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NATO SIŪLYMAI KREMLIUI
NATO/Šiaurės Atlanto Su

sitarimų Organizacija-North 
Atlantic Treaty Organisa
tion/ priklausančios valsty
bės, Briuselio Konferenci - 
joje savo komunikate pabrė
žė pagrindinę temą- NATO 
laikysis "teisingos, realisti
nės ir konstruktyvi os'Tini- 
jos Sovietų Sąjungos atžvil - 
giu.
. Tai reiškia, kad alijantai 
padidins savo branduolinių 
ir įprastinių ginklų arsenalą, 
tuo sudarant Sovietų Sąjungai 
sunkesnę ekonominę padėtj , 
kol naujasis, komunistų par
tijos vadas Jurij Andropov’ 
as parodys didesnį norą de
ryboms, negu Brežnev'as.

Komunikate skelbiama: 
" Alijantai pageidauja geres
nių santykių su Varšavos 
Pakto valstybėmis ir nori 
praplėsti abipusiškai nau
dingas bendravimo sritis.

Alijantai laukia, kad So
vietų Sąjunga laikytųsi savo 
įsipareigojimų ir rodytų 
respektą kitų valstybių su
verenumui ir nepriklauso - 

'..rnybel.
Akivaizdojė nuolatinio ir 

masyvaus sovietų ginklavi
mosi, turi būti pripažįsta 
mas alijantų teisėtas susi
rūpinimas saugumu.

Alijantai, tačiau, yra at
viri dialogo galimybėms ir 
lauks kiekvieno pozityvaus 
žingsnio, kuris sumažintų j- 
tampą. Jeigu Sovietų lai ~ 
kysena tai patvirtintų-pagei
dauja bendravimo atstatyti 
tarptautinį pasitikėjimą. ".

Po šio kreipimosi jAndro- 
pov’ą, komunikate seka pa
ragrafas, kuriuo patvirtina
mas NATO nusistatymas 
tobulinti ir didinti ginklavi
mąsi tol, kol Sovietai taip da
ro. Tuo pačiu NATO valsty
bės susiaurins Varšavos 
Pakto valstybėms galimybes 
gauti ir naudotis "karlš - 
kai svarbiomis" technologi
jos priemonėmis, gaminamo
mis Vakaruose. /Pagal pas
kutiniu metu atidengiamais 
Britanijoje KGB šnipų tinklo 
darbais atrodo, kad Sovietai 
jau ir taip perdaug ir nuo 
seniai prisigrobstė iš tech
niškai toli pažengusių ir 
dosnių Vakarų. Ar tik nebus 
jau "šaukštai po pietų" su 
tokiu paragrafu. . ./.

AFGANISTANO OKUPACIJA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Po 3 dienas trukusių de
batų Jungtinių Tautų konfe - 
rencijoje buvo vėl svarsto - 
ma tebesitęsianti Sovietų 
invazija Afganistane. Didele 
dauguma priimta rezoliuci
ja, kurioje reikalaujama ne
atidėliojant atitraukti iš Af
ganistano visas svetimų 
valstybių karines pajėgas.

Sov. Sąjungai nepavyko iki 
dabar įkalbėti Hl-iojo Pa
saulio tautoms, kad ji pa - 
siuntusi kariuomenę į Afga
nistaną "prašant" jo vyriau-

ns

Ll NKIME 
BENDRAM 

RŪPINANTIS LIETUVOS LAISVE

’ NL" REDAKCI .1 A IR 
SPAUDOS BENDROVES VALDYBA

PRANEŠA ALTA'.

Piešė B eata Trump ausk cit ė „ Išleido Akad.SkautnSąįūdis,Chicago

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

KRAŠTO VALDYBA IR TARYBA

MIELIEMS SKAITYTOJAMS, BENDRADAE3I AM S, TALKININKAMS, 
AUKOTOJAMS, RĖMĖJAMS IR SĖRININKaMS - NUOŠIRDŽIAUSI 
LINKĖJIMAI

šv KALĖDŲ IR NAINIŲ MĘTlį proga Į 
VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS PASAULYJE 
DVASINĖS IR FIZINES STIPRYBĖS NUOŠIRDŽIAM 
DARBUI IR SUGYVENIMUI, ~ . ......... ... “
IR JOS KULTŪRA.

sybei.
Paa iškėjo, kad Afganista - 

no prezidentas buvo Sovietų 
nužudytas ir jo vieton Sovie 
tų pagalba įstatytas prezi - 
dentaš-ilgametiš KGB agen -

Kalbamą, kad Jurij Andro- 
pov’as buvęs priešingas šiai 
invazijai / ne dėl kokio nors 

’ "teisėtumo", bet praktiškai 
galvojant, suprato, kad Sov . 
Sąjungai toks islamiškam 
kraštui visai svetimos sant
varkos primetimas ir ban
dymas griauti afganistanie
čių kultūrą bei savaranku
mą - labai daug kainuos./.

"Tai bus antrasis Victna- 
.mas , - sakęs- jis pontoruro 
debatuose. Dabar, Brežncv ' 
ui mirus, Andropov’as galė
tų "išgelbėti " Kremliaus 
garbę ir prisiimti sau nuo
pelną atšaukiant invaziją ir 
tuo sudarant progą bent da - 
linai detantei- atlydžiui.
DE GAULLE PIRMIAUSIA 
PRANEŠĖ APIE RAKETAS

Gen.deGaulle Prancūzijos 
žvalgybos dėka,1962 m.,pra
nešė tuometiniam JAV pre
zidentui Kennedy, kad Sovie
tai atvežė branduolines ra
ketas į Kubą.

De Gaulle pasveikino prez. 
Kennedy už akciją, kuri pri - 
vertė Sovietus atitraukti iš 
Kubos tas raketas,bet kriti
kavo prezidentą, kad jis ne - 
reikalavo, jog ir Castro iš
vyktų iš Kubos.

Šios žinios patiektos ne
seniai išleistoje de Gaulle 
biografijoje, parašytoje bu
vusio britų diplomato 
Bernard Ledwidge. Joje y- 
ra patiekta ir medžiaga, ku
ri buvo iki.dabar neleidžia
ma skelbti viešai.

De Gaulle buvo taip pat 
vienas pirmųjų alijantų, ku
ris žadėjo paramą Washing
ton’ui, jeigu • konfliktas būtų 
išsivystęs į karo veiksmus .

Privačiai de Gaulle kriti
kavo prez. Kennedy, kad ne 
išnaudojo tuometinės progos, 
neprivertė Castro išvykti iš 
Kubos ir kad atitraukė kiek 
vėliau amerikiečių raketas 
iš Turkijos.
JUNGTINĖS TAUTOS REMIA 
PALESTINIEČIUS

Visuotiniame Jungtinių 
Tautų Susirinkime gruodžio 
mėn. 1O d. buvo priimtos 4- 
rios rezoliucijos, palaikan
čios palestiniečių teises ir 
reikalaujančios, kad Izraelis 
pasitraukti} iš okupuotų ara
bų žemių.

Sir

MADRIDO KONFERENCIJOJE PRIMINTA
LIETUVOS PRIESPAUDA

Į Madridą suvažiavusios 35 valstybių delegacijos svars
to Europos sausumo ir bendradarbiavimo klausimus, ap- 
tardamos Helsinkio Susitarimų vykdymą ir svarstydamos 
jų naujus papildymus. Amerikos Lietuvių Tarybos pasiųs
tas į Madrido konferenciją kun. J. Prunskis lapkričio 15— 
25 dienomis suėjo j ryšį su visomis vakariečių delegaci - 
jomis, žodžiu painformavo apie padėtį okupuotoje Lietuvo
je ir įteikė Amerikos Lietuvių Tdrybos memorandumą. J. 
Prunskis turėjo pasikalbėjimus su 14 ambasadorių, vado
vaujančių savo krašto delegacijoms. Kalbėjosi su šiais 
ambasadoriais: Vokietijos, JAV, Austrijos, Belgijos, Ka
nados, Ispanijos, Suomijos, Prancūzijos, D. Britanijos , 
Graikijos, Islandijos, Italijos, Olandijos ir Turkijos. '

Taip pat kun. J. Prunskis žodžiu ir raštu perteikė infor
macijas apie Lietuvą kitų delegacijų nariams: Kipro, Da
nijos, Luksenburgo, Maltos, Norvegijos, Portugalijos, San 
Marino, Vatikano, Švedijos, Šveicarijos ir kt.

Visi šie ambasadoriai ir delegacijų nariai buvo papra
šyti svarstant Žmogaus Teises, perskirtų šeimų reika
lus, politinių kalinių klausimus nepamiršti ir pavergtos 
Lietuvos. Visi delegacijų nariai parodė susidomėjimo lie
tuvių reikalais. Sen. Dole savo kalboje tų Helsinkio Susita
rimą pasirašiusių kraštų pilnaties posėdyje net du kartus 
suminėjo Lietuvą.

Šy. Kalėdų ir 
Naujų Metų

proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

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

kovoje ir darbuose uz Tėvynės laisvę —

Sv KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir NAUJŲ METU

PROGA

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

Siunčiame nuoširdžiausius švenčių linkėjimus musu 
broliams ir sesėms pavergtoje Tėvynėje.

Kūčių vakaro tyliąją naktį nepalikime ju vienu , 
tieskime jiems meilės ir pagalbos ranką, kad vėl mūsų 
Tėvynėje sv. Kalėdų ryta^skambėtu laisvės varpai

TAUTOS FONDO VADOVYBĖ KANADOJE, 
TORONTO, 1983 m. KALĖDOS.

Kun. J. Prunskis buvo susitikęs ir su rytų bloko kai ku
riais delegacijų nariais, tačiau jie yra Maskvos kontrolė - 
je ir kitokių nuomonių reikšti neturi galimybių. Be kitų bu
vo sutikęs ir dabartinio Sov. Sąjungos valdytojo Andropovo 
sūnų Igorį Andropovą, kuris yra Sov. S-gos delegacijos na
rys-

Atstovaudamas ALTUI kun. J. Prunskis turėjo progos su
artėti ir suMadndo konferencijoje dalyvavusiais laikrašti
ninkais bei informacijų agentūrų nariais. Laikraštininkas 
A. Pozas Fernandez parašė su kun. J. Prunskiu apie Lietu
vos padėtį pasikalbėjimą, kuris buvo lapkričio 25 d. iš — 
spausdintas dienrašty "YA", o EFE informacijų agentūros 
korespondentė Ana Vada deOsma padarė ALTO memoran
dumo santrauką ir pasiuntė savo centrui, kad būtų įjungta 
į žinias, siunčiamas Ispanijos laikraščiams ir radio pro
gramoms.
ALTAS IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ

Naujam išrinktam JAV Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkui dr. Antanui Butkui pasiuntė sveikini
mą ALTO pirm. dr. K. Šidlauskas. Savo raštu dr. A. Butkus 
padėkojo už sveikinimus ir linkėjimus, pažymėdamas,kad 
tai suteikia daugiau energijos dirbti mūsų visų bendram 
labui. Toliau rašo:"Labiausiai džiugina Jūsų pareikš ta vil
tis, kad ateityje bendrai dirbant gal pavyks, Jūsų žodžiais 
tariant, plačiau konsoliduoti visas lietuvių jėgas bendrai 
mūsų išeivijos ir mūsų tautos bei Lietuvos gerovei ".’Siam 
Jūsų norui ne tik šimtaprocentiniai pritariu, bet taip pat 
pažadu iš savo pusės visokeriopai prisidėti mažinant tarp- 
veiksmine įtampą ir siekiant konkrečių darbų talkos". Laiš
ko pabaigoje pažymi, kad tai minčiai tikisi krašto valdy
bos pritarimo ir džiaugiasi sklandžiai vykstančiomis ALTO 
bei Liet. Bendruomenės pastangomis pasiuntinybės 
atnaujinimo darbuose. I

rūmų

1

1



Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 14.00 
Visur kitur - $15.00 Rėmėjo- $20.00

/’.S. Rcndradarbiu^ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
Iridi trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami, 
tik iš anksto susitarus. Uz skelbimu turinį redakcija 
arba leidykla neatsako.
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L ž Lietuvos išlaisvinimą.1 Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! 

leidėjas nl spaudos bendrovė.
Redaguoja REDAKCINĖ KOLEGIJA
I ei e fonas • f S 14 ) 366—6220
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DANGAUS PAGUODA
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AŠ TIKIU DANGAUS PAGUODA 
raudanČion žmogaus širdin ateis 

ŠALTUOJU GRUODŽIO GRUODU
PO VASAROS VIDURNAKČIO SKLIAUTAIS

TIKIU NE KAUKIU BALIAUS DIPLOMATU, 
VALDOVU ŠIO PASAULIO PARAŠAIS, 

TIKIU SUNKIŲJŲ METU

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

ais esame mes gimę, 
lietuviais favtime i* Exit f

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

'J\alėdų ii e/Ųaujų ^dl^etų jzloga sveiHiname 
šeimos naiius Hei altimuosiui, Linkėdami 

džiaugsmingų dienų ateityje.

.Žengdami į aA! avį uosius aflĄetus, ĮzasižadėHime ii 
toliau diiHti su tuo Įiaciu Įsasiiyžimu ii Įsasišventimu 
fiaveigtos tėvynei. laisvei atstatymui ii mūsų tautinio so- 
lidaiuųzo IšlaiHymui. £v. šJ\alėdu dvasia teatneša į mū
sų. taiĮią larnyHę, meilę., fzasitiHėjimą vienai Hitu h fra- 
gaiH-ą vienai Hitam.

įPaiaulio jHietuvių Senf/n Q^ldl/H

AS 
NE 
AŠ 
DIEVO ŽODŽIAIS-PRANAŠAIS

AŠ TIKIU NE VELTUI VARGO ŽEMĖJ PLŪSTA 
SKAUSMAS RYKŠTE UGNINE.
AŠ TIKIU DANGAUS GALYBIŲ SIŲSTA 

SIELAI KENČIANČIAI IŠGANYMO ŽINIA.

IR JI BUS BALTA'KAIP UŽGIMIMO SNAIGĖ
VIDURY MIRTIES ŽIEMOS >
IR JI BUS PRISIKĖLIMO VARPAS TAM'KURS TAIGOJ 
MEILĖS MALDOJE RYMOS ,.

IŠ JULIAUS SASNAUSKO LAIŠKO MOTINAI -
Brangūs namiškiai, sveikinu visus iš savo naujojo 

būsto. Pagaliau turiu galimybę Jums kelis žodžius para
šyti. Ir tuo labai džiaugiuoši, nes žinote, kaip visų pasiil
gau. Nieko nepadarysi, kartais pravartu ir čia atsidurti . 
Labai esu dėkingas už siuntinį, kurį gavau užvakar. ;Kaž— 
-kaip net ir linksmiau pasidarė. O visas turinys kuo 
puikiausiai atatinka mano dabartinius poreikius. Kalėdas 
tikrai sutiksiu šventiškai. Svajoju apie tą dieną, kuomet 
vėl visi drauge galėsime susėsti prie Kūčių stalo. Žinau, 
kad tas laikas tikrai ateis, ir todėl tampa ramiau. Tad 
laukime visi su viltimi ir pasitikėjimu. O kol kas, kaip toj 
dainoj, padėkite tuščioj vietoj eglės šaką ir neliūdėkite , 
nes Kalėdos- tai džiaugsmo šventė. Viskas gyveniTfie pra
eina, praeis ir šis sunkus atsiskyrimas. Ką gali žinoti, gal 
jis atneš kokių lemtingų pasikeitimų mano ar Jūsų gyveni
me.

Nežinau apie save ką ir beparašyti. Po truputį baigiu 
"aklimatizuotis" nes dienos labai vienodos ir paprastos. 
O kad nebūtų nuobodu, tai skaitau po 6-8 valandas per die
ną. Bėda tik, kad knygos greit išsenka. Bet gal pavyks iš- 
siklaulyti ir daugiau. Čia bus gera proga grožinę literatū
rą pastudijuoti, nes anksčiau vis laiko neužtekdavo. Saky
čiau net savotiškas atsikvėpimas. Kartais net juokinga pa
sidaro. Šitaip sąlygos pakenčiamos, alkti netenka, ypač 
kai dar iš namų pastiprinimas. Be to, du kartus į mėnesį 
galiu ir krautuve pasinaudoti. Tad jei nebus sunku, prisiųs- 
kite l<as mėnesį po 1O rublių.
...........Tiesa dar praves-stų. lotynų kalbos vadovėlis ir 
žodynus. . . Man rūpi, kaip Jūs laikotės, juk praėjo beveik 
dvi savaitės. Mama, o gal ir kas kitas parašykite man 
Z psl.

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

K LB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

PENKTASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
įvyks 1983 metų LIEPOS 1—24 dienomis. Kongreso atidary
mas įvyks liepos 1 d., II Pasaulio Lietuvių Dienų bėgyje Či - 
kagoje.

STOVYKLA yra ruošiama LIEPOS 4— lo d. d. Oberlin 
College netoli Clevelando. Atstovai toliau keliaus į Trent 
Universitetą prie TORONTO, Studijų Dienoms liepos 11- 
20 d.d. MONTREALYJE liepos 22-24 d.d. įvyks vietinės 
spaudos konferencija, koncertas, banketas ir oficialus V 
PLJK UŽDARYMAS.
STOVYKLA. 1982. XI. 16. V PLJK stovyklos Akademinės 
Programos Rengimo Komisiją sudaro šie asmenys: Biru
tė Bublienė iš Detroito (Komisijos pirmininkė), kun.An- 
tanas S a u 1 a i t i s iš Čikagos, Seselė Igne Marijošiūtė 
iš Putnamo ir Viktorija Lenka us kai tė iš Clevelando. 
Stovyklos Techninės Ruošos Komisijos pirmininkė yra Rus
nė B a 11 r u š a i t y t ė - K a s p u t i e n ė iš Detroito.

V-osios PLJK Stovyklos tikslas yra supažindinti stovyk
lautojus su svarbiausiais Lietuvos istorijos laikotarpiais, 
kad dalyviai pajustų ir pažintų savo lietuvišką kilme irsar 

nors kelis žodžius, tik be nukrypimų, nes gali ir nepraleis- vo priklausomybę lietuvių tautai. Kiekviena stovyklos die- 
ti. Nežinau, ar aš parašysiu, užtat Jūs naudokitės galimy
be. Tai ir viskas.

Montrealio Lietuviai, sv. iKalėdos tebūna Jums fa 
į stipresnės vilties Kristaus gimimo švente, kad ® 
j: ištvertume lietuviškume. A
’ Naujieji 1983 metai teatneša naujo ryžto kiek- fa 
į vienam asmeniui ir organizacijoms lietuviškame 

..darbe.
J Siu, švenčių metu junkitės su v i sai s išsklaidytai s PS 
į I ietuvi ai s j vieninga Pasaulio Lie.tuviųBendruo- SS 
| mene, su pavergtais broliais ir sesėmis Lietuvoje.

į KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA ĖS

...........Taigi, per Šventes truputį liūdna. Ir nors stengies 
nesigraudint, vistiek širdį suspaudžia. Bet praeis tas nu- 
sitiekimas, ir vėl viskas pasileis sena kasdienine vaga. 
Taip ir.bėga dienos.
...........Kada nors, Naujųjų Metų naktį, besėdint artimųjų ra
telyje, bus bent ką prisiminti.
.......... Naujienų čia -jokių, įspūdžių irgi maža, tai laiškai to
kie panašūs, kad kartais sunku ir rašyti, Dar metų nėra, o 
pasitaiko dienų, kai jauties tartum kokioj duobėj:nyku ir 
tuščia. Ką gi, kalėjimas tuo ir pasižymi, kad žmogų prisle
gia, nualina. Reikia turėti viduje tvirtą atramą, norint visa 
tai pergalėti. Iš aplinkos nieko negausi. Pagaliau negaliu de
juoti, nes, kaip žinia, būna ir blogiau.
..........Kalba, kad čia pabūsiu iki Naujų metų, o gal ir ii - 
giau. Kur teks po to dangintis, kam čia mane laiko, nieko 
nežinau.

■/Iš VYTIS’ Nr. 6, 1980 m./

• Neseniai išleista knyga Politinių kalinių sąrašas SSRS- 
oje (List of Political Prisoners in the USSR) išvardina 49 
-ius lietuvius. Knygoje suregistruoti 848 asmenys, kurie 
šių metų gegužės 1 d. buvo internuoti, ištremti ar įkalinti 
konclageriuose. Išsamiai informuojama apie Sovietų bau
džiamąjį kodeksą, darbo stovyklas; gausu kalinių nuotrau
kų. Kronido Liubarskio ir Anthony de Meeus redaguota 
knygą galima užsisakyti už $12.00 šiuo adresu: Cahięredu 
Samizdat, 48 rue du Lac, 1050—Bruxelles, Belgium.

SVEIKINA NARIUS IR VK, 
LIETUVIU BENDruomene 
LINKĖDAMAS MALONIU '

SV.KAL0DŲ ,r‘
GRAŽIU BEI TAIKINGU

NAUJU WFŲ

V PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 

KONGRESAS

na bus skirta atskiram svarbesniam Lietuvos istorijos lai
kotarpiui. Lietuvių Kilmės diena, Tautinio Atgimimo die
na, Laisvosios Lietuvos diena, Žmogaus Teisių diena ir 
TautiniųRyšių diena. Dienos programa bus padalinta į tris 
dalis: Pratyba (paskaita), Pritaikymas.
ATIDARYMAS. 1983 BIRŽELIO 21— LIEPOS 9 dienomis 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu įvyks V PLJK JAUNŲ DAI — 
LININKŲ RINKTINĖ MENO PARODA. PARODA bus išsta
tyta Ilinojaus Universiteto (Čikagoje) arkitektūros fakul - 
teto (School of Architecture, Art and Urban Planning) me
no galerijoje. Parodos oficialus atidarymas įvyks birželio 
24 d. 5-7 vai. vak.

Šiuo metu PLJK pirmininkė Violeta A b ariu tė aplan
ko įvairias vietives. Paskutiniu laiku ji aplankė sekančius 
miestus — Frackville, Pennsylvania — pasikalbėjimas su 
kun. Algirdu Bartkum ir Elsie Kusminski apie Pennsylva- 
nijos jaunimo dalyvavimą stovykloje. New York, NY —su
sitikimas su Loreta Stulgiene (New Jersey Vyčių pirminin
kė) pasikalbėti apie jaunimo dalyvavimą stovykloje. Mont
real , Quebec — posėdis su V PLJ. Kongreso " Uždarymo 
Komisija. Ottawa, Ontario — pasikalbėjimas su Rūta Suly
te apie Ottawos suruoštą laivo kelionę Kongreso metu. To
ronto, Ont. — posėdis su Gabija Petrauskienė apie Akade
minės Programos Komisijos veiklą. St. Petersburg, Flori
da — dalyvauta JAV LB X-ajame Tarybos suvažiavime ir 
skaitomas pranešimas apie V PLJ Kongreso ruošą. Susi
tikimas su Los Angeles LB pirmininku p. Dabšiu pasitarti 
apie Australijos lietuvių atvykimą į l II PLD ir V PLJK. 
Užmegzti ryšiai su nauju JAV LB pirmininku dr. Antanu 
Butkum.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Jų Keturios, o Aš Vienas...
V. Kaccrgiua

( įgpudiiai ii kollanos po Ispanių, P ortu g aliję, 
dalolį Maroko bol ProncUxi/osJ

/ tęsinys /
liepos 14 d. mums paskirta pasiekti Madridą, pake

liui apžiūrint Toledo. Į kelionę pasikeliame gana anksti , 
nes norisi -'eriau jį apžiūrėti. Visi pykstam, nes pa - 
kely sutinkam kliūčių, kurios mūsų kelionę lėtina kelias 
dienas. Vietomis- taisomas kelias ir teleidžiama pamai
nomis "šliaužti" tik į vieną pusę.

Priešpiečiams sustojam vienoje vietovėje, kur, pagal 
Servantesą, Don Kichotas buvo apsistojęs prieš kautynes 
su vėjiniais malūnais. Užkandinė tikrai senoviškai atro
do, esanti kieme, kur stovi Don Kichoto skulptūra. Gi 
kiek atokiau nuo užkandinės, ant aukštumos stovi 7 veji - 
niai malūnai, anų laikų stiliaus. Taigi, pravažiavę tuos 
malūnus ir nuobodokus šioje vietoje Ispanijos laukus, pri- 
važiuojame Toledo miestą, kuris išlaikęs viduramžinių 
miestų stilių. Jis stovi aukštumoje /apie °OO m./, iš 3- 
jų pusių apsuptas Tejo/Tegus/ upės- tos pačios, kurią ma
tėme Portugalijoje. Upė čia išsigraužus per uolas labai 
giliai /sudaro kanijoną/ ir didelę kliūtį. Atviroje pusėje 
išmūrinta siena, o į miestą galima įvažiuoti pro padary
tus vartus. Žinoma, dabar ir kitur yra įvažiavimai į 
miestą per pastatytus per upę tiltus Kurį laiką važiuojam 
kairiuoju upės krantu ir gėrimės giliai išgraužta upės 
vaga ir kitoj pusėj ant kalvos demonstruojantį savo gro
žį, matomą kaip ant delno, Toledo miestą.

Galų gale, pasinaudodami vienu tiltu, pervažiuojame 
upę ir atsiduriame mieste netoli Katedros.

Toledo yra la' ai senas miestas, Jau romėnai jį uži
ma 192 m. prieš Kristų. Romėnai jį vadina Toletum. Vė - 
liau, užėmus šį miestą visigotams-vestgotams, jis tampa 
jų sostine /5r. r-711/ 712 metais Toledo užima maurai

I ir pavadina Tolaitola. Vėliau Toledo su provincija pasi
daro autonomine valstybe- Jos valdovai globojo didelę 
žydų koloniją. Žydams sinagogą pastatė maurų architek
tai maurų stilium. 1035. m. Toledo užima Leono ir Kasti
lijos jungtinės valstybės valdovas Alfonsas ir padaro jį 
sostine . Toledo miesto žydėjimo laikotarpis tęsiasi iki 
15G1 metų, kada karalius Pilypas II sostinę perkėlė į Ma> 
dridą. <*

Toledo apžiūrėjimui turėjom lavai mažai laiko. Todėl 
tik paskubomis ’ uvom pravesti pei' katedrą ir buv. žydų 
sinagogą. Katedra, kuri pradėta statyti 1227 m. šv. Fer - 
dinando, ' aigta 1493 m. , laikoma 3-oji savo didumu / po 
Sevilijos ir Milano/ gotų stiliaus bažnyčia-,turinti 120 
metrų ilgio ir 54 m pločio. Bažnyčia šonuose turi kele - 
tą koplyčių, kurios jau ba'roko ar renesanso stiliaus. Vie
noje koplyčioje gėrėjomės meniška monstrancija 500 klg. 
svorio, Į kurią vien aukso sudėta 200 kg. Teko pažvelg
ti į ištisą eilę paveikslų, tapytų garsaus El Greco, kurio 
gimtinė - Graikija, bet didžiausią g yvenimo dalį yra pra
leidęs ir miręs Toledo mieste. Čia randasi ir jo vardo 
meno muziejus, kurio neturėjome progos; aplankyti Iš ka
tedros buvome nuvesti į sinagogą, kuri, kaip žinom, 'uvo 
pastatyta maurų architektų. Ši sinagoga 15 šimtmečio pra
džioje buvo paversta krikščionių bažnyčia. Mat, anais 
laikais Ispanijoje žydų klausimas buvo sprendžiamas la
bai griežtai- virsk krikščionim, arba išsikraustyk iš Is
panijos. Taigi, ir dabar, kaip vadovė sakė, Ispanijoje yra 
jų labai mažai, o Sevilijoje nė vieno žydo. Ta sinagoga , 
kuri dabar nešioja vardą "Šventa Baltoji Madona" viduje 
turi visus papuošimus arabų stiliuje. Vyraujanti spalva- 
mėlyna. Ta sinagoga-bažnyčia priklauso vienam moterų 

. vienuolynui.
BALTO-AiSČIŲ Cl 

J.J.B.
/tęsinys /

V

3. TRUMPA KRIVIU KRIVAIČIO ISTORIJA/ir9pr. Kr. - 
404 po Kr./.

K.K. VANDENORIUS, paskutinis "popiežius" A n a t o - 
1 i j oje /dab. Turkijoje, Mažoje Azijoje/, išveda tautą 
/'etų, ' otų arba A isčių/ P a u o n i j o n 11" 9 m. pr Kr. 
Trojai ar’ a Taurojai kritus.

Naujoje vietoje /neturint duomenų/ karalius VAN-> 
DUORIUS apie 400 m.pr.Kr. veda Šventar&gę K a m b - 
r ę , Anglijos karaliaus dukterį, tuo sudarydamas sąjun
gą tarp Balto- Aisčių ir anglų.

3°2 m pr. Kr. randame jau istorinį K. K. TAUTALIŲ 
įstei' us G e n č i o s /Gent/ miestą Belgijoje, su vy - 
riausia katedra P e r k ū n u i, pastatyta pagal mūsų se
ną gotišką stilių. Jo Šventenybė kalbėjęs keliomis 
kai omis /kaip Tautarikis/ ir buvęs didelis Šve.itaregis 

ei istorikas.
2°4 m pr.Kr K.K.BAISONIS garsėja savo moky - 

tumu, šventu visų paslapčių "reg ėjimu" ir griežtu, be- 
kompromisiniu tautos įstatymų saugojimu. Jis nedovano
ja /kaip Tautarikis Vadakariui/ net savo sūnui, nūsikal - 
tusiam ištvirkavimu, sakydamas: "Sūnau, ne aš tave ^au
džiu, ’ et krašto įstatymas", Asmeniškai jo gyvenime tai 
didžiausia tragedija: le tik savo įsakymu priverstas ne - 
tekti mylimo padaužos sūnaus, bet ir žmonos, Anglijos 
karaliaus dukters, kuri, pasipiktinusi tokiu žiaurumu, pa- 

ėga pas tėvą ir sukelia keršto ekspediciją, kurią Baiso- 
nis vis°i. nugali. Tačiau politinės pasėkos skaudžios: ne
tenkama Anglijos sąjum os. Bet t a u t a jį pilnai supran
ta ir įvertina, po jo mirties supilamas ° v e n t k a 1 n i s 
ir jam nusilenkiama kaip pusdieviui. . .

Jo vardas irgi įrodomas"lietuviškai", nes eisenoje 
prieš jį ’ ūdavo nešami G a 1 g ė s /galutinės priemonės, 
Giltinės/ ženklai: kilpa ir dviašmenis kardas Palygin
kime romėnų liktorių eisenose nešamas rykštes 
ir kirvį /ką matysime, kalbant apie vaidilutes1./.

R u n r a š t i s įsakmiai pabrėžia, jog jis "sukelda
vo pasibaisėjimą priešams ir įstatymų laužytojams"

194 m. pr. Kr. K. K. MARGOMARIS garsėja savo mo - 
kytumu,’e to jis yra £ynys,Sventare.r is ir garsus astro- 
ly82. XIIJ9

Vienuolyno bibl iatekoje

Be El Greco vardo muziejaus aš norėjau nors iš oro 
pažiūrėti į Alnazarą/tvirtovę/, kurioje buvo ir yra garsi 
Ispanijos karo mokykla- akademija. Ji Ispanijos pilieti
nio karo metu suvaidino didelį vaidmenį. Sukilėliams pri
jaučianti karo mokykla ištisas 70 dienų atlaikė puolimus 
iš žemės ir oro, iki Franco daliniai atstūmė priešą. Gi 
Toledo Alcazari gynėjai rravo Alcazaro didvyrių vardą. Iš 
Toledo į Madridą vos 70 klm. kelio, kurių 30 klm. tenka 
greitkeliui, tad neprailgsta iki pasiekiam Madrido vieš - 
būtį Cuzco /ištarti Kuško/. Mes davėm jam vardą Kuš- 
Kuš. Viešbutis tikrai pirmos rūšies, su visais pato - 
gurnais ir todėl smagu tokiame viešbutyje po keli onės pa
ilsėti.

I i epos 15 d. , iki 3 vai. p. p. mūsų vadovė Teresė pa
skyrė mums laisvalaikį: galime eiti arsa važiuoti, kur no
ri Aš pasirinkau pėstininkų kelią, nes tik pėstininkai ga
li geriausiai išžvalgyti vietovę. Mūsų viešbutis randasi 
prie pačios plačiausios Madrido alėjos, turinčios net 3 
vardus Prie Cuzco viešbučio ji turi vardą Avenida del 
Generali. Einant į pietus nuo Mokslo Muziejaus rūmų , 
pavadinta Paseo de la Castellana, toliau gauna vardą 
Pasco de Calvo Sotelo ir baigiasi Pasco del Prado. Tai 
labai plati alėja, galima pavadinti dviguba alėja, nes po 2 
eiles medžių susodinta abejose alėjos pusėse, skirta pės
tiesiems, gi tų alėjų vidury ir šonuose "siaučia įvairios 
paskirties mašinos". Nuostabu, kad Madride didelis maši
nų judėjimas, bet mašinos , bemaž visos mažiukės, daugu
ma europietinės P'amybos Šia plačiąja alėja einant į pie
tus gali rasti gražias apskritas aikštes su visokiais pa - 
minklais. Tenka praeiti Plaza Emilio Castellar, Plaza de 
Colon-, Plaza de la Cibeles ir t.t. šioje gatvėje randasi 
la’ ai gražių komercinių- bankų, ministerijų, muziejinių ir 
kitokių pastatų. Apžvelgęs, nors ir paviršutiniškai, matai, 
kad Madridas gražus Miestas ir turįs daug ko parodyti . 
Pasieki ir Plaza de la Cilseles,kur stovi didingas pamink
las if fontanas . Paminklas vaizduoja karalienės Izabelės 
susitikimą su Kristopu Kolumbu. Nuo čia pasukus į Vaka
rus gatve, Calle de Alcala pasieki garsiąją aikštę Puerta 
Sol, o truputį toliau Mayor Pla'za. Šitam rajone gyvenimas 
per maža pasakyti verda, geriau- kunkuliuoja.Nežinia,kada 
čia uždaromos krautuvės, restoranai ir kavinės. Vakarais 
čia žmonės net aikštėse linksminasi, šoka. Ne be reikalo 
mano skaitytoj brošiūrojėj parašyta, kad neišsigąsk va 
kare ispanų susibūrimų, kuriuos jie la’-ai karštai kalbasi, 
atrodo, kad kažkokiam sukilimui rengiasi, ar panašiai . 
Taip, jie tikrai karščiau kalbasi net už mūsų moteris, grį
žusias iš "šapinimosi" . . Tačiau dieną pėsčiųjų toje pla
čiojoje alėjoje lasai mažai tepastebėjau, visai ramūs , ku
rie ' uvo, o gal aš ne ispanus ten sutikau, gal ispanai tik 
vakarais ten viešai pasirodo ?

I L I Z A C I J OS LIKUČIAI

lomas bei matematikas.
1G8 m.pr.Kr. karaliaus, astronomo ir ^y iioK.K. 

IIAUD^IAUS laiku garsioji ^ventarėfė I i o t i 1 a.
lr>7 m. karalius. VA ND E N ORIU S II,. patariamas Kri

vių Krivaičio ir Krivių visuomenės S Ventos S u v ė- 
j o s /kaip pas katalikus Visuotinis Bažnyčių Konsiliju - 
mas/, panaikina karo’ elaisvių aukojimą dievams.

121 m.pr Kr karaliai MENDAŪGAS ir MARDAUDAS 
sudaro penktų tautų sąjungą /kas neapsiėjo ' e Krivių Kri
vaičio dalyvavimo/ ir jungtinė armija nugali romėnus, au- 
žy iavusi iki Ravenos.

37 m. pr. Kr-karalius VARINGIS atnaujina "Penkių 
Tautų Sąjunga", kaip amžinos taikos: ir savitarpės pagal
bos sutartį, įrašydamas ją mūsų senuoju papročiu , 
kuris siekia Trojos-Egypto laikus, t. y s i d a ' r o 
plokštėse.

Vieną tokią sutartį tarp rusenu /etruskų/ .ir 
kartaginiečių /finikiečių,ūpeningių/, pasirašytą 
tarp COO-4°O m.pr.Kr. , užtinkame ir aukso plokštė 
se

Karaliaus Varingio laiką dainius K. K.Liauda -
marys aprašo eilėmis tautos istoriją 1 i a u d ų /frankų/ 
kalba.

9 m.pr.Kr karaliaus KAULINGIO motina garsėja 
kaip didelė ^ynė ir Sventarea'ė.

5Rm.poKr karalius RAITORIUS atnaujino "Penkių 
Tautu Sąjungą", palaidojamas Roterdame /Riteriaus mies
te/, kuriame ir' suteikia savo vardą.K. K. VARIVALDAS 
aprašo jo istoriją

113-127 m. po Kr. , karalių RIKIMARIO ir VADAMA- 
RIO laikais, Krivių Krivaičių pasidaro per daug. 
Patys karaliai savinas! tą titulą /kaip norėjo Vadakarys/, 
bet tuo laiku gyveną istorikai RUTINGIS ir K.K.DIDO - 
NIS taip susitaria: pirmasis palieka pas 1 i a u d u s, o 
antrasis pereina pas gudu s, įsteigdamas ten atskirą 
Kardinolų Kolegiją Tuo pasinaudoja Roma.

165 m. po Kr. karalius VARAVARDIS iškilmingai at
naujina "Penkių Tautų Sąjungą", nes imperatorius Liuci
jus Aurelijus, susitaręs su gudais, per Sar - 
matiją puola s ė s n u s /senprūsius/, bet sąjungos at-

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ 

MONTREALYJE

SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISUS 
LIETUVIUS, LINKĖDAMA MALONIŲ

| LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ

#5 - 
M
$

sM

RISTAUS gimimo

ir NAUJŲ METŲ
PROGA

Už Lietuva žuvusiu broliu ir sesių ugnis 
teliepsnoja kiekvieno lietuvio širdyje prie 
švento Kalėdų stalo ir Naujuju 1983 Metiį 
kelyje —

VILN/AUS ŠAULIU RINKTINE KANADOJE

LKVS ” RAMOVĖ”,

MONTREALIO SKYRIUS 

SVEIKINA

Kalėdų ir Nauju Metų B 
švenčių proga B 

kūrėjus — savanorius, šaulius, ramovėnus ir rėmėjus 

"RAMOVĖS” MONTREALI OJ SKYRIAUS VALDYBA J
0.

Š.V.

ŠV KALĖDŲ 
ir

NAUJŲ METŲ
šviesoje už Lietuvos laisvę Žuvusiųjų 
brolių, tėvynės meilės ugnis tebūna 
Švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesėms ir broliams šauliams —

L K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

mušamas atgal. Po penkerių metų vėl puola aplinkiniu ke
liu per Rasus-Gudus-Baltus.

