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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
SOVIETAI DIDINA PARAMA 
ANGOLAI

Iš Maskvos pranešama»kad 
Sov.Sąjungos vyriausybė nu
tarė žymiai padidinti A ngo- 
lai paramą karine medžiaga 
ir nauja ekonominės pagal
bos programa.

Sus įtarimai bus vykdomi 
Sov. Sąjungai lengvomis są
lygomis. Sovietų geologai 
atliks alyvos ieškojimo dar
bus ir bendromis su Angola 
jėgomis pastatys alyvos ba
zes.

Sovietų ekspertai bus pa - 
siųsti prižiūrėti žvejybos Į- 
monių statybas ir valstybės 
kontroliuojamą statybos in
dustriją. /Klek jie nusimano 
apie statybą tropikuose - di
delis klaus imas. Savo vals - 
tybėje jie dar vis nesuge - 
ba tikrai gerai atlikti staty
bos darbus, nesugebėjo dar 
•ir pakankamomis gyvenvietė
mis aprūpinti savo žmones/.

Vakarų stebėtojams atro
do, kad šis staigus Sov.Są - 
jungos stirpinimas paramos 
savo alijantui Angolai reiš
kia,kad marksistinei jos vy
riausybei gręsia pavojai iš 
Pietų Afrikos sukilėlių.

IKUR TEISYBĖ ?
Buvęs Lenkijos TV ir Ra

dijo direktorius M.Ščepans- 
ki, 55 m., buvo apskųstas ir j 
nubaustas 8 m. kalėjimo už 
korupciją. Jis buvo pasižy
mėjęs komunistas. ’’Jeigu 
aš nebūčiau niekada apėjęs 
Įstatymų, tai nebūtų Lenkijos 
televizijos stočių, nei ge
resnių Įrengimų, nei spalvo
tos televizijos",-pasakė jis. 
Gynėsi, kad asmeniškai gy
veno pakankamai kukliai ir 
nedaug ką turįs parodyti po 
30 metų darbo.

KISSINGER’IO KOMISIJOS 
RAPORTAS

Dvylikos žmonių Komisija, 
vadovaujama Henry Kis s in
ge r’ io, buvo Įgaliota patiek
ti ateities politines gaires 
Centi’alinei Amerikai.

Komisija tačiau patyrė, 
kad situacija skubiai reika
linga sprendimo, nes C. 
Amerika yra arti ekonomi
nio ir karinio sužlugimo . ir 
karinio subyrėjimo, ir nėra 
kada rūpintis tolima ateiti - 
mi./Ilgai truko pastebėti a- 
kivaizdžias problemas.įtei
kėjo tik žymiai anksčiau pa
keliauti po Centrinę Ameri
ką atsiskyrus nuo turtuolių 
draugų, paprasto turisto ba
tuose/. X

Kremlius gali pasinaudoti 
C. Amerikos problemomis 
/ kurią ne jie sukūrė/, nu
sprendė Komisija, Reformos 
krašte esančios neatidėlio - 
tinos,tačiau ,anot vieno Ko
misijos nario ,’’vien refor - 
mų; sustabdyti revoliucijoms 
neužteks.Sukilėlių Įsisiūba

vimas rieda savo keliu... " 
Jis auga savaime supran

tama, skatinamas Sovietų 
ginklų pristatymo per Nica- 
raguą.

Kitas narys pasisakė, kad 
’’ Dabar apkaltinant vyriau
sybę už Žmogaus Teisių pa
žeidimus, būtų absurdiška 
leisti Įsigalėti režimui,ku
ris seka Sovietų Sąjungos, 
sutrtnančios Žmogaus Tei
ses visame pasaulyje, pa
vyzdžiu. ’’

Tuo tarpu Nicaragua,ta
pusi Kubos ir Sovietų pakai
talu, padarė didelę pažangą 
plečiant gyventojų raštingu
mą ir jų medicininį aprū
pinimą.
MASKVA NEPATENKINTA 
KINIJOS PREMJERO 
VIZITU JAV-SE

Paskutinėmis 1O dienų So
vietų Sąjungos spauda ir ra
dijas pakeitė toną, kalbant 
apie Kinijąriš gana draugiš - 
ko - pasuko aršiai Į kritišką. 
Akivaizdu,kad Sovietus ner
vina Kinijos premjero Zhao 
lankymasis Baltuose rui
muose. Nervina galimi arti
mesni santykiai su JAV ir iš 
to būsianti nauda Kinijai . 
Maskva kaltina Pekingą,kad 
jis meluoja apie sovietų 
veiksmus Afganistane/ negi 
Sovietai tikisi pabėgti nuo 
tiesos ir čia?/;taip pat ba - 
ra Pekingą.kad esą sukelia 
klaidingą vaizdą apie Sovie
tų karinį grėsmingumą ir 
palaiko JAV pusę Rytų- Va
karų branduolinių ginklų de
batuose.

Kol kas, nuo 1982m. Brež- 
nev’o iniciatyva padarytas 
bandymas atšildyti Kinijos 
ir Sov. Sąjungos santykius , 
pasireiškė sportinių ir kul
tūrinių kontaktų atnaujinimu.

Kad santykiai pagerėtų, 
Kinija reikalauja sumažinti 
Sovietų karių skaičių Kinijos 
pasienyje, nesikišti Į Afga
nistano valstybės reikalus ir 
sustabdyti paramą vietna
miečių kontrolei Kambodi - 
joje.

Maskva visą laiką tvirtino, 
kad su tais reikalavimais 
nesutiks, bet privačiai kai 
kurie Sovietų darbuotojai 
manė, kad Pekingas mod if i - 
kuos savo reikalavimus. Tai 
neįvyko, ir Sovietai paaštri
no savo kritiką Kinijai.

KOM. KINIJOS PREMJERAS 
KANADOJE

Kinijos premjeras Zhao 
Ziyang’as lankosi šią savai
tę Kanadoje. Praleis po vieną 
dieną Montrealyje, Toronte , 
Vancouver’yje ir Victoria 
miestuose. Labiausiai jam 
rūpi prekybiniai reikalai. Y- 
ra numatytas pašnekesys su 
P.E. Trudeau apie jo taikos 
misiją.

Zhao kalbės Kanados se-

Kinijos ir Kanados premjerai vi -to metu Kanadoje

nate ir su atskirais ministe- 
riais dėl Kinijos tekstilės iš
dirbinių eksporto Į Kanadą . 
Pernai eksportavo už $200 
milijonų dol. vertės tekstilės 
gaminių Į Kanadą. Toks di
delis importas sukėlė sun
kumų jau braškančiai Que - 
bec’o tekstilės industrijai . 
Kanados vyriausybė bandys 
nustatyti kvotą Kinijos teks
tilės importui.

Pekingui statant metro 
sistemą,premj. Zhao apžiū, - 
rėš Montrealio metro Įren
gimus . Kanados vyriausybė 
tikisi parduoti Pekingui met
ro Įrengimus ir technologi
ją.

Prieš vykdamas Į Kanadą,, 
premj. Zhao lankėsi Wa- 
shington’e ir kalbėjosi su 
prez. Reagan’u. Čia jis pa - 
grindinai pabrėžė, kad JAV 
nedarytų jokių kliūčių Tai- 
wanui"taikingai sugrįžti prie 
tėvynės Motinos". Ši pr©b - 
lema ir būdas prikalbinti 
Taiwaną tokiam Įvykiui turė
sianti būti atlikta pačių ki
niečių, be jokio JAV tarpi
ninkavimo. Taip pat derėjosi 
dėl technologinių ir moksli
nių žinių pasikeitimo su JAV.

Kaip žinoma, JAV nesutin
ka su Taiwano prijungimu jė
ga Į Raud. Kiniją, ir patys 
taivaniečiai nereiškia jokio 
noro gyventi komunistiniame 
režime.

TAIVANIEČIAI, TIBETIEČIAI 
PROTESTUOJA DĖL ZHAO 
LANKYMOSI

Ottawoje taikingai de
monstravo taivaniečiai ir ti
betiečiai prie Parlamento , 
reikalaudami savo kraštams 
nepriklausomybės Kinijos 
premjero Zhao atsilankymo 
proga.

Tibetiečiai nori, kad Ki
nija baigtų savo 30 metų Ti
beto okupaciją ir išleistų vi
sus politinius kalinius.

Taivaniečiai nori ir toliau

PRANEŠA ELTA

DERWINSKI INFORMUOJA SENATĄ APIE RUSINIMĄ PABALTYJE
buvęs kongresmanas, o dabar JAV Valstybės Depar

tamento patarėjas Edward D e r wi n s k i 1983 m. lap - 
kričio 9 d. pareiškė Senato Užsienio Santykių Komitetui, 
jog pastarųjų šešių mėnesių bėgyje Žmogaus Teisių padė
tis Sovietų Sąjungoje nerodė "jokių reikšmingesnių pa
gerėjimo žymių". Dabartinė Sovietų Sąjungos ir kitų Ry - 
tų Europos šalių religinių bei etninių grupių padėtis esanti 
’’ tikrai niūri". Savo pranešime Derwinski paminėjo ir 
"religijos represavimą Pabaltijo šalyse,kuris esąs "Mas
kvos aiškios ir bekompromisinės rusinimo politikos dalis". 
Tos politikos tiklas, anot Dei'winski*o,yra "nuslopinti So
vietų Sąjungoje esančias ar šiaip sovietų kontroliuojamas 
tautas".

UKRAINIEČIAI SVEIKINA PETKAUS IR NIKLAUS ŽYGį
Viktoras PETKUS, Lietuvos Helsinkio Grupės narys 

ir estas Marį NIKLUS, abudu kalinami Permės ypa
tingo režimo stovykloje VS-389/36-1, šių metų pavasarį 
Įsijungė Į UKRAINOS HELSINKIO GRUPę. Jų žygio in - 
spiruoti,Ukrainos Helsinkio Grupės atstovai užsienyje - 
generolas Piotr G r i g o r e nka, fizikas Leonid PI iuš 
ča s , Volodimir Malinovič ir Nadia S vi tee č na-gruo- 
džio 12 d./1983 m. / paskelbė pareiškimą,kuriuo jie krei
piasi Į Lietuvos ir Estijos teisių gynėjus,Į Pabaltijo kraš
tų tautas. ŠĮ pareiškimą, išverstą iš ukrainiečių kalbos,Į 
Lietuvą perdavė Laisvės Radijo Baltijos Valstybių Banga.

Pareiškime rašoma,kad Petkaus ir Niklaus "drąsus 
poelgis pačiame žiauriausiame politkaliniams skirtame < 
kanclageryje ’’ sukėlė "nuostabą ir susižavėjimą’’.. Tai nė
ra "lengvabūdiškas, neapgalvotas jaunuolių išsišokimas", 
bet "rimtas ir atsakingas patyrusių ilgamečių kalinių 
žingsnis, kurį jie padarė,suvokdami galimas savo elge - 
šio pasekmes". Petkui gręsia dar 9 ir Nikiui dar 12 metų 
nelaisvės pagal dabartinius nuosprendžius.

"Mes suprantame", - tęsia pareiškimo autoriai,-’tuos 
motyvus, kurie atvedė Pabaltijo teisių gynėjus Į Ukrainos 
Helsinkio Grupę. Šiuo metu,kai vyksta žiaurios represi
jos prieš Helsinkio sąjūdžio dalyvius, kai KGB teroris
tinis spaudimas privertė Maskvos Helsinkio Grupę nu
traukti veiklą, Martas Nikius ir Viktoras Petkus demons
truoja savo atsidavimą Helsinkio sąjūdžio principams,pa
brėžia,kad sovietinio režimo represiniai metodai nėra pa- 
jėgūs užsmaugti laisvės meilės daigus-kova už Žmogaus 
Teises tęsiasi ir konclageryje".

"Šią žiaurią valandą", - toliau sakoma pareiškime, - 
"kai vykdomas visapusiškas puolimas prieš laisvę,prjęš 
žmogaus mintį ir dvasią, šią ekspansyvios rusifikacijos, 
ekonominės ir dvasinės priespaudos valandą,trijų sovieti
nės imperijos pavergtų tautų gynėjai solidarizuojasi kovo
je už pagrindines Žmogaus ir Tautos teises- už teisę gy- 
venti."

Pacitavę ištrauką iš savilaidinės AUŠROS 2O-ame 
numeryje išspausdinto straipsnio "Ukraina, mūsų viltie.’.”, 
pareiškimo autoriai pabrėžia: "Išsklaidydami tuščius tvir
tinimus apie neišvengiamą kovos už nacionalistines teises 
egoistiškumą ir ribotumą, Pabaltijo ir Ukrainos teisių gy
nėjai suvienija savo protesto balsus,skelbdami naują pa
sipriešinimo sąjūdžio etapą- bendrom jėgom ginti pa
vergtas tautas nuo sovietinės totalitarinės sistemos. Mes 
lenkiame galvas prieš laisvę mylinčius Pabaltijo kraštus, 
kurie turi tokius narsius sūnus". /E/

NAUJAS RSFSR ĮSTATYMAS NUKREIPTAS PRIEŠ POLITINIUS 
KALINIUS

USSR NEWS BRIEF /Briuselis, 1983 m.spalio 31 d./ 
praneša, kad 1983 m. r u g s ė j o 13 d. RSFSr vyriausias 
sovietas paskelbė dekretą,kuriuo Į RSFSK kriminalinį ko
deksą Įvedamas naujas straipsnis, 188-3: "Piktybinis pa
taisos darbo institucijos administracijos Įsakymų neklau
symas". Pagal šį straipsnį, kalinio "piktybinis nepaklus
numas" ar "kiti veiksmai", trukdantys administracijai 
vykdyti savo pareigas "bus baudžiami laisvės atėmimu iki 
3 metų, jei prieš tai metų bėgyje kalinys buvo nukreiptas 
Į "celės pobūdžio vietą" /PKT, stovyklos vidinis kalėji - 
mas/ ar buvo perkeltas Į kalėjimą. Ypač pavojingi recidi- 
vistai, ar asmenys padarę "sunkius nusikaltimus" / šis 
terminas yra taikomas tiems, kurie buvo nubausti už "y— 
patingai pavėjingus nusikaltimus prieš valstybę’’/ gali 
būti nubausti už tokius veiksmus nuo vienerių iki penkerių 
metų. Šis naujas straipsnis ypač skaudžiai palies lietu - 
vius politkalinius, kurie ir konclageriuose viešai išpažįs
ta savo idėjas ir atsisako pripažinti,kad jie buvo teisėtai 
nuteisti. Dekretas Įsigaliojo 1983 m.spalio 1 d.

gyventi demokratinėje sant - 
varkoje laisvoje ir nuo ko
munistų ir nuo kraštutinių 
nacionalsitų.
NAUJA SALĖ SIMFONINIAM 
ORKESTRUI

Su sąlyga,kad architektai 
ir statybininkai būtų iš Que
bec’o provincijos, Quebec’ o 
vyriausybė paskelbė sutin
kanti užmokėti 30 mil.do
lerių už simfoninio orkestro 
salės statybą Montrealyje.

Speciali simfoninei muzi
kai pritaikyta salė sudarytų 
dalį komplekso, pastatyto 
Cadillac Fairview Korpora
cijos Montrealio miesto 
centre.

Būtų ne pro šalį pagalvoti 
apie muzikinį lavinimą ma
siniai - pradedant nuo mo - 
kyklų, supažindinti kiek ga
lima plačiau su Įvairių sti
lių muzika. Tada bus galima 
tikėtis, kad jaunimas nebus 
vienapusiškai apsvaigintas 
"rock" ar a la rock,ir kon
certų salės bus užpildytos 
/ypatingai, jeigu dar ir bi
lietų kainos būtų prieina
mesnės visiems/.
Ed. SHREYER'IS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Kanados gen. gubernato
rius Ed. Schreyer’is pa- 
skirtas pas iuntinio pareigoms 
Australijoje, 
V. VOKIETIJOS ČIGONŲ 
C. TARYBA apkaltino 
keletą Balavrijos valdininkų, 
kad jie prisidėjo prie "din
gimo" čigonų persekiojimų 
dokumentų. Anot Tarybos , 
hitlerinės Vokietijos Kasės 
Grynumo Institutas ir prof. 
Herman Arnold buvo surašę 
30.000 čigonų, kurių daugu
ma buvo nužudyti. /Kiek nu
žudė dar didesnis karo nu - 
sikaltėlis Įvairiomis prie
monėmis dešimtimis mili - 
jonų ir savų žmonių, ir oku
puotųjų kraštų taikių gyven- 
tojų-dar vis galutinai nesu
rašyta. ../.
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Nep’iMuum jutai
Už Lietuvos išlaisvinimo.! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyautž au Canada! 
P or liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

J.V. Danys
m.

ŠALPA
Šalpos reikalais pranešimą padarė J.S a k a s, KLB 

Šalpos Fondo pirmininkas.
Bendrai, šalpa reiškiasi siuntinių lietuviams Suval - 

kų Trikampyje siuntimu. Kaip iš pranešimo buvo matyti , 
siuntimas vyksta decentralizuotai. Apylinkėse siuntimas 
vyksta ar per Apylinkių valdybų įgaliotinius ar per atski
ras organizacijas, kurios veikia savystoviai ir,atrodo,ne
mažai pasiunčia, bet nesuteikia žinių apie savo veiklą.Ka- 
da Apylinkės buvo prašytos pranešti kas daroma,kiek per
daryta, tai tik iš keturių/st.Catharines, Welland, Sault 
St.Marie ir Montrealio/ gauti atsakymai. Platesni pra - 
nešimai buvo gauti tik iš Montrealio ir Hamiltono.

Montrealy'3 šiais metais pasiųsta 26 siuntiniai, Otta- 
woje 7 ir Hamiltone- 157. Iš jų 90 per Hamiltono "Šalpos 
Fondą", o 67 privačiai. Iš kitur, išskyrus aukščiau minė
tas apylinkes, žinių negauta. Ypatingai didžiosios apylin
kės nelinkusios pranešti ir į raštus atsakyti.

Šiuo metu šalpos centras yra Hamiltonas,kur vykdo
mi ir vajai lėšoms surinkti ir dalis pinigų paskiriama 
centriniam Šalpos komitetui. Centrinio komiteto lėšos y- 
ra mažos, šiuo metu turi apie $ 300.

Diskusijose buvo reiškiama, kad šalpos veikla yra 
per daug decentralizuota ir negalima matyti tikro jos vaiz 
do. Turime vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių ir daug 
iš jų yra vieniši. Bendrai, materialinės pagalbos jie ne 
reikalingi, bet reikėtų organizuoti ligonių ir vyresniųjų 
žmonių lankymus ir pasikalbėjimus,kad paįvairintų jų gy
venimą.

JAUNIMO SĄJUNGA
Pranešimą padarė naujai išrinkta Kanados Lietuvių 

Jaunimo Sąjungos tarybos suvažiavime pirmininkė atei - 
nantiems dviems metams Sigitą B e r s ė na i t ė. Kiti 
KLJS-gos naujos valdybos nariai yra: Jūratė U 1 e c k a i- 
t ė, ^Darius Čuplinskas, Nijolė Vyt a it ė ir Danu
tė Čepaitė.

Veikla buvo labai surišta su V Jaunimo Kongreso ruo
šos darbais. Valdybos nariai ir kiti Kanados LJS-gos na
riai dirbo įvairiuose ruošimo komitetuose. Valdyba rūpi
nosi Kongreso dalyvių priėmimu Toronte. Išsirūpinta lie
pos 16 pietūs Toronto rotušėje, į kuriuos buvo atvykęs To- 
ronto meras Eggleton ir pasveikino suvažiavusius. Lie
tuvių Namuose vakare buvo koncertas, dainavo choras 
VOLUNGĖ ir įvyko pobūvis. Viskas praėjo labai įspūdin
gai. Sekmadienį iškilmingos mišios buvo Prisikėlimo 
šventovėje, o parapija suvažiavusius pavaišino pusryčiais. 
Diena baigta gegužine saloje.

Kanados jaunimo atstovai rūpestingai ruošėsi kongre
sui, surengė pasitarimus ir savo tarpe ir su amerikiečiais 
Clevelande. Kanados jaunimas vieningai dalyvavo visuose 
kongreso parengimuose. Dabar ateities veikimas remsis 
kongreso Trent Universitete, Peterborough,Ont., nuta
rimais ir jų praktišku vykdymu.

S P O k T A S
■Minvydas S o n d a,Kanados Sporto Apygardos va - 

dovas pabrėžė,kad didžiausias praeitų metų įvykis - tai 
sporto žaidynės II Pasaulio Lietuvių Dienų metu Chicago- 
je,kur dalyvavo per tūkstantis sportininkų. Montrealio le
do rutulininkai ir Toronto "Aušros" krepšininkai iškovojo 
pirmąsias- meisterių vietas.

Didelis sporto įvykis buvo Australijos sportininkų 
viešnagė Toronte. Beveik šimtas jų viešėjo Toronte ir 
sužaidė tinklinio ir krepšinio rungtynes su Toronto, Ha
miltono ir Londono sporto klubais. Jie buvo torontiškių 
gražiai priimti. Sporto turnyras Londone,Ont., paįvairi
no ten vykusias Kanados Lietuvių Dienas 1983 m.spalio 
mėn. 9 d.

Organizuoti sportininkai glaudžiai bendradarbiauja su 
KLB, trimis Toronto parapijomis ir eile organizacijų.Bet 
nūs įskųsta, kad PLB, Jaunimo Sąjunga ir spauda nekreipia 
pakankamo dėmesio į sportininkus ir sporto renginius . 
Kvietė visus daugiau remti sportą, nes tai svarbi sritis 
suburti jaunus lietuvius ir išlaikyti lietuviškumą. Kana - 
dos Sporto Apygardai priklauso virš 400 sportininkų.

Diskusijose PLB pirm. V. Kamantas pastebė
jo, kad PLB valdyba nemažai dėmesio skiria sportiniu - 
kams ir jų veiklą labai vertina. Pav., paskutiniuose tri- 
2 psi

juose "Pasaulio Lietuvio" numeriuose daug vietos paskir
ta sportui, taip pat ir Toronto sportininkams. Huošiant 
II-sias Pasaulio Lietuvių Dienas, PLB valdyba primygti
nai stengėsi,kad kartu būtų ir sporto žaidynės, nes nema
nė, kad kitaip galima būtų tokio masto žaidynes suorga - 
nizuoti.

lašančiojo nuomone, vis tik per mažai dėmesio ski
riama lietuvių sportui. Tiesa, Kanados Lietuvių Bendruo
menė pirmoji įvedė į Krašto Valdybos sąstatą Sporto Apy
gardos atstovą, nors pora veteranų veikėjų labai balsin - 
gai priešinosi. Sportu domisi jauni žmonės,kurių mums 
reikia. Šiaurės Amerikoje ypatingai plačiai domimasi 
sportu. Toronte ruoštos baltiečių pavergtų tautų ar ir lie
tuvių sporto varžybos visada būdavo paminimos Toronto 
didžiojoje spaudoje ir kartu iškeliama Lietuvos vardas , 
dažnai primenant,kad Lietuva yra okupuota.Mūsų kiti ren
giniai retai minimi anglų spaudoje.

TELEVIZIJA SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Vertė S. P. 
/tęs i n y s /

Pierre L o r r a i n

Vieną kaitą savaitėje Leonid Zamiatin’as, partijos 
Centro Komiteto informacijos pareigūnas kalba per tele
viziją, aiškindamas žiūrovams kaip dera komunistui in - 
terpretuoti naujienas, ypatingai tarptautinės politikos ži
nias .

programų tvarkaraštis atrodytų sudarytas tam vie - 
nam tikslui: įkalti į žmonių galvas kiek galimai daugiau 
dalykų, kurie naudingi valdžiai. Kiekviena reikšminga su
kaktis, kiekvienas minėjimas tampa visų laidų išskirtine 
tema.

Gegužės 9-toji - tai Pergalės prieš hitlerinį fašizmą 
diena, ir visa savaitė bus skirta filmoms apie Didįjį Tė
vynės Karą, o "varietės" koncerto metu Lev Leščenko, 
"nepalyginamas" "Dien Pobiedy" interpretatorius, ateis 
pakeisti Guliajev’o /dainų apie kosmonautus-specialisto/. 
Birželio 22 d. yra klastingo vokiečių užpuolimo 1941 me
tais sukaktis ir ištisa penkioliką dienų televizijoja bus 
skiriama liudijimams, programoms ir filmoms apie ne
suskaičiuojamas vokiečių ir Vakarų išdavystes istorijos 
būvyje.

Af-gi tenka stebėtis,kad paskutinis karas paliko tokį 
klaikų prisiminimą, jei apie jį kalbama nuolatos ir jeigu 
nepraeina nė dienelės,kad kokioje programoje nebūtų a- 
pie jį užsiminta, ar kad kokia filmą neparodytų to karo 
epizodų. Valdžia rūpestingai stengiasi,kad šis prisimi - 
nimas išliktų sąmonėse gyvu, nes tai yra jos interesuose.

Siekdama paveikti žmones tiek televizijos, tiek/kiek 
mažiau / kitų priemonių pagalba,partija taiko ne į žmonių 

protą, bet į jausmus,o iš jų pačiu svarbiausiu yra patrio
tizmo jausmas. Jam iš paskos seka tikėjimo partijos ne
klaidingumu jausmas. Viskas čia maišosi krūvon.Partija 
ir liaudis, Tėvynė ir komunizmas tampa vienu ir tuo pačiu 
dalyku oficialiojoje fraziologijoje. Ausų tėvynė - tampa 
Komunizmo Motina- Tėvyne ir tuo pačiu rusiškas patrio
tizmas išvirsta proletariato solidarumu. Dėl šios amai - 
gamos tie,kurie priešinasi režimui-tampa aukomis. Kiek 
kartų tenka nugirsti nuomones apie disidentus;"Jie nėra 
geri patriotai", ir kartais .išgirdę tokį kaltinimą /visu - 
moję absoliučiai absurdišką/,disidentai nuleidžia galvas.

Valdžia stengiasi įvaryti šį patriotizmą ir pasitikėji
mą partija dviem būdais skatindama didžiuotis režimo 
grandioziniais laimėjimais ir išpūsdama žmonių savigai- 
lą, jog tiek kančių ir aukų teko pakelti,kad būtų sukurta 
socialistinė santvarka,kuri esanti "teisingesnė ir žmoniš' 
kės nė". Nerasdami geresnio techniško termino, pavadin
kim šį jausmą "ašaringo patriotizmo" vardu.

Kiekviena programa taikosi puoselėti šiuos jausmin
gumo stovius. Pavyzdžiui,"Varietės" koncertas, kurį 
transliuoja įvairomis progomis iš Dom Sovietov Kolonų 
salės, prasideda jaunųjų pionierių/vaikų, kuriems ma
žiau 14 metų amžiaus/ dainomis ir šokiais ir užsibaigia 
deklamacija choru eilėraščio, skirto padėkoti partijai už 
"laimingą vaikystę ir skaidrų, be debesėlio skliautą virš 
galvų". Sujaudinta auditorija braukosi ašaras.

Net dokumentinėse filmose lengvai įmaklinama į tą 
melodramatinį toną. Didžiulė jausminė pakrova duodama 
nesvarbioms smulkmenoms.

Vienoje filmoje apie pirmuosius kosmonautus -Juri 
Gagarin'as išlipa iš lėktuvo,kuriuo jį atskraidino Mask
von ir jis žengia raudonu kilimu estrados link. "Tuo me
tu mes pastebėjome, kad jo batų raištelis atsirišo",-pra
byla komentatorius mirštančio žmogaus balsu..."ir mūsų 
širdis sustojo plakus". Ar todėl,kad jis galėjo parvirs
ti? Ne, paprasčiausiai todėl,kad ši išskirtina būtybė, šis 
kosmonautikos milžinas, šis Sovietų Sąjungos Didvyris bu - 
vo"žmogum kaip visi kiti,kuriam gali nutikti tokie patys 
nes magumai".

Naudojimasis kosmose užkariautojais šiai patriotikos 
porūšiai yra beatodairmis... Ar jūs patikėsite? Štai tele
vizijoje rodomas "šlovingosios" ledo ritulio komandos 
/hockey/, laimėjusios Europos ir Pasaulio 1. ritulio var
žybas Gtttebu-’g e, pasitikimas. Stovi sporto žinių komen
tatoriai, visokios žvaigždės, o ekrano kamputyje... neiš
vengiamai kosmonautai,išdidūs savo komandos,kuri "aug- 
štai iškėlė sovietinio sporto vėliavą" .žygdarbiu.

Šis "ašaringas patriotizmas" pasireiškia taip pat— 
argi tenka nustebti- ir sporto srityje. SSSxv varžybų baig
minėse ledo ritulio rungtynėse susitinka naudonosios Ar
mijos komanda su Maskvos "Spartako" klubu.Kas laimi ? 
-Sovietinė komanda'.Kaip per tarptautines rungtynes,iške
liama laimėtojo garbei SSSB vėliava ir sugriaudžia valsty
binis himnas. /bus daugiau/
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PRANEŠA

1984 m. Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIU SLIDI
NĖJIMO PIRMENYBES

1984 m. Pirmenybės įvyks VASARIO 4 ir 5 d.d. ,De- 
vils Elbow Ski liesort, BETHA NY, Ont./apie 60 mylių į š. 
rytus nuo Toronto/, Varžybas vykdo Toronto Estų Slidi - 
nėjimo Klubas KALEV.

Alpinistinės varžybos vyks VASARIO 4 d., šeštadienį 
nuo 11 vai. ryto. Registracija nuo 9:30 iki 10:30 v. r.

Alpinistinių varžybų programoje bus Slalomas ir Di
dysis Slalomas šiose klasėse:
a/ berniukų /žemiau 13 m./, b/ jaunių/13-16 m. imtinai /, 
c/ vyrų Elite /17-44 m. imtinai/, d/ vyrų senjorų/virš 44 
m./, e/ moterų/virš 12 m. / ir f/ mergaičių /žemiau 1 3 
m./.

Cross- country varžybos vyks VASARIO 5 d.,sekma
dienį, nuo 10:30 v. r. Registracija nuo 9-10 v. r.

Cross-country varžybų programa: a/ vyrams Elite 
/17-44 m. imt./- 1O km, b/ vyrams senjorams /virš 44 
m./- 1O km, c/ jauniams /13-16 m./- 5 km, d/ berniu- 
kams/žemiau 13 m./ - 2 ir 1/2 km,e/ moterims-Elite/17 
-34 m. / - 5 km, f/ moterims senjorėms /virš 34 m./,g/ 
vyresnėms mergaitėms /13-16 m./- 5 km, ir h/ jaunes - 
nėms mergaitėms /žemiau 13 m. / - 2 ir 1/2 km.

Amžiaus klasifikacija - pagal 19^3 m.gruodžio 31 d . 
Dalyvavimas yra atviras visiems pabaltiečių slidi
nėto jams.

Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš pabaltiečių var
žybų pasekmių.

Dalyvių registraciją atliekama iki 1984 m. sausio 25 d. 
šiuo adresu:Mr.Ąryu Oiling, 31 Jellicoe Avė.,TORONTO, 
Ont. M8W 1W2 , Tel: /416/ - 255-0783.

Lietuvių slidinėtojų dalyvavimą koordinuoja ir lietu - 
vių pirmenybių išvedimu rūpinasi ŠALFASS-gos SLIDINĖ
JIMO KOMITETAS, vadovaujamas Mečio Empakerjo, 6 
Robin Hood Rd., ISLINGTON, Oht. M9A 2W7. Tel: /416/- 
231-1487.

Suinteresuotiems pavieniams slidinėtojams patartina 
kreiptis į bet kurį sporto klubą ar teis loginiai į A. Oiling 
arba M.Empakerį.

JAV-se gyveną slidinėtojai dar gali kreiptis į ŠAL- 
FASS Slidinėjimo Komiteto vicep. Vytenį ČIURLIONĮ, 
19755 Upper Terrace,EUCLID,OH 44117.Tel:/216/-481 - 
1525.
1984 M. -Š. AMERIKOS LIETUVIŲ BIATOLONO 
PIRMENYBĖS

Biatolonas - tai kombinacija cross-country 
slidinėjimo ir šaudymo .22 kalibro šautuvais. Šiose var
žybose distancija bus 1O km /6.2mylios/, su 3 sustoji - 
mais šaudymui, po 5 šūvius iš 50 m.

Vėl Europoje Z. Pulianouslcas
5. /tęsinys /

Tanžero /Tanger/ mieste dabar esą apie 200.000 
gyventojų.Apsilanko daug turistų. Jame yra nemažai isto
rinių paminklų, bet dėl laiko stokos, mažai kur teko lan - 
kytis.

Keliolikos minučių tylą autobuse nutraukė vadovas 
klausimu,kaip patiko Maroko karalystėje. Keli atsakė,kad 
"life to poor". Bendrai .pasiliko nuomonė,kad buvo įdo
mu pamatyti kitą pasaulio dalį. Keliems nepatiko prekių 
piršimas. Vienas amerikonas pastebėjo, kad nesą tame 
nieko blogo, dar pridėjęs, kad Amerikoje, jo manymu ir 
Kanadoje , kasdieniu prekių vartojimas peršamas televi
zijos programose diena iš dienos, ii’ už tai jas pirkdami, 
pirkėjai dar turi sumokėti pinigą... Už šį pasisakymą 
jam paplojo, o vadovas pareiškė,kad jis nežinąs,kaip yra 
tuose kraštuose.

Po poros valandų važiuotės,dalis keliautojų pradėjo 
snausti ar miegoti, tik kur-ne kur dar kuždėjo,lyg būtų 
kalbėta paslaptingomis temomis. Po truputį artėjom Į na
mus. Pradėjome matyti jau Viduržemio pakraščius ir 
mėlynuojantį vandenį. Dar pavažiavus gabaliuką kelio, jau 
buvo išleisti keliautojai iš kitų gyvenviečių.Likome tik 
mes, "savi".

Savo viešbutyje atsiradome jau saulei leidžiantis, Tor 
remolinos miestelyje. Tai buvo ilgiausia "darbo" diena, 
pradėta 5 vai. ryto. Dalis grįžusiųjų skubėjo į savo kam
barius poilsiui,o kiti dar ieškojo pietų viešbučio valgyk - 
loję. Aš nuėjau Į restoraną skersai gatvės pas jau pažįs
tamus restorano savininkus, čiaminėtus kiek anksčiau.Ja- 
me radau jau grįžusį iš kitos vietovės savininkės vyrą,su 
kuriuo dabar susipažinau. Pasėdėjus ir pasikalbėjus su 
savininkais arti valandos laiko,kėliausi nuo kėdės eiti na
mo, bet buvau paprašytas dar pasilikti ir pavaišintas bon- 
kute alaus. Po kelių minučių vistiek atsisveikinom, vieni 
1984.1. 19

Š A L F A S S

Pirmosios Š.A. Lietuvių Biatolono Pirmenybės įvyks 
VASARIO 12 d., sekmadienį, ORCO Sportsmen’s Associa
tion’s Range, Geneva,Ohio /apie 40 mylių į rytus nuo 
Clevelando/. Pradžia -9:30 v.r.Registracija - nuo 8:15 
iki 9:15 v. r.

Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš Ohio valstijos 
pirmenybių,kurios vyks vyrams ir moterims šiose klasė
se: suaugusių A/prityrusių- virš 19 m./, suaugusių B/pra- 
džiokų- virš 19 m./, jaunių /14-19 m. imtinai/ ir jaunučių 
/žemiau 14 pi./. Lietuvių pirmenybių klasifikacija pi'i - 
klausys nuo dalyvių skaičiaus.

Ši nauja sporto šaka buvo įvesta į ŠALFASS-gos var- 
žybinę programą visuotiniame ŠALFASS-gos suvažiavime, 
1983 m. gruodžio 1O d.Clevelande.

Lietuvių pirmenybes globoja ŠALFASS Vid. Vakarų 
Sporto Apygarda ir Clevelando LSK ŽAIBAS.

1983 M. PABALTIEČIŲ IR VVSA-dos PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS DETROITE

1983 m. gruodžio4d. , ivoseville High School 
/Detroito priemiestis/ baseine įvyko plaukymo pirmeny
bės. Varžybas vykdė ŠALFASS-gos VVSA-da ir Detroito 
LSKKOVO Plaukymo Sekcija. Vadovavo Antanas G r i g a- 
r a s,Plaukymo K-to ir LSK KOVO plaukymo sekcijos va
dovas. Jam talkininkavo M. Giigarie n ė, Barbara 
McK e n z i e, R.G r i g a r a s, A. J a n u š i s,R.G r i- 
g a r a i t ė, klevelandiečiai B. Taraškienėir A. 
Bielskus bei dar keletą pagelbininkų. Vyr. varžybų 
teisėja buvo Pabaltiečių Sporto F-jos plaukymo vadovė 
M. K r e e m iš Toronto.

Varžybas globoje ir dovanas laimėtojams paskyrė Da
nutė ir Leonas Petroniai, Petronis Industries įmo
nės savininkai. Malonu pastebėti, kad p.p. Petroniai yra 
dažni lietuviškų parengimų rėmėjai. Jiems priklauso tik
rai nuoširdi sportininkų padėka.

Varžybose dalyvavo 22 plaukikai,iš kurių 15 buvo lie
tuvių, atstovavusių Detroito KOVO ir Clevelando ŽAIBO 
klubus. Tai gana kuklus dalyvių skaičius;nemaža jų buvo 
prarasta dėl varžybų atidėjimo. Labai pasigesta Chicagos 
plaukikų. Didžiausia problema- susikryžiavimas datų 
su įvairių mokyklų ir kitų plaukymo varžybų.

Varžybose buvo pagerinta 9 pabaltiečių pirmenybių 
rekordai, iš kurių 3 atsiekė detroitietė Michelle McKen- 
zie, mergaičių B klasėje/13-14 m/. Estai pagerino 4 re
kordus ii' latviai - 2.

Kiekvienoje klasėje buvo atrinkti iškiliausi plaukikai, 
kuriems teko specialūs atžymėjimai:

Vyrų ir jaunių B klasėje- estas K. A h 1 be r g iš 
Toronto, moterų atviroje klasėje- Michelle McK e n z i e 

kitiems linkėdami geros sėkmės kelionėje ar restorano 
darbe. Grįžęs viešbutin,skubėjau tik į lovą, nes jau ar - 
tėjo vidurnakčio valanda.

Rytojaus dieną po pusryčių buvome perkelti į kitą - 
1OOO kambarių viešbutį,bet to paties vardo:Hotel Melia 
Costa del Sol. /To paties vardo apylinkė yra pagarsėjusi, 
kaip malonaus grožio vieta atostogauti/. Šis viešbutis bu
vo visai arti Viduržemio jūros krantų ir arti paplūdymių. 
Keldamiesi Į šį viešbutį,pro autobuso langus matėme ne
mažai žmonių pajūryje.Užėmę skirtus kambarius, skubė
jome Į pakrantę tuo labiau tie,kurie už kelių valandų turės 
apleisti šią vietą ir keliauti Ispanijos sostinėn.Atėję į pa
jūrį, radome nemažai žmonių.Pajūrys- balta smėlio juos
ta, yra keliolikos kilometrų. Dalis vasarotojų nardė 
jūros bangose,kita-kaitinosi prieš rudens saulės spindu
lius, o dar kiti ilsėjosi lovutėse,kurios sustatytos po dvi 
būdelėse nendriniais stogais. Paplūdymyje moterys ir vy
rai galėjo naudoti tik maudymosi kelnaites,kas norėjo.Čia 
pat buvo keli restoranai- užkandinės,pilnos ispaniško 
maisto ir vaisvandenių bei suvenyrinių mažmožių. Tuojau 
už paplūdymio, kitoje gatvės pusėje driekėsi eilės parduo
tuvių, restoranų ir eilė viešbučių pastatų su tūkstančiais 
kambarių. Gatvę gražino eilės egzotinių jaunų medelių bei 
lysvelės gėlių. Vieta buvo labai graži gyventi ir vasaroti. 
Jau anksčiau minėjau,kad labiausiai vasarotojų mėgiamas 
rajonas Costa del Sol vardu. Čia to paties vardo ir viešbu
čių eilė. Porą valandų praleidę pilnoje grožio vietovėje , 
grįžome viešbutin. Iš jo 3 vai. keletas mūsų išvykome Į 
Malagos aerodromą skridimui Į Madridą. Čia,po valandos 
laukimo, jau sėdėjome nedideliame Iberijos lėktuve ir 
dar po 55 minučių jau buvome Madride.

Čia mus sutiko sutartas vyriškis ir,susėdus Į maši
nas, atsidūrėme vakare,apie 7 vai. mums skirtame vieš- 

/Detroito KOVAS/, jaunių A - Algis J a n u š i s /D.KO - 
VA S/, mergaičių B -Rita P i k ū n a i t ė/D.KOVAS/, 
jaunių C- Egils Raman s/latvis/, mergaičių C -Daina 
G r įga ra it ė/D. KOVAS/, jaunių D - Rauls R a m a ns 
/latvis/,jnergaičių D - Veronika T a r a š k a i t ė/Cle- 
velando ŽAIBAS/ ir moterų senjorių- M.K r e e m /estė/

Komandiniu laimėtoju išėjo Clevelando ŽAIBAS, mi
nimalia taškų persvara pralenkęs Detroito KOVĄ.

būtyje Hotel Kezidencia Agumar. Buvau patenkintas, kad 
kambarys tik 3-iame aukšte. Nors visur tarnauja liftai , 
bet mano patirtis parodė,kad gyventi žemesniame aukšte 
daug patogiau. Skubesniam reikalui ištikus, jeigu keltuvas 
užimtas,savo kambarį gali pasiekti laiptais. Gavęs raktus 
tuojau nuskubėjau į kambarį,pamatyti kaip jis atrodo Is - 
panijos didmiesčio viešbutyje. Prieš akis buvo durys į 
vonios kambarį,prieš jas- lentynos daiktams susidėti ir 
spinta rūbams. Toliau prie sienos- stovėjo rašomasis 
stalas ir kiek toliau, apvalus staliukas su pora kėdžių,to
liau nuo jo,lova. Paspaudžiau matrasą.jis man nelabai pa 
tiko. Palyginau šį kambarį su jau turėtais kituose mies - 
tuose ir priėjau išvados,kad ir sostinėje nieko geresnis.

Nusileidau žemyn susipažinti su vestibiuliu Skelbimų 
lentoje kabėjo keli pranešimai apie esamas ekskursijas. 
Vienos vestibiulio šoninės durys vedė į barą ir restoraną. 
Įėjau į vidų.Prie stalų tuščios vietos neradau,atsisėdau 
prie baro.Angliškai paprašiau užkandos ir bonkutės alaus. 
Tarnautojas, nieko neatsakęs, nuėjo tolyn.Atėjus antrajam, 
pakartojau tą patį užsakymą. Jis man tuojau viską atnešė 
ir pastebėjo,kad anas jo draugas nekalbąs angliškai.Išėjau 
gatvėn pasisukinėti prie viešbučio ir susidaryti pirmuosius 
įspūdžius naujoje vietoje sustojus pirmą kartą. Buvo šeš
tadienis, apie 1O vai. vakaro. Tačiau ir šį vakarą žmonių 
judėjimas buvo labai mažas, nors buvau girdėjęs,kad tokiu 
laiku ispanai mėgsta eiti pasivaikščioti,pasikalbėti. Ta - 
čiau iš pirmo vakaro tas faktas,bent man, nepasitvirtino . 
Galbūti.tik automašinų judėjimas buvo kiek padidėjęs, nes 
gatvė buvo plati ir dviejų krypčių.

Grįžęs viešbutin, užsukau į kitą salioną, virš kurio 
durų kabojo užrašas "Welcome,Americans". Salonas bu
vo pilnas minkštų baldų su staliukai kavai,sofoje sėdėjo 
pora žmonių ir kiek toliau,fotelyje viena moteris. Ant šie 
nų kabojo keletas modernių paveikslų. Iš saliono buvo pla
tus įėjimas į kitą kambarį. Palipęs porą laiptelių , pasta
čiau pirmąjį žingsnį ant raudono kilimo,lygiai tokio pa - 
ties, kaip "amerikoniškam" salone. Z įsidūriau bare. Ja
me stovėjo tik staliukai kavai,kėdės ir pora sofų. Viename 
kampe veikė spalvota televizija,kitame kambario gale bu
vo pats baras. Pamažu gerdamas alutį,stebėjau TV, bet 
nieko negalėjau suprasti, nes viskas vyko ispanų kalba. 
Artėjant vidurnakčiui, nuskubėjau į savo kambarį poilsiui.

Vonioje nepatogiai nusimaudęs/mano ūgiaui vonia buvo 
kiek permaža/,kritau minkšton lovutėn ir greitai užmi - 
gau. Ryto metą atsibudęs, pajutau,kad labai skaudėjo 
strėnos- nugara. Pamažu atsikėliau ir galvoju, ką dabar
turiu daryti? Kodėl taip atsitiko? priėjau išvados, kad 
taip pasidarė minkštų matrasų dėka čia ir kituose vieš - 
bučiuose.

Nuvažiavau apačion pasitarti su viešbučio vedėju. Jo 
žodžiais, sekmadieniais viskas uždaryta ir su gydytojais 
sunku susisiekti. Vaistinės esančios atidarytos tik trys 
visame Madride. Jo patarimu, patikrinau ar vaistinė ati
daryta kitoje gatvės pusėje, prieš viešbutį,-radau uždary
tą. Tada, jo patarimu, taksistas mane nuvežė į atidarytą 
vaistinę miesto centre. Joje nebuvo nė vieno klijento . 
Vaistininkas - pagyvenęs žmogus, nekalbėjo angliškai, o aš 
mažai mokėjau ispaniškai. Vistik porą žodžių panaudojau 
ir strėnas braukdamas ranka, vaizduodamas skausmą, iš
aiškinau, kas man yra. Jis atnešė skystimo bonkelę ir jau 
rengėsi rašyti sąskaitą. Tuo momentu įėjo jaunas vyrukas 
ir tuoj supratęs reikalą, išbėgo laukan ii' atsivedė jauną . 
moterį , savo žmoną. Užkalbino mane pulkui anglų kal
ba. Supratęs,kad man duoti vaistai yra masažavimui, mo
teris pasikalbėjo su vaistininku ir šis anksčiau duotą bon- 
kutę pakeitė tabletėmis. Pradėjo rastis ir pirkėjų eilutė. 
Iš jos išėjau kaltu su pora,kuri man pagelbėjo susitvar
kyti joje, padėkojęs,užklausiau moters,kur jį išmokusi 
taip puikiai angliškai. Paaiškino, kad savo mokyklose, o 
ir dabar,dirbanti krašto Užsienio Reikalų ministerijoje , 
kur tenka susidi'uti su anglų kalba. Atsisveikinom, ir aš 
nubėgau į savo taksisto mašiną. Įsidėjau burnon tik ką nu
sipirktą tabletę ir grįžau viešbutin pusryčių. Po jų vesti
biulyje atsargiai vaikštinėjau apie 20 minučių. Paėmiau 
antrąją tabletę, nors pagal instrukcijas, jos dar negalėjau 
imti ir vėl vaikščiojau apie 20 minučių. Galiausiai po va
landos laiko,didysis skausmas praėjo ir aš galėjau lais
viau vaikščioti. Dėl to pagerėjimo ant ’’dūšios" buvo taip 
gera,kad drįsau važiuoti į Toledo miestą ekskursinėn ke
lionėn.

3 psl.
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Alfonsas NAKAS
Septintoji Tautinių šokių šventė įvyks pačiame 

1984-jų metų vidury, LIEