Jonas 
Lukoševičius, R. Lukoševi - 
čiūtė.E. Lukošienė, dr.
Maliska ir pridėjo auką $3, - 
A. Mylė, B. Niedvaras, St . 
Petrauskienė, R.Simaniūkš- 
tis, Silvija Staskevičienė, P . 
Tekutienė, K. Toliušis, G. 
Urbonaitė, I. Valkauskienė.

Nuolatiniai aukotojai po 
$5, -J. Mieliauskas ir O.Vin- 
dašienė.

Už 1982 metus apsimokėjo 
R. Lukoševičiūtė, A .Jonelis.

Kiekvienais metais LITAS 
aukoja $lOO;po $50, - Ka
nados Lietuvių Bendruome- 
menės Montrealio A-kė ir

DR. J. MALISKA
BANTU. GYDYTOJAS 

14 4 0
Suite
Tel :

Namu.:

Cį

a

§ t
4

a

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont1465 De Seve 

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

9:00 - 3:00 
12:00 - 8:00 

12:00 - 6:00 
10:00 - 12:30

MEMBER

r c ino d e Ii u O į u 
perduodu

6:0U - 8:00
12:00 - 6:00

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

D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASIC INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

TAI BENT VAKARAS!

KLKMoterų D-jos Montrea
lio Skyrius. /

Kalėdų Švenčių proga j 
Gimnazijai pasiųsta $ 200.

Šiais metais iš viso Gim
nazijai pasiųsta $1.000, -tai 
dėka nuoširdžių aukotojų.

Vis laukiama naujų rėmė
jų. Mūsų ateitis-mūsų jau- 
nimas’.Remkime juos.

Jadvyga Baltuonienė,
Vasario 16 Gimnazijos

Rėmėjų Būrelio Montrealyje 
Atstovė

• Lilija /Gabrusevičiūtė/ir 
Viktoras ALINAUSKAI susi
laukė pirmagimio sūnelio .

Sveikiname.

• Leono GURECKO brolis 
J . Bronius mirė ok. Lietuvoje, 

Užpaliuose, nuo kepenų ligos.
Už jaučia mė

JURU ŠAULIU KUOPA ’’NERINGA ”
4, G

rengia linksma

1983
Metų Sutikima

š.m. Gruodžio 31 d. 8 vai. Vak.

Aušros Vartų parapijos salėje,
• Karštas, Šaltas maistas 
e Baras
• Gera muzika

ĮĖJIMAS $ 10. 00 "NER/NGA”

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

;xANDHE MONTRĖAL. QUEBEC 
a h3a 2G6 TčL 288-9646

SYSTEM

St. Cath arin e W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8235 

488-8528

RUOŠIAMASI IŠ ANKSTO
Montrealio. Mergaičių 

Choras PAVASARIS jau pra
dėjo ruoštis-repetuoti Dainų 
Šventei Chicagoje.

Šalia to, ruošia naują pro-
Metalurgijos ir gramą ateinančio pavasario 

koncertamsiMontrealyje BA
LANDŽIO mėn. 24 d. , Hamil- 
tone-BALANDŽIO mėn.3Od .

• POVILAITYTĖ Loreta, 
Elvyros ir Pauliaus Povilai
čių duktė, baigė McGill Uni
versitete
Kasyklų fakultetą. Quebec’o 
mieste vykusiame 84-tame 
metiniame"Canadien Insti - 
tut of Mirtirijg&Mėtalūrgie" 
laimėjo 2-ą prizą. Žinia y- 
ra pranešta ’’McGill News”.

Sveikiname ir džiaugia - 
mės.

DR. A.0 JAUGELIENĖ
DANTi; GYDYTOJ 4 

1410 Guj St. 
Suite 11-12 Montreal P.Q.
Tel: 9 3 2—66'62

Namu.: 73 7-96 8 1

LEONAS MARKAUSKAS 
yra grižes į Montreal! 

1982
INCOME TAX PILDYMAS

LIETUVOS RASTO ŽENLKŲ 
1918-1939 IŠPARDAVIMAS

■ LEONAS MARKAUSKAS
i 7085 MARQUETTE H2E 2C6
i TEL: 374 - 6077

p . m.

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryto kasdien nuo 9 a-m iki 10
Sestodieniais: nuo 9 a» m., iki 9:30 p . m.
S ek m o d i e n i o i s : nuo 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St, Ville LaSalle, P.Q.
Tel: 366 -974 2 ir 36 5-0 50 5

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. c. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 She.brook S t . W. 
Suirę 215, Montreal, P Q. Tel. 9 3 1-40 24

.<1

G
G

G?

A DVOK AT AS

ROMAN J. IŠGANAITIS b. a., b.c.l

s Dome E. Suite 504
u!, Quebec. H2Y 187. Tel: 878-9 5 34

E.

(2

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g ., M . En g. L. L. B. , B. C- L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2-n d Av e. ) , Qu e .H4 G 1 E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Maria, Suita 627 Montreal 

Tel : ( 5 14) 87 1- 1430.

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doitiaine, lie Perrot, Que, H7V5V6

ft Res. Tel: 453-9142
Cjj-Es^isasssasasasESBSHSHsasasasasasesBSBsasasasasasasasHsasBsas^E

8 psi.

LITO DARBO VALANDOS 
ŠVENČIŲ LAIKOTARPYJE

Pęnktadieniais Gruodžio 24 ir
Sausio 31d.:
Aušros Vartų Skyrius 9:00—3:00
Rosemount Skyrius 10:00- 3:00

Gruodžio 26,27,28 ir.Sausio
2 ir 3 d.d. LITAS .bus V?d9fYtQS> 

VEDĖJAS

LAIKAS PASIRŪPINTI 
KALĖDINIAIS SVEIKINIMAIS

”NL”jau priima Kalėdinių 
sveikinimų skelbimus. Pa
sinaudokite .šia modernia 
priemone pasveikinti savo 
draugus, pažįstamus, pacien
tus ir klijentus? 
NEDELŠKIME’.

^LEDOS'
KALĖDINIU GIESMIŲ PLOKŠTELĖ, [DAINUOTA MON
TREALIO LIETUVIŲ CHORO KVEBEKO — KANADOS 
CHORU VARŽYBŲ ČEMPIONO...
PLOKŠTELĖ YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS. VĖLIAUSIA 
TECHNIKA IR VERTE SI PLOKŠTELĖ NUSTEBINS NE TIK JUS, 
BET IR JŪSŲ DRAUGUS. KAIMYNUS IR GIMINES...
GAUTI ŠIĄ PLOKŠTELĘ— SIŲSKITĘ_$1O. — 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 I
Didelis pasirinkimas vyriškų 
ir moterišku kailiniu paltu .
Lietuviams didele nuolaida.
Jeigu nenorite brangiai mokėti, 

skambinkite po 6 vai.v.

VYTUI: 453-9696

RENKU

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą lietuvišką medžiagą

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

1 TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ii
M

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMIN1JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

Ii i . Bus: 482-3460
Res. 767-4 690

KmftPAR REALTIES CORR.

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS?

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.ę., LB.

montrea! watt automobile

GM 1

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n e j. k_i_a__n_u_o _Į_9_45_jn._

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
draudimo agentūra

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

TEL. 727 - 3 120 Komų 376 - 378 1

310 VICTORIA AVE' Si'll E 409

MONTREAL , P.Q. 1I3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
tiekilnojam... Turto Patarnavimas Montrealyje 
ir.vcstacf) os JAV n Kanados provincijose

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE a GYYYBt

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3 90 7 A ROSEMONT BLVD. M ONTRE AL, P. G.

LEONAS
SALES

montreal west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJU, AUTOMOBILIUI 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR 
SU IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUSI 

a UŽEIKITE I. ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE I

GURECKAS
MENAGER

PASIKALBĖKITE SU 
Menaeer'iu Leo GURECKAS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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