Prieš kovą išrikiuotas armijas ištinka stebuklas : 
Perkūnas supykęs /gal dėl popiežių padaugėjimo. . ., 
su baisia audra trenkia 1 i a u d ų /frankų/ vėliavas, o 
beveik visai nebelyja ant Romos legijonų. žinoma, a- 
pie pasipriešinimą nėra nė kalbos - "Tai Dievo valia. . .

13^ m. karaliaus SUNONIO laikais,K. K. GALDE - 
GAUSTIS garsėja kip žymus filosofas. Jis aprašo 1 i a u - 
d ų istorijos raidą ir jos šviesoje išpranašauja Ro
mos griuvimą Tas buvo įvykę pačiame Romos 
imperijos žydėjimo laike ir dar 300 m. prieš jos su; riu- 
vimą' /Būta neblogo politiko/.

404 m. po Kr. MARGAMARIS , I.iaudavariagijos val
dovas ir Krivių Krivaitis, iškilmingai laidojamas pas
kutiniame liaudų šventkalnyje. "Visasą jungi - 
nė Sueiga" /kaip vėliau Rikaičiuose/ padaro labai svar - 
1 ių nutarimų: išleidžiama pirmasis S a u l.u v o s Į s- 
tatymų Rinkinys, istorijoje žinomas kaip "Loi 
Saliųue". -Atrodo, 1 i a ų d ų valstybė pergyvena seno - 
vinės kultūros klestėjimo laikotarpį, nes vos 1OO metų 
praėjus, priima Romos j u n g ą -

4OC~ m. , .gruodžio 31, viduryje "Cycle of Twelve 
Days", kuomet visi Arijai šventė Naujų Metų ir "Nau
jos Ugnies" atėjimą, Balt o-Aisčiai /vanduoliai/ 
peržengia garsiuosius Romos rubežius "limes” ir persi - 
kelia per Reiną .

Po to. matome GE^IARIKĮ /42V;-477/, kuris 455 m.’, 
užima Romą ir parsiveža "the insignia of Imperial digni
ty back to Carthage, where they became the emb
lems of the throne". Taigi, jis tampa K.Krivaičiu / jau 
anksčiau minėtu titulu/.

Vėliau VADAKARYS /4r 8-493/ ir TAUTARIKIS 
/493-52R/ grumiasi dėl šio titulo, kol pagaliau Tautari - 
kis tampa K. Krivaičiu.

^21 m. matome PRUSENĮ ir VAIDU UTĮ, kuriems 
Tautarikis apie 523 m. rašė laišką ir matyt susitvarkė 
Imperijos valdymo ir titulo reikalais. Žinome, kad tais 
pat metais Rikaičiuose /Rykių mieste, lyg kad 
Vatikane/ sušaukiama visų tautų kilmingųjų seimas, " 
"Šventoji Suveja" ir išleidžiami įstatymai, kurie turėjo 
perduoti tautoms dievų/ deivių, viešpačių/ valią, su
stiprinant taikų gyvenimą. /'■ . d. /

3 psl.

3

3



Lėšos Pasaulio Lietuvių Dienoms
Sekančiais metais Čikagoje vengiamos Antros Pasaulio 

LietuviųDienos (II PLD) savo apimtimi pralenkia visus iki 
šiol turėtus lietuvių renginius Laisvajame pasaulyje. Greta 
PLD seimo. Dainų šventės, Sporto žaidynių ir meno paro
dos Pirmose Pasaulio Lietuvių Dienose Toronte 1978 m. . 
Antroms Pasaulio Lietuvių Dienoms.Čikagoje prisidėjo 
Pasaulio Lietuvių Kongresas Jaunimo ir Kultūriniai rengi
niai su keliomis parodomis, kūrėjų vakaru,filmų vakaruir 
teatro spektakliais bei vienu iš svarbiausių, — I LITUANI 
operos pastatymu Čikagos miesto centre.

Pirmosios LietuviųDienos Toronte gavobeveik 100.000 
■dolerių paramą, iš Kanados valstybinių fondų. Antrosios 
PLD Čikagoje tikisi gauti apie dešimt tūkstančių iš Illinois 
Arts Council ir nieko iš JAV fondų. Antr -į jų PLD finan
sinė $600, OOO. OO sąmata yra dvigubai didesnė, negu pir
mųjų PLD. Laukiant gausiausio dalyvių skaičiaus visuose 
penki uoše renginiuose iš bilietų ar mokesnių galima tikė
tis apie $4.50, OOO. OO pajamų, o likusius $150,000.00 
reikės suteikti aukomis iš JAV ir Kanadoje gyvenančių lie
tuvių, nepamirštant gerai Įsikūrusių mūsų tautiečiųAustr- 
alijoje, Europoje ir Pietų Amerikoje.

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Dienų uždavinys, yra ne tik su
šaukti į šią milžinišką tautinę manifestaciją PLB atstovus, 
dainininkus, sportininkus, kultūrininkus, jaunimą ir visus 
lietuvius, „bet ir pademonstruoti mūsų kultūrinius, lobius 
amerikiečiams. Vienas iš ryškiausių ir mūsų bei ameri
kiečių įtakingesnės dalies labiau vertinamų kultūrinių ren
ginių yra lietuvių o pe r a . Antrųjų PLD Vyriausio Ko
miteto nutarimu, Lietuvių Opera ir buvo pakviesta pasta
tyti "I Lituani" operą. "I Lituani" operos pastatymas Či
kagos miesto centre esančiame Auditorium teatre, kuris 
akustikos atžvilgiu laikomas vienu iš geriausių Ameriko- 
je, yra Labai svarbus mūsų reprezentatinis — kultūrinis 
pasirodymas amerikiečiams ir lietuviams, suvažiavusiems 
iš viso laisvojo pasaulio. Toks 'I Lituani" operos pasta
tymas Auditorium teatre pareikalauja daug lėšų orkestrui 
ir salės nuomai bei unijistų tarnyboms, ko negali padengti 
iš bilietų gautos pajamos. Lietuvių Opera už pastatymą jo
kio atlyginimo neprašo Kad palengvinus II PLD LėšųTel- 
kimo Ko/mitetb darbą, II PLD Vyriausio Komiteto vadovy
bė įpar eigojo Kultūrinių Renginių Komiteto pirmininkę In
gridą Bublienę, kartu su Lietuvių Operos vadovybe, tie
sioginiai rinkti aukas Lietuvių Operos vardu (naudojant jos

turimą asmeninių mokesčių nurašymo prlvelegiją), greta 
II PLD Lėšų Telkimo Komiteto pastangų. Kultūrinių Ren
ginių Komiteto pastangomis atliekamas aukų rinkimas "I 
Lituani" operos pastatymui nėra konkurencija ar 
koks konfliktas su Lėšų Teikimo Komitetu, bet tik svarbi 
taika Antroms Lietuvių Dienoms. Antros PLD turi visiems 
renginiams bendrą iždą, kuris atsakingas už visų ren
ginių i šiaida.s bei pajamas. Už lėšų rinkimo pastangas di
delė padėka priklauso, Kultūrinių Renginių Komiteto pirmi
ninkei Ingridai Bublienei ir jos visiems talkininkams, nes 
šios sunkios aukų rinkimo pareigos lutų parengimu komi
tetams nebuvo uždėtos,finansinė naštą velkant II PLD Lė
šų Telkimo Komitetui.

Antrųjų PLD Lėšų Telkimo Komitetas verbuoja mecena
tus, aukojančius po $500. OO, kuriems skiriami du bilie
tai į visų , PLD renginių programas, Kultūrinių Renginių 
Komitetas verbuoja operos garbės rengėjus su $1,000.00 
auka, kuriems skiria šešių vietų ložes operos spektaklyje, 
vaišes bei įrašus programoje. Operos rėmėjais kviečiami 
asmenys ir su mažesnėmis aukomis, visus aprūpinant bi
lietais "I Lituani" operos spektakliui 1983 m. liepos mėn.
I d. Auditorium teatre Chicagoje. Visa eilė iškiliųjų lietu
vių jau tapo operos garbės rengėjais. Jų pavardės bus pa
skelbtos vėliau

Lėšų telkimas Antroms Pasaulio Lietuvių Dienoms vyks
ta ir per JAV ir Kanados LB apygardas ir apylinkes. Čia 
aukų rinkėjais tampa LB apylinkių vaidybos, kurioms pri
klauso irgi didelė II PLD padėka. Kartu sudėtos ir nedide^ 
lės pavienės aukos gali sudaryti tūkstančius, reikalingus
II PLD surengimui. Šios dienos yra visų laisvojo pasaulio 
lietuvių pastangų vaisius ir pasididžiavimas.

Neužilgo paštas išnešios ir II PLD laimėjimų bilietus. 
Platinkime juos savųjų ir kitataučių tarpe. Kai spaudoje 
pasirodys kvietimai į II PLD lėšų telkimo pokylius, juos 
gausiai lankykime. Tegu mūsų smagus pabendravimas su
telkia finansinę paramą ir II Pasaulio Lietuvių Dienoms.

Nevisi pajėgiame būti operos garbės rengėjais, ar II 
PLD mecenatais, tačiau kurie galime, visi tokiais tapkime 
mūsų lietuvybės išlaikymo 1 abui. Mažesnės au
kos irgi yra labai svarbios, labai laukiamos. Žinokime, 
kad duoti yra daug lengviau, negu prašyti. Prisiminkime, 
kad visi vienaip, ar kitaip aukas renkamieji ir .anuojantie
ji Antroms Pasaulio Lietuvių Dienoms yra labai svarbūs 
ramsčiai lietuvybės išlaikymui išeivijoje.

Bronius Juodelis,
II PLD Vyr. Komiteto pirmininko pavaduotojas
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GINA ir MORIS ČAPKAUSKAI

Jis išjungia šviesą, ir mes išeinam į lauką. Viduje buvo 
taip tvanku, kad jau ėmė darytis bloga. Gryname ore bus 
galbūt geriau- O kiek akmenų ant kelio, — kiek kad .žmo
gus užkliūvi ir parklumpi. Pikta, nes dabar kepėjas, matyt, 
mano, kad esi prisilakęs. Bet kepėjas tegu perdaug nesi - 
pučia. Turtingas jis dabar, tas tiesa, bet ar prisimena tą 
dešimtinę, kuri kažkada jam buvo paskolinta? Šįvakar 
daug kam būtų galima tarti šiltą žodį. Tas Nisė gaus, kas 
jam priklauso, kad visam laikui įsimintų, jog negalima su 
žmogum žaisti. Ir skardininkui, jeigu bus paviljone, vėl - 
niaižin kas dar bus.

Gera sėdėti automobilyje. Ir kepėjas, šiaip ar taip, vy
ras, kuriuo galima pasikliauti. Jis sėdi prie vairo ir maigo 
jungiklius. Bet reikiamo negali i rasti, mes stovim kaip 
stovėję. Miela malonu žiūrėti iš šono, kaip kepėjas maigo 
prietaisų skydą, lyg jis kokia moteriška būtų. Matyt, prisi
lakęs kaip reikiant. Į prisilakusius žiūrėti visada juokinga 
Tad nenuostabu, kad imi šypsotis, arba, teisingiau paša- 
kius, garsiai juoktis. Žmogus juokiesi taip, kad' atsidaro 
durys ir vos neiškrinti. O kepėjas vis labiau niršta. Nieko 
nėra juokingiau už girtą įsiutusį žmogų. Tu juokiesi taip , 
kad axyse pasirodo ašaros. Pagaliau motoras pradeda 
birbti,bet mes važiuojam ne į priekį, o atbuli į paualnęir 
atsitrenkia į telefono stulpą. Čia kepėjas ima keiktis ir 
taip paspaudžia akseleratorių, kad mes kaip iš patrankos 
šaunam į priekį. Važiuoti tai jis moka, tas kepėjas. Dvi
ratininkai šaukia mums iš paskos, o žmonės stovi kelio pa
krašty ir žiūri aids išpūtę. Šviesos kepėjas neįjungė, bet 
važiuoti moka, čia tai jau nieko neprikiši. Ir tu juokiesi, 
kad net ašaros skruostais ritasi, nes kepėjas tikrai girtas 
kaip pėdas.

Lėkdami šitokiu tempu, mes per kelias sekundes atsi
duriam prie paviljono. Žmonių tenai daug, ir visi į tave 
žiūri, kad taip juokiesi. Tarsi tame prakeiktame kaime 
nebūtų nieuo linksma. Prie įėjimo f paviljoną vandens iš
graužta duobė. Čia žmogus suklumpi ir parpuoli ant kelių. 
Dabar durininkas turbūt mano, kad esi girtas. Ir teisybė — 
neleidžia. Durininkas ranka duoda ženklą sustoti.

— Čia vyksta šaulių šventė, — sakai durininkui, ’ — bet 
tai dar nereiškia, kad tu privalai šaudyti i

Dėl kelių geltonų sagų juk neimsi žemintis. Bet kepėjas 
' tau nepadeda. Jis paima, tave ramindamas, už rankos ir 

sako durininkui tokiu tonu, tarsi jo sąskaitoje būtų mažiau
siai penkiasde.šimt tūkstančių:

— Tam yra laikraščiai !
Tu visada turėjai šviesią galvą ir tuojau supranti, kur

link suka kepėjas.
— Palik tai man, — sakai, — kai grįšiu į miestą, tai pa

rašysiu į laikraštį, kaip kaime elgiamasi su žmonėmis, 
apie visokius tokius neįleidinėjimus J Tokį straipsnį priims 
ir iš spausdins bet kuris laikraštis, — sakai durininkui , 
tačiau tas tik juokiasi. Jam irgi teikės, progai pasitaikius, 
užmesti. Bet kepėjas jau ima už rankos, ir mes einam apie 
paviljoną per mišką, čia tu užkliūni už šaknies ir pargriū
ni. Kepėjas įniršta ir sako:

— Jeigu tu dar sykį pargriūsi, tai aš tave paliksiu, ir 
gulėk sau, po velnių.

Tegu jis tik nesipučia. Ką gali padaryti, jeigu po kojų 
pasipainiojo, šaknis ? Visi jie čia nei šiokie, nei tokie.

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

VI. O berną nu
tempi nuo sofos- "Apsirenk, — surinki jam, —paskui mes 
boksuosimės, — ir pats nusivelki mundurą. — Po to tu jau 
nelaimėsi grožio konkurso”, — sakai ramiai tam bernui, ir 
jis jau lekia pro duris, tikra teisybė,' kepėjau. Basas iš
lekia. Žmogus tokiais atvejais ilgai nesiceremoniji, tu tai 
žinai, kepėjau, — sakai. — Ir jeigu kiti apie tave pliauškia 
niekus, tai jiems tas atsirūgs, tūtai žinai, kepėjau, — sa
kai. — Galbūt tavo pečiai taip prikimšti vatos, kaip kad ki
tų, tarkim, to radijų pirklio, bet jeigu jie mano, kad tas 
padidina jų jėgą, tai jie labai klysta, kepėjau, — sakai. — 
Aštuonis mėnesius buvai toj prakeiktoj Laplandijoj. Visą 
tą laiką neturėjai jokios moteriškos. Palauksiu, manei, iki 
grįšiu pas žmoną, ir dvidešimt penkias kronas kainavo tak
si. Lygiai dvidešimt penkias kronas, nė daugiau ar mažiau, 
tu tai žinai, kepėjau, — sakai. — Visąlaik žmogus pirmiau
sia galvodavai apie žmoną.

Ir akys tau paplūsta ašarom- O kepėjas paploja per petį 
ir sako: — Neverk, Knute. Atsimink, kad turi draugų, 
Knute, bent jau čia, namuos.

— Tavim galima pasikliauti, kepėjau, — sakai, — bet 
tiems niekšams, kurie sėdi namuos ir pliauškia apie tave 
nesąmones, tai mielai užvožčiau per sprandą.

Čia kepėjas pasako, kad nereikia daugiau galvoti apie 
žmoną. - Tu ir negalvojai, bet kai rimčiau susimąstai, tai 
ką gali žinoti, ką ji šįvakar darys. Tau gedulas. Tu atva- 
žiavai čionai laidoti tėvo, o žmona į. tą laiką galbūt išėjo 
pasismaginti. Vienišas esi. Vienas vičvienaitis. Nieko ne
turi, kuo galėtum pasikliauti.

— Tai išgeriam dar po lašą, — sako kepėjas. — Tegu 
žmona nemano, kad jai vienai gali būti smagu, kai esi iš
važiavęs ir tau gedulas.

Už tai ir išgeri.
— Aštuonis mėnesius buvau toj prakeiktoj Laplandijoj, — 

sakai.
— Taip, taip, — sako kepėjas, tarsi viską jau būtų ankš

čiau girdėjęs.
Tik jau kepėjas tegu nesipučia. Tu esi vienišas ir neturi 

nieko, kiio galėtum pasiklaiuti. Nenuostabu, kad pradedi 
verkti.

— Laikyki s, vyruti, — sako kepėjas. — Dabar mes eisim 
į paviljoną, tu ir aš.

Tu bandai atsistoti, bet kepėjo foteliai pasiutusiai gilūs.
— Iki paviljono baisiai toli, — sakai, — mes tenai turbūt 

niekad nenueisim.
— Mes važiuosim mašina, — sako kepėjas ir taip truk-: 

telėja tave už rankos, kad atsistoji ant kojų. Bet grindys 
velniškai siūbuoja, ir viena taurė nukrinta ant žemės, kai 
nori įsitverti stalo. Kokia kvailystė statyti taurę taip arti 
krašto. Bet stalas irgi siūbuoja, todėl pasiremt į radijo 
aparatą, o tenai stovi vaza, kuri virsta šukėmis. Pasku
tinės taurės turbūt nereikėjo gerti. Prieš tai galva buvo 
visiškai šviesi. Bet žmona tegu nemano, kad tik ji viena 
pasaulyje gali smagintis.

— Šūdas ta vaza, — sako kepėjas. — Na, o dabar einam.
4 psl.

Paviljonas aptvertas paprasta lentų tvora su spygliuota 
viela. Kepėjas padeda užlipti, ir, tu šiaip taip persiriti į 
kitą pusę. Nors ir truputį užsikabini už vielos. Tačiautai 
nieko. Svarbiausia, kad apmautas durininkas- Geras vy
ras vis dėlto tas kepėjas. Tad uždedi jam ant peties ran
ką ir sakai, kad aštuonis mėnesius buvai toj praseiktoj 
Laplandijoj.

— Taip, taip, taip, — sako kepėjas ir kumšteli į šoną. 
Tarsi nebūtų galima dabar apie tai kalbėti. Tegu tik tas 
kepėjas nemano, kad gali daryti ką nori. Bet kepėjas dro
žia toliau, nors jį ir šauk iš paskos. Ana jau nusitvėrė 
merginą ir eina su ja šokti. Bet kai pats, nusižiūrėjęs šo
kėją, nusilenki, tai lieKi it musę kandęs . Taigi viską le
mia pinigai, po parai i ai s. Vadinasi, pirma reikia laimėti 
loterijoje, o tik paskui eiti šokti. Ir pažįstamų niekur ne
matyti. Nors, gyvenai mieste, ir ten visko išmoksti. Taigi 
vaikštai aplinkui ir kalbi su žmonėmis. Kadanagi nesi dro
vus ir gali velniškai būti linksmas, kai nori. Tad sustoji 
prie kiekvienos merginos ir kalbi, ir visoms atrodai są
moningas, nes kai kurios tiesiog griūna iš koto iš juoko . 
Todėl, kad nebesi kaimo Jurgis. Žinai, kaip prieiti prie 
merginų. To tai jau niekas nepaneigs.

Čia įeina skardininkas. Jis toks girtas, kad sunku su
prasti, kaip durininkas jį įleido. Bet gerai, nes dabar jau 
bus galima tarti vieną kitą žodį. Tad nutveri skardininką 
už paKarpos ir sakai:

— Klausyk, jeigu tu manai, kad gali elgtis su tėvu kaip 
nori, tai labai klysti.

— Po velnių, kas ten toks drąsus ? — sako skardininkas.
— Knutė Lundkvistas, jeigu tokį pažįsti, — sakai, — tė

vas buvo garbingas žmogus, ir dėlto, kad jį prigirdei ir iš
siuntei tokį namo, tu dar pasigailėsi.

Ir vis labiau niršti, nes rytoj tėvo laidotuvės, o skardi
ninkas taip menkai tegerbia tėvą, kad išvakarėse prisilakė..

— Gausi sprandų ! — sakai.
Bet čia kažkas kitas nutveria tave už rankos. O aplinkui 

stovi žmonės ir žiūri. Nepauenks, kad jie bent jau išgirs , 
kas per vienas tas skardininkas. Tu atsigręži ir priešais 
išvysti žandarą su sagom ant krūtinės.

— O dabar Lundkvistas liausis triukšmavęs, — sako tas 
velnio vaikas, — dabar Lundkvistas eis namo Nes rytoj 
laidoja tėvą. Pagalvok apie tai, — sako tas prakeiktas žan
daras .

Tu žinai, ka jam reikėtų atsakyti, bet čia prieina kepė
jas s a mergina už parankės.

— Eime, knute, važiuojam iš čia, — s.ako kepėjas, —aš 
dar turiu namuos puslitrį, išgersim.

Puslitrį y Kepėjas turbūt mano, kad esi visai girtas. Jam 
žinoma, tik rūpi išgelbėti skardininką ir nukreipti tavo dė
mesį. Bet kai žandaras sako, kad esi girtas, tai čia di - 
džiausiąs melas, nes jeigu būtum girtas, tai tuojau eitum 
gerti kepėjo puslitrio. Žandaras stiprus vyras, nors ir se
nas, o skardininkas išgaravęs. Bailys jis, žinoma, bet gal 
laukia tavęs už-durų. Arba bėga keliu. Reikės paprašyti 
kepėją pasivyti jį automobiliu. Tada pažiūrėsim,kieno žo
dis bus paskutinis. Kepėjas geras vyras, jis padarys viską 
kas reikia.

Eini nesipriešindamas, bet žandaras seka iš paskos ii* 
keikiasi. Tik jau tegu neįsivaizduoja, kad jis diktatorius . 
Tik jau, dėl dievo meilės, tegu neįsivaizduoja. / b.d. /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
/iš SPAJJDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE/

ŽYMUS CHIRURGAS
Vilniaus Uni versiteto/ka- 

žinkodėl vis pridedamas jam 
ir Kapsuko vardas.. .Juk ne 
jis įsteigė šį universitetą/ 
Medicinos Fakulteto Bend
rosios Chirurgijos Katedros 
Vedėjas, nusipelnęs moksli
ninkas, dro prof.Algimantas 
Marcinkevičius yra išrink - 
tas Estijos Tartu Universi
teto Chirurgų Mokslinės D- 
jos Garbės Nariu .

Lietuvį mokslininką pa
gerbė už širdies ir krauja
gyslių chirurgiją ir moksli
nį bendradarbiavimą.

Pagerbimas įvyko Tartu 
Universiteto įkūrimo 
tųjų metinių proga.
DANIJOS ŽURNALISTAI 

VILNIUJE
Vieną dieną praleido Vil

niuje Danijos žurnalistai, "ia 
jiems didelį įspūdį paliko 
Vilniaus senamiestis, archi
tektūros ir kultūros pamink
lai. Jie domėjosi ūkio paro - 
da.kuri buvo pavadinta"Lie- 
tuvos TSR liaudies ūkio pa - 
siekimų paroda", laikraščių 
redakcijų ir žurnalistų dar

ybų.
Tie žurnalistai buvo lan

kęsi Maskvoje, Jerenave , 
Tbilisyje, tačiau sakė, kad 
Vilnius labiausiai patikęs . 
Išvažiuodami pridėję -"Mes 
skirtingi, ir vis dėlto tarp 
mūsų daug bendro. Kartu su 
šiais žodžiais man norisi 
pasakytimuoširdus jums 
čiū
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a

NEPILNAI PRISTATO 
ANDROPOVO NUOPELNUS

JAV-se, Čikagoje leidžia
ma "Vilnis" Brežnev'ui mi - 
rus, pristatė naująjį Sovietų 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto generalinį sekre
torių Jurij Andropov'ą. Tik 
bendrai paminėjo jo partiš
kumą, diplomatinį darbą ir 
kad buvo kandidatas į CK po- 
litbiuro narius, paskui ir CK 
sekretorius. "Pamiršo" pa
girti ir paminėti jo svarbiau
sias ir ilgiausiai eitas pa
reigas bei nuopelnus kaip 
KGB viršininko. Matyt, pa - 
bijojo pajudinti ir pačių la
biausiai "kairiųjų" lietuvių 
atmintį. . .

m. proga. Ir svetur gyvenan
tis jaunimas turėtų į tą po
sakį atkreipti dėmesį. . .

Mykolas Karka gimė ūki - 
ninku šeimoje 1892 m. lap
kričio 14 d. .Troškūnų valse. 
Panevėžio apskr. Muzikos 
Mokyklą 4-ių metų kurso 
baigė Vilniuje 1912 m. ,gilino 
studijas chorvedyboje Pet
rapilyje 1914-18 m. pa's 
žymius to laiko muzikus.

Panevėžyje apsigyveno 
1918 m., gaudamas gimnazi- 
joj,e muzikos mokytojo vietą 
ir dirbo iš pradžių Sv. Tre
jybės bažnyčioje vargoninin
ko darbą.

Per 64 metus, gyvendamas 
Panevėžyje M. Karka vado - 
vavo gimnazijos/iki 1945 m/, 
Seminarijos/8 metus/,"Dai- 
navos"D-jos,Katedros ir kt. 
chorams.

Negana to, tuo pačiu metu 
organizavo dramos veikalų , 
operečių pastatymus/"Kup - 
rotas Oželis", "Čigonė Aza", 
"Geiša", "Kornevįlio Var
pai" ir kt./. M.Karkai tal
kininkavo ir kiti Panevėžyje 
gyvenantieji tuo laiku mu- 
zikai.-Vl. Paulauskas, Rusec- 
kas,Skirgaila, Griauzdė ir kt 
Jis pritraukė didelį būrį mė
gėjų vaidintojų. Sunku visus 
beatsiminti, nes aš Panevė - 
žyje mokiausi 1926-30 m. , 
Mokytojų Seminarijoje. Pa - 
nevėžio gimnazijos meno 
vienetai darydavo gastroles 
ir į apskrities miestelius, 
kur žmonės dažnai pirmą 
kartą matydavo lietuviškuo
sius vaidinimus.

Mykolo Karkos vadovau
jami chorai dalyvaudavo ra
joninėse dainų šventėse/Pa- 
nevėžyje, Šiauliuose, Klaipė
doje, Ukmergėje ir kt. / ir 
visos Lietuvos Kaune Dainų 
Šventėse,kur Panevėžio cho
rai laimėdavo ir premijas.

Jis dažnai diriguodavo per 
dainų šventes bendriesiems 
chorams/ kartu su Martino- 
niu, Šimkų, Naujaliu, Karosu, 
Žilevičium ir kt. to laiko 
žinomais muzikais dirigen
tais/. M.Karka yra suhar
monizavęs keletą liaudies 
dainų, Sukūręs muziką dai - 
noms/"Nesek sau rožės prie 
kasų" ir kt./., ir kitų ko m - 
pozicijų.

Karui pasibaigus, M.Kar
ka liko aktyvus muzikiniame 
gyvenime, buvo Panevėžio 
Muzikos Mokyklos direkto
rium, kelių chorų dirigentu . 
Dar ir dabar duoda muzikos 
pamokas baigusiems konser
vatoriją, solistams.

PANEVĖŽIETIS MUZIKAS
MYKOLAS KARKA ŠVENČIA
90 metų amžiaus SUKAKTĮ

"Kas dainuoja, ilgai gy - 
vena",-parašė man Myko - 
las Karka 1972 m. laiške, dė
kodamas už sveikinimus 80

W o
Kalėdų ir 

Naujų Metų 
proga

SVEIKINA

visus draugus ir pažįstamus linkėdami 
linksmai praleisti šventes

Emos ir Adoma B UDVIL lį seimą
K

%
Ir

S

S

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSU s

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.

1,982. XII/9

Jis dabar yra našlys, pen
sininkas, gyvena vienas Da- 
moševičiaus gt. No. 4. Žmona 
ir sūnus Vytautas yra mirę , 
sūnus Gediminas yra dramos 
aktorius, dalyvauja ir filmų 
pastatymuose, pagrindinėse

PASKAITYKIME SA'vd-VAIKAMS KALĖDINIU PASAKU H ’.

rolėse.

Giminaičiui Mykolui linkiu . «a
geros sveikatos ir sulaukti 
1OO metų./Jo motina mirė •

9 . , . VE/OROOt/N
'V

M Nuoširdus sveikinimai

bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

Žvejotojų Medžiotojų Klubas "NIDA"

Kalėdų švenčiu ir v
Naujų Metų proga

. svėikiname visus gimines , draugus
ir pažįstamus rt

S. ir J. VERBYLAI

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

August/nas KALVA/T/S

*.
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ
i

giminėms , draugams ir pažįstamiems ft/ 
linki —

Vi
0. ir V. LUKAUSKAUSKAI įj

$ SVEIKINAME visus gimines
$ draugus ir pažįstamus

‘X

J
§Į. proga —

A. ir M. KRINGELIA1

Visiems draugams ir pažįstamiems

IR *
/■ 1 ■ . ,Ričardasproga Imk,u tyro dzraugsmo- SIUMIŪKįTIS

Mielus savo klientus,
ĮjįffilL,__ X > draugus bei V

pažįstamus Tu

Kalėdų ir
Naujų Metų proga §

sveikina k

y . TONY LAURINAITIS 
Sj. MONTREAL, P.Q. H2K 1E9

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
MAR I AGE • WEDDINGS 

2540 rue SHERBROOKE. E. 
525-8971

lugių švenčiu ir

linki visiems lietuviams
GIMINĖMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

LIETUVIŠKOS RADIO

PROGRAMOS VEDĖJAS

žilo

z
! 'S'

"Atrodo, tėvas baisiai džiaugiasi, manydamas,kad 
mes nežinom, kas tas Kalėdų Senis. . ."

O. L A Š A S
KAIP ORAS VEIKIA Į MŪSU SAVIJAUTA

Netolimoje ateityje gydytojas galės atidėti operaciją 
pacientui dėl meteorologinio pranešimo. "Šių dienų me
teorologiniai pranešimai- rytoj bus ir bnūsų sveikatos sto- ■ 
vio pranešiami", - tvirtina apsaugojamosios medicinos 
specialistas, prof. dr. I. Thind iš New Jersey Medicinos ir 
Dantų Specialybės Kolegijos.

Pastebėta, kad po-operacinis kraujavimas pagausėja 
ada,kai šilto oro banga artėja ir sumenkėja per aukšto 

atmosferos spaudimo laikotarpį- praneša klimatologas 
iš Jean Abbott Kolegijos Montrealyje. Tad, gydytojai ga
lės atidėti neskubias operacijas, praslinkus šilto oro ban
gai.

Užeinant šalto oro bangai- didesnis skaičius žmonių 
su palinkimu į širdies ligą gauna širdies ataką. "Tai reiš
kia,-sako gydytojas, dr. Thind, -"kad jeigu buvo kokios 
nors bėdos su širdimi praeityje, šalto oro bangai ateinant, 
nekaskite sniego".

Krentant oro spaudimui, nėščių moterų vanduo dažnai 
peranksti pasileidžia ir įvyksta ankstyvesnis gimdymas.. 
Tokiu būdu, jeigu" numatomas žymus atmosferinio spaudi
mo nukritimas, ginekologai paprašys savo pacienčių, ku
rių gimdymo data artima, atvykti į ligoninę.

Atmosferinės tvarkos pasikeitimai- spaudimo pakili
mas, stiprūs vėjai ir kylantis drėgnumas sukelia galvos 
skausmus daugeliui migrenas turintiems asmenims. .To
kiems, prieš keičiantis orui, patartina iš anksto paimti • 
aspirino.

Esant debesuotoms, pilkoms, lietingoms dienoms, žmo
nės -yra oro emociniai veikiami, -sako dr. M. Moore, psi- 
chiatras:"Depresingi ir psichotiški asmenys pasidaro dar 
labiau tokie".

Numatoma, kad per ateinančius 1O metų TV stotys jau 
pranešinės ne tik oro žinias , bet ir su juo susijusias svei
katos prognozes.

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE 
PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 

Siuntiqys 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 įrašu: ’’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 mui*u ir persiuntimu.........$460.0'3
į si. 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): 

Avikailiai %, vyriški arba moteriški, 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 ....»...........
>> >> >>■ >> ■>

$250.00 t 
.$ i 15,00 | 
.$ 100,00 1

48.00 | 
50.00 
13.00 I

13.00 ?
50,00 įl
46.00 ?
75.00 | 
92.00 | 

75.00 į

...$

...$

...$
...$
...$
.. $
.. $
,..$

... $ 92.00

... $115.00

Šie produktai galima siųsti su rūbais: "2 sv. arbatos-54.50, 
'/1 sv. nescafee’s—$7.00, 1 sv. pupelių kavos —$7.50, 1 sv.
šokolado-$ 7.50, 40 cigarečių -$ 5.50

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reiki a pridėti persiuntimui $58,00, 
Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokšteles,
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpininkau - 
jame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus i Lietuva^prekėmi s arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

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

■ramu
5 psl.
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Sveikiname
visus

lietuvius su
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

LT*

LIETUVIU KREDITO 
KOOPERATYVAS
"PARAMA

y** leieronas

1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonas LE 2-8723

LAIMĖS ir
SĖKMĖS
nuoširdžiai
I inkime
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

london,'ont.
ATŽYMĖJO SPAUDOS MĖNESĮ

Mažas Londonas atžymėjo 
SPAUDOS MĖNESĮ, sureng
damas spaudos balių. Balius 
didelio pelno nedavė, bet at
kreipė vietos lietuvių dėme
sį į reikalą remti spaudą.

Šiluvos Marijos parapijai 
ir J.Valaitienei pa
rodžius didelį palankumą - 
" ’ iudžetas " suvestas su 
pliuso ženklu: gauta pelno 
$ 84,r 1, spaudos balių liku
tis banke - $ 446.86, viso 
$ 531.5'.' Pasiųsta: "Nepri
klausoma i Lietuvai"-$ 265, - tautiečiai, sako, gėrėjosi lon- 
ir "Tėviškės Žiburiams" - doniškių giedojimu.

veikėjas R. Vilembrechtas, 
minėtos parapijos narys ir 
"Pašvaistės" choristas la - 
bai norėjo ir prašė, kad Cho
ras pagiedotų ir evangeli
kams. Choras sutiko ^"Re
deemer" bažnyčioje su
kėlė šventišką nuotaiką ne
tik lietuviams evangelikams, 
bet ir kitataučiams.

S. m. gruodžio 5 d. Choras 
nuvyko į Missis.sauga, Ont. , 
nes lietuvių Anapilio para
pijos KIKMoterų Draugijos 
skyrius pakvietė jį į sa
vo metinę šventę. Anapilio 
bažnyčioje gausiai susirinkę*

$265. Piniginės perlaidos ir 
jų persiuntimas - $ 1. 5" .

NUOŠIRDUS AČIŪ mece
natams ir aukotojams, ęilu - 
vos Marijos parapijai, meno 
vienetams ir atskiriems me
nininkams, visoms ir vi - 
siems, kuo nors prisidėju- 
sięms prie spaudos balių su
rengimo dabar ir anksčiau . 
Taip pat ir "Tėviškės žibu
riams” bei "Nepriklausomai 
Lietuvai", mums lengvinu
siems tų’ halių surengimo 
naštą. Spaudos darbuotojų 
pasišventimas stebina mus . 
Jūs dir’ ate didelį darbą mū
sų tautai ir užsitarnaujate 
mūsų visų pagarbos. I inki - 
me Jums sveikatos ir iš - 
tvermės.

Su dėkingumu Jums 
visiems

Londono Spaudos Balių 
Rengėjai 

"PAŠVAISTĖS” CHORO /ŠVYKOS
Londono lietuvių cnoras 

PAŠVAISTĖ jau kelis sykius 
buvo išvykęs ir giedojęs bei 
dainavęs ir kitose lietuvių 
bendruomenės apylinkėse.

Š.m. lapkričio pabaigoje 
choras buvo pakviestas pa
giedoti Londono miesto liu
teronų "Redeemer" Parapi
jos pamaldose. Šiai parapi
jai priklauso ir Londono lie
tuviai evangelikai.

Londono lietuvių iškilusis

Tą pačią dieną Anapilio 
parapijos vadovai suruošė 
iškilmingą vakarienę, saky
čiau 300 rinktinei publikai , 
dosniems parapijos rė
mėjams ir aukotojams.

Per šią taip pat malonią 
šventę buvo įteiktas mūsų 
pasižy1 ėjusiems tautie
čiams VISUOMENINĖS PRE
MIJOS.

Kanados Lietuvių Bend - 
ruomenės kultūrinę- visuo
meninė 500 dol. premija'bu
vo įteikta iškiliam veikėjui- 
pedagogui Antanui RINKU - 
NUI.

Toronto lietuviai turi įsis
teigę a. a. kun. Petro Ąžuba - 
lio Stipendijų Fondą. Iš šio 
Fondo buvo įteikta 1OOO dol. 
D. SKUKAUSKAITEI, studi
juojančiai žurnalistiką,- 
skautų veikėjui studentui A. 
KALINAUSKUI duota 500 dok 
o Vokietijoje, evangelikų te
ologijos studentui V. GRIGU- 
ŽIUI - 250 dolerių.

Premijos ir stipendijų ga
vėjai išreiškė nuoširdžias 
padėkas.

Vakarienės metu meninę 
dalį atliko taip pat londoniš- 
kiai. Choras sklandžiai pa - 
dainavo kelias liaudies dai
nas, kompozitorių kūrinius ir 
porą muzikinių dalykėlių iš 
operų.

Choras savo sudėtyje turi

i

i 1
JEIGU GERI IR GAU GERTI - TAVO REIKALAS 1

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ.
ATEIK Į LIETUVIŲ A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) j 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
TREČIADIENĮ 119 MIMICO AVE. (Royal York Rd. ir ' 
Mimico Avė. kampas) TORONTE, 7.30 v.v,

SKAMBINKIT Tel.: 487 - 5591 j

6 psl. 1

solistę Ireną ČERNIENE- buvo patenkinti solistės ir 
mezzo-sopraną. Chorui va- choro dainavimu,nes gausiai 
dovauja muz.Rita VILIENĖ . plojo ir net valiavo.

Atrodo, kad žorontiškiai • x L.E-tas

J Toronto Lietuvių Namų va

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
SAVO NARIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

ir laimingų bei sėkmingų

SU ŽIEMOS KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
SVEIKINAME ARTIMUOSIUS MŪSŲ 
BIČIULIUS, VISUS ”NL” RĖMĖJUS 
TORONTE, LAISVAME PASAULYJE 
IR PAVERGTAME KRAŠTE. 

LINKIME 

VILTIGU ŠVENČIU

a

ANGELĖ IR JONAS V. SIMKAI 
ANGELĖ, RŪTA ir VITAS KULNIAI . 
MARIJA ir VYTAUTAS KETURAKIAI 
VANDA ir LEONAS GIRINIAI 
LIDIJA NAVAGROCKIENĖ

ŠV KAL/ĖDŲ IR |

švenčių proga sveikiname . . . » visus savo gimines, draugus
ir pazistamus — g.

J. J. BERSĖNAS ir SEIMĄ

Kalėdų Švenčiu |
ir Nauiujy Metų $
■“ proga 

sveikiname visus artimuosius 
bičiulius ir linkime gražiausios sėkmės — Vi

.4

įj LINKSMŲ SS”“
S .................laimingų bei 

sėkmingų
linki —

kA IR VA

NAŲ/ŲMETŲ g

Simon’sf
TRAVEL «
Kalėdos ir

Nauji Metai
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

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

savaitei arba dviem savaitėmKelionės patvirtintos
[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 Siminkevlčlai

ŠVENČIU PROGA AUKOJO TAUTOS^ J 
FONDUI

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga nuoširžiai sveikina—g 
me pavergtoje LIETUVOJE ir visame pasaulyje išsisklai-fl 
džius savo artimuosius, bičiulius, draugus ir pažįstamus.? 
Linkime malonių šv. KALĖDŲ ir Dievo, palaimos 1983 me-8 
tams, lai Dievas suteikia visiems geriausios sveikatos ir S 
visokių gėrybių. Vietoje siuntę kalėdines korteles, auko -g 
jame TAUTOS FONDUI, laisvės kovai Tėvynei Lietuvai.—g 
$ 150. - St. ir Sof. Rakščiai, $60. - A. ir F. Povilauskai . n 
Po $50. - J. G. Skaisčiai, J. A. Asmenavičiai, J.E.Steib- S 
liai, V. A. Januškos, AL ir A. Patamsiai, A. St. Petkevi- S 
čiai. $35. - Z. A. Pulianauskai. Po $30. - J. Svilas, J. Le- S 
kutis, Pr. ir šeima Kažemėkas. Po $25.-" K. E. Gudins — g 
kai, Fr.E.Ročiai, Br. O. Vengriai, K. S. Mileriai, A J. O. g 
Domeikos iš Brantfordo, J. B. irl-šeima Sadauskai, J.EI. g 
Bubniai, P. G. Breichmanai, Pr. Z. Sakalai, Alf. B. Juo— g 
zapavičiai. Po $20. - M. Juodis, J. E. Mažulaičiai, P. Vi- S 
tienė, A. B. Šiigaliai, J. M. Tarvydai, K. E. Simaičiai, J. 8 
Ei v. Bajoraičiai, J. M. Stankai, B. A. Steponavičiai, H.Kai- I 
rienė, A . M.Garkūnai, , K. H. Norka i, A. Godelis ir šeima, J g 
S.Pyragiai,Gr.E.Jasevičiai,Z'. Vainauskienė,A . G.Repčiai,«]S 
Liaugminas, P. Pleinys, P. St. Kanopos, L. F. Klevai. Po g 
$15. - Br. G. Grajauskai, J.Stokus, Al. D. Jankūnai, Al.A. 8 
Erštikaičiai, B. Pakalniškiai, A. St. Šukaičiai, M. J. Re- g 
pečkos, Po $1O. - A. Muliolis, J. Astas, Aid. Čerškienė, g 

•V. Narkevičius, A. J. Gedrimai, K. L. Meškauskai,. A. J. g 
Mačiukai,iš Caladonijos, R. Bagdonas, Sof. Elvikienė, K. § 
Skabutėnas, P. I. Girniai, A. G. Vinerskiai, O. V. Kudžma.5 
P. T. ir šeima Kareckai, K. K.'Deksniai, F. Grimas, G. O n 
Melnykai, P. T. Enskaičiai, V. Venskevičiai, P. Lataus - 5 
kas, P. E. Gužai, J. L. Stungevičiai, E. Lengnikai, i L. M. S 
Borusai. J. D. Deveikiai, S. Kalvaitienė, J. A. DeKsniai, J. S 

[Raguckai, Ant. Švedas, St. Labuckienė ir sūnus, Ed., P. ir « 
Em. Brasai, B. E. Milašiai. Po $5. - G. M. Cnoromans - n 
ikiai, P. D. Dabinai, P. Zabarauskas, V. Lukoševičienė,K. 3 
!m. Kvedarai, St. Zvirbiys, J. Butkevičius, J. Vaičaitis, A. B 
i S. Lukai, F. Urbaitis. 2

M

i

šv kalėdų ir I

sveikina draugus bei pažįstamus, 
linki sveikatos, sėkmės ir 
ilgiausių Metų !

Su pagarba — GUDŽIŪNAS ™
Ottawa

Kalėdų švenčiu ir4. 4-

Naujų Metų proga

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

b.
O

o

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

DRESHER
INSURANCE BROKER LTD.

UNKSMU SVKALĖDŲ ir laimingų naujųjų metų 
linki visiems savo klientams, draugams bei 

r) pažjstamiems

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

4*1) Mielus savo klientu;
draugus bei

„ pažįstamus

W Kalėdų ir 1

Nauju Metu proga
SVEIKINA

WALTER DAUGINIS
INSURANCE BROKER LTD.

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont.
(Kelioniųbiuro registracijos numeris—1835961) 4* 5^ Tel. 533-1121, namų 822-8480

6
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SVEIKINAME
gimines, draugus ir pažįstamus su

Hamilton Visiems šv. KAZIMIERO parapijiečiams, 
jaunimui, ligoniams, seneliams ir ju 

mylimiesiems Betliejaus angelu skelbiamo 
džiaugsmo, ramybės ir vilties

SVKM/ĘDVIR i
NAŲJŲMĘMĮ I

O 
proga nuoširdžiai linki —

KLEBONAS IR PARAPIJOS KOMITETAS o

ir laimingų

NAUJŲ METŲ 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

Visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

TALKAI

ristaus 
Gimimo 
šventes ir 

įlauju.

SS
jS

ŠVENČIŲ ir

proga sveikina visus savo m 
mielus narius ir linki 
sėkmės bei Dievo 
palaimos ateityje -

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, ■ juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštamą Lietuvos 

laisvę, o kartu su ja ir tikėjimo laisvę — 
AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS KUNIGAI 

SESELĖS IR PARAPIJOS KOMITETO VALDYBA

Savo mieluosius klientus ir draugus

ir 1983-iais metais g 
ASTA , KRISTINA, & 

INA ir ALGIS KLIČIAI 
ir JADVYGA SIPELIENEVALDYBA §

© Gražiai pavyko KLB Šal - 
pos Fondo Hamiltono Sky
riaus metinis balius Jauni - 
mo Centre. Jo metu buvo 
pristatyti abiturientai lietu- 
viai,viso 1O. Gražiai atliko

meninę programą sol. A . 
Laugalienė ir "Aido" Choras 
vad. muz. D. Deksnytės- 
Powell. A komponavo jaunas 
ir gabus pianistas Arūnas 
Juodelė.

inu, linkėdamas sėkmės —

AUŠROS VARTŲ SPAUDOS KIOSKAS

| LINKSMŲ
i SV KALĖDŲ

nio ir reikalavimų žiūro
vams: šiek tiek lietuviškuo - 
ju liaudiškuoju stilium or
namentika ir šiaip Įvairių 
bendrųjų motyvų piešiniai. 
Kol kas nesigilinta perdau 
/ bent iš šios parodos eks
ponatų sprendžiant/ į savo 
kokį nors vientisą asmeniš
ką stilių, bet ji gerai apval
do turimą medžiagą ir vie
nur kitur užmeta originalių , 
žavių dekoratyviniiĮ detalių .

Paroda buvo ir gražiai 
apipavidalinta, išdėstant ant 
pakilimų. Gausiai lankoma . 
su dėmesiu apžiūrima po ke
letą kartų, buvo malonus at
pildas ir keramikei, kuri jai 
rūpestingai ruošėsi metus 
laiko.

Sukaktuvines, iškilmingas 
mišias laikė kun.P.G a i d a, 
kuris pasakė ir turiningą , 
įkvepiantį pamokslą. Mi - 
šių metu vargonavo MmeM. 
R o c h ir giedojo sol. A. 
K e b 1 y s.

Akademija vyko AV salėje.
D-jos p-kė Genė K u d ž- 

m i e n ė pasveikino visus , 
kleb. Tėv. J. Kubilius per
skaitė invokaciją ir tylos 
minute prisimintos mirusios 
narės.

G.Kudžmienė trumpai ap
žvelgė Draugijos veiklą.

Sveikino KLB Montrealio 
Apylinkės V-bos p-kas Vin
cas P i e č ą i t i s Valdy - 
bos ir visų organizacijų 
vardu, G. Kudžmienė per
skaitė sveikinimus iš visų 
D-jos Kanados skyrių, "Mo
ters" žurnalo ir Centro, Iš 
Hamiltono žodžiu sveikino p. 
K a i r i e n ė,įteikdama do- 
vanų albumą.Kun. P. G a i - 
d a sveikino asmeniškai ir 
Kanados Kunigų Vienybės ,

GRAŽIAI PAMINĖTAS TRISDEŠIMTMETIS
KLK Moterų D-jos Mont

realio skyrius yra pasižy
mėjęs savo aukšto kultūri - 
nio lygio parengimais bei vis 
naujais jų programų užma
nymais.

Nenuostabu, kad ir šį kar
tą, minint savo brandžios 
veiklos 30 metų sukaktį, 
Draugija surengė iškilmingą 
ir įdomų minėjimą.

Pradėta keramikės Valės 
Balsienės individualia 
paroda gruodžio 4 d., gra - 
žiai parengtoje Aušros Vartų 
parapijos salėje. Tokia pa
roda Montrealyje vyko pirmą 
kartą ir ši gabių Moterų D - 
jos narių iniciatyva buvo vi
sų labai maloniai įvertinta: 
paroda susidomėjimas dide
lis, dovaninėms šventėms 
artėjant- naudinga tiek pa - 
čiai keramikei, tiek parodos 
lankytojams.

Parodą atidarė Draugijos 
p-kė Genė Kudžmienė 
trumpu žodžiu ir pakvietė 
keramikę V.Balsienę pakal
bėti apie keramikos meną

Ji paaiškino keramikos 
technikos prbcesą ir cha - 
rakterižavp esančius ekspo
natus. Matėme iš raudonojo 
molio išsuktas dekoratyvi
nes vazas ir vazeles, lėkš - 
tęs, servyzus,porcelano su 
auksu išvedžiotais krašte
liais darbus ir pilkojo molio 
-šlyno dekoratyvinius dar
bus,. Įvairios.formos, Įvai - 
rių dydžių , puošmenų. Bu
vo akivaizdu, kad keramikė 
yra išėjusi gerą mokyklą. 
Techniškai darbai rūpestin
gai ir švariai atlikti, naudo
ta pirmos rūšies medžiaga . 
Pasižymėjo subtiliais spalvų 
įliejimais, derinimais. Eks
ponatai taikyti įvairaus s ko -

laimingų 
o NAUJU 1983 METU

"X* linki :

•g» geriausi linkėjimai mūsų

giminėms , draugams ir 
i ..... pažįstamiems —

•£Ž A. ir B. AUGAICIAI

seses , brolius šaulius, draugus 
ir pazistamus sveikina

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

"Nemarus Mirtin -

buvo labai Įdomi jo 
apie MAIRONĮ, ku-

KLK Centro vardu, įteikda - 
mas dovaną savo suredaguo
tą knygą 
gasis".

Po to 
paskaita
rį jis asmeniškai pažinojo. . 
Maironis yra buvęs ir jo 
profesorius.

Iškilmingus pietus paruo
šė Moterų Draugijos V-ba, 
talkininkaujant narėms.

Loterijai keramikė V. Bal
sienė buvo padovanojusi de
koratyvinę lentą,kurią, lai - 
mėjo patenkintas prelegen -

:{ v

M
N.A. GUDAI
A. RUSINAS
S. , DAUNARAVIČIUS
V. SKAISGIRYS
M. .5. , MORKŪNAI .

N. J. VASILIAUSKAI
A. ,Z. URBONAI
M.V. MURAUSKAI
A. J. ISGANAICIAI
V. KAČERGIUS

J. ir A, jBLAUZDZIUNAl
R. ir D.D. SONDAI _

O ~ 
o '

Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų proga Kalėdų švenčiu ir V w

Naujų Metų proga

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

STASYS REUTAS

tas.
Šventė praėjo įdomiai , 

malonioje nuotaikoje ir davė 
ryžto toliau dirbti.

KLKMoterų D-jos Valdy - 
bą šiemet sudaro:G.Kudž- 
mienė p-kė, E. Kerbelienė , 
T. Čipkienė.B Rupšienė, A. 
Mališkienė ir D. Staskevi
čienė. Minėjimo Garbės 
Prezidiume matėme ir tris 
Draugijos steigiamosios val
dybos nares:A. Mališ - 
kienę, G. Rudinskienę ir V . 
Piešinienę. d .

Šventu

ir NAUJŲ 1983 MĘTŲ-proga
visus savo draugus, gimines ir pazistamus sveikina:

J ALDONA ir PRANAS P AUKŠTAIČIAI )

1 O? j®
£ MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI J
J PETRAS ir ELENA KLEZAI

D.ir Br, STAŠKEVIČIAI ir SEIMĄ g
JONAS PAŠKEVIČIUS 5?-

GENE, PRANAS ir SIGITAS MONTVILOS

K. TOLIUŠIS

1982. XII.J 9

sveikiname visus gimines, draugus 
ir pažįstamus

KAI/ĘDV 
ir laimingų

Naujų 1983 metų 
linki —

SVKALĖDŲ
švenčių proga sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįs- 
tarnus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

Milana ir Albertas JONELIAI 
ir . SEIMĄ

sveikinu, linkėdamas sėkmės

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

Julita ir Petras ŽUKAUSKAI

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems SVEIKINAME visus gimines 
$ draugus ir pažįstamus 

| ŠKKALĖDŲ u 
I AAULU UL/UU

proga —

Savo mieluosius klientus ir draugus 

$ SV. BALEDVirNAųjŲ 1983 MBMĮ 
proga

HAIGHLAND AUTO BODY 
V. SUŠINSKAS ir SŪNUS

7 psl.

6'

7

7
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’’NERINGA"

JŪRŲ ŠAULIU KUOPA "NERINGA ” 

rengia linksma

Naujųjų 1983
Metų M/mą

š.m. Gruodžio 31 d. 8 vai. Vak.

Aušros Vartų parapijos salėje,
o Karštas, saitas maistas

' e Baras
® Gera muzika

ĮĖJIMAS $ 10. 00

PAGERBTI MIRUSIEJI KANADOS LIETUVIŲ FONDE

Kanados Lietuvitj Fondui paaukojo a. a. J. KNYSTAU- 
TO'. atminimui velionio sūnų kolegos : $ 1OO, - LA B. VAN 
de GRAAFF, UNIVERSITE LAVAL ir $ 50, - Dep.of ME
CHANICAL ENGINEERING, Me GILL UNIVERSITY.

o J. J. S.SKALANDŽIŪNAITĖ-GRZES' paaukojo 
$ 900, - tuo a. a. A . MASEVIČIAUS įnašą pakeldama iki 
$ l.OOO.

Nuoširdi padėka’. KLF

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJE:
BERNELIU MIŠIOS -
GRUODŽIO 24 d. , 12 vai . 
naktį.
GRUODŽIO 25 'd, , pamaldos 
laikomos 8, 9,10 ir 11 vai. r .

5 vai .p. p. pamaldų nebus .
GRUODŽIO 31 d. - pamaldos 
7 vai. vakaro.
SAUSIO 1 d. - pamaldos bus 
8, 9,10,11 vai. r.

5 vai. p. p. pamaldų nebus .

Š V. KA ZI MIE RO PARAPIJOJ]

15 minučių prieš Mišias 
choras pradės giedoti kalė
dines giesmės ir kunigas a - 
tidengs Prakartėlę. 
GRUODŽIO 25 d. - iškilmin
gos lietuviškos mišios. II vai. 
lO-tos vai. mišių nebus. 
GRUODŽIO 26 d. , sekmadie
nį- mišios, kaip kiekvieną 
sekmadienį - 1b ir 11 vai. 
GRUODŽIO 31 d. , - mišios 
bus tik 8 vai. ryto.

NAUJŲ METŲ SUTIKI - 
MAS prasidės parapijos sa
lėje nuo 8 vai. vakaro.

PARAPIJOJE:
Kalėdoms ir Naujiesiems 

Metams šįmet išpuolant šeš
tadieniais, pamaldų tvarka 
bus tokih:
BERNELIŲ MIŠIOS
SRUODŽIO 24, penktadienį - 
Bernelių Mišios pran
cūziškai, 5 vai. vakaro , 
lietuviškai - 12 vai. nakties.

GRUODŽIO 19 d. bus pra
vesta ypatinga pasiruošimo 
diena:bus svečias kunigas ir 
bus galima prieiti išpažin - 
ties nuo 9 iki 12 vai. ryto .

PLOTKELĖS-KALĖDAI
ČIAI gaunami klebonijoje nuc 
gruodžio mėn. 16 d. iki Kū
čių.

ŠIS NL NUMERIS YRA PASKUTINIS ŠIAIS METAIS'. KITAS-- 
SAUSIO MĖN. PRADŽIOJE,SPAUSTUVEI VĖL DIRBANT PO 
ŠVENČIU ATOSTOGŲ.

F OR. J. M ALISKA

į DANTl! GYDYTOJAS
į 14 4 0 S t. Cath ar in e W.
Suite 6 00, Montreal, P, Q. 

j Te 1 : 8 6 6-8235
■a

Namu: 4 88-85 2 8

DR. A.O JAUGELIENĖ
d anti; gydytoj a

14 10 G u J St.' 
Suite 11-12 Montreal 1». Q. 
Tel: 932-6662

Namu.: 737-9681

e Prie automobilio nupirki - 
mo parapijai prisidėjo dar 
8 asmenys ir Šv.Onos • bei 
Šv. Elzbietos draugijos.
o Nepriklausomos Lietuvos 
Kariuomenės Šventės pami
nėjime, š. m. lapkričio 28 d.’ , 
ruoštame I .K. Mindaugo Šau
lių Kuopos, lietuviams ka - 
riams veteranams-karo in - 
validams paremti surinkta ir 
pasiųsta Sąjungos Valdybai 
82. 90 dol.

Už aukas nuoširdus AČIŪ ’
L.K.V.S-gos "RAMOVĖ" 

Skyriaus Valdyba 
METAMS BAIGIANTIS

Kalendoriniams metams 
keičiantis, kiekvienas žvilg- 
terėjam ką davė senieji ir ko 
laukiama naujaisiais metais. 
Tą patį daro ir įmonės,di
desnės ar mažesnės.Reikia 
išvesti senųjų metų finansi 
nį stovį.ir naujiesiems me
tams paruošti biudžetą-są- 
matą.

Ankstesniais metais, kai 
ekonominė padėtis buvo pa
stovi, biudžeto buvo galima 
laikytis be nukrypimų. Pa
blogėjus pasaulyje ekonomi-» 
nei būklei ir vis stipriau į - 
sigalint infliacijai, įmonhį 
standartai pasidarė lankstūs 
ir bet koki visiems metams 
užplanavimai virsta neefek
tingais.

"NL" Spaudos Bendrovė, 
nors leidžia tik vieną laik
raštį, bet irgi yra įrikiucfta į 
visokias valdžios taisykles • 
bei reikalavimus. "NL"sa
vaitraštis irgi yra palies - 
tas ir kainų kilimorspausdi- 
nimo, nuotraukų, pašto, mo - 
kesčių, raštinės išlaidų irkt.

Prenumerata praėjusių 2- 
jų metų laikotarpyje nebuvo 
pakelta ir jau visai nėbeata- 
tinka šių dienų išlaidoms . 
Valdyba posėdyje priėmė nu
tarimą pakelti prenumeratą 
2 doleriais. Tad- siunčian - 
tieji ar apsimokantieji pre - 
numeratą už 1983 metus nuo 
sausio mėn. 1 d. prašomi 
a kreipti į tai dėmesį ir pri
siųsti $16/išeina 4 centai į 
savaitę daugiau, negu iki 
dabar. ■ • Rėmėjo prenume
rata lieka ta pati- nemažiau 
$ 20, - Nemaža dalis skaity
tojų toki^ atsiunčia,už ką e - 
same labai dėkingi/.

Ta proga primename, kad

dalis skaitytojų, negaudami 
priminimo ar dėl kitų prie - 
žasčių atsiliko ir dar nėra R: 
susimokėję prenumeratos už L. 
šiuos metus ar net ir dau- 
giau. Maloniai prašome tai 
sutvarkyti kaip galima grei - 
čiau. Prenumeratos mokes
tis nėra koks pelnas leidyk
lai, o tik pagrindas laikraš
čio savikainai padengti. Už 
laikraštį, kaip ir visų šio 
krašto laikraščius, prenu
merata mokama iš a n k s - 
t o. Gal po truputį ir mes 
įprasime. Mus liečia ir sa - 
votiška pašto taisyklė- jeigu 
skaitytojas neužsimoka pre - 
numerates per 3 mėnesius'už 
metus- mes už kiekvieną 
jam po to termino siunčiamą 
laikraštį turime primokėti 
po 2 c ekstra ir atžymėti 
pašto inspektoriui kartote - 
koje. Taigi-"biznis yra biz
nis".

Kalėdų Švenčių proga pri
simename visus laikraščio 
skaitytojus, rėmėjus, bendra
darbius, dėkodami už viso
keriopą paramą, linkime • 
SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ’.

"NL" Spaudos. Bendrovės 
Valdyba

Visuomenininkui notarui

$

Šv. Kalėdų 
ir

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draut/us ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

Dr. J. MALIŠKA Š
1440 St. Catherine W-, Suite 600, Montreal, P. Q.

g Dr, A. S. POPI ĖRAITIS
1538 Sherbrooke St.W.Suite 215, Mont real , P. Q.

S PHARMACI ST M. CUSSON-R. GENDRON 
7626 rue Central, Ville LaSalle, P. Q.

B J. BERNOTAS. Notaras
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal , P. Q ££

B
R. J, ISGANAITIS, Advokatas B
4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P. Q. B

g <H Of ft! £
R. POCAUS KAS , Notare 
5947 Park Ave. , Montreal , P. Q. .

I** V. E. RUDI NS KAS, Advokatas
4701 Bannantyne , Verdun, P. Q. - B

«» B

« psi.

EITAS
S. 
s>
&

&

vakare.

*

• Fotografas Tony LAURI - 
NAITIS, Shopping Center 
BROSSARD’ kasdien iki Ka 
lėdų daro specialias kaiėdi - 
nes vaikų nuotraukas, pra-

ir laimingų, džiugių

giminėms, draugams ir
bičiuliams linki —

DANPAR REALTIES CORP.
Tel: 482-3460

VINCAS PIEČAITIS ir ŠEIMA

O
Juozui BERNOTUI, sulaukus 
50 m. amžiaus, jo žmonos 
Julijos ir sūnaus Roberto 
iniciatyva buvo suruoštas 
pagerbimas. Jų namuose su
sirinko apie 50 asmenų, ku- 
rių'tarpe ir sukaktuvininko 
motina- Leokadija Bernotie
nė, bei kiti artimieji.

9 Leonas MARKAUSKAS ir 
Suzanne CARRINGTON susi
tuokė. Abu dirba Bank of 
Paris Montrealyje.

Leonas Markauskas dirbo 
šiame banke ir anksčiau,bet 
buvo perkeltas į Albertos 
provinciją. Iš ten vėl sugrį - 
žo Montrealin ir eina atsa - 
kingas administracines pa
reigas.

Jis skelbiasi mūsų laik- ■ 
raštyje.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS-NARES IR 
VISUS MONTREALIO LIETUVIUS ŠV. KALĖDŲ 
IR NAUJU METU °R0GA.L

"LITAS” LINKI VISIEMS PAKILIOJE 
DVASIOJE PR'a'LEISTI DIDŽIĄSIAS 
METU ŠVENTES IR PER, 1983 
METUS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTI 
SVARBIUOSIUS SAVO LŪKESČIUS.

ir loiminffu 

flatipijfietij 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
UŽ PATIKĖJIMĄ MUMS JŪSŲ DRAUDIMU 

28 METU BĖGYJE
Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam jaunimui 
eiti į savistovumo bet kurioje, biznio ar profesijos 

ie ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC. Te!.: 722-3545

s.

mm

Pardavimo manageris Leonas Gureckas su šeima

T >7

i «
. r-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

proga visus savo klientus draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

Ona ir Albertas Norkeliūnai, 
Montreal Enterprises Reg’d.

MONTREALIO LIETUVIU 
JAUNIMO AhįSAMBLISįi *

S kviečia $&v>noti 
T SAVIEMS IR 

pažįstamiems 
’GINTARO/ 
PLOKŠTELĘ 

! ŠVENČIŲ

& ft.

$

P//

PLOKŠTELĘ GALIMA GAUTI:
PAS LIETUVIŠKOS SPAUDOS' PLATINTOJUS arba 

Jr. LUKOŠEVIČIENĖ, 479 BOURBONNAIS ’ 
LA SALLE, P.Q. H8R 2Z2 , CANADA

Mielus savo klientus, B 
draugusis bei B 
pažįstamus, 

Kalėdų ir B
Nauju Metu proga

^SVEIKINA ' ,
ĮTĮBU Montreal west
K B BVBPUBr automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH

(Ai the end o* Sherbrooke Sift Wen)___________ _____________

8

8
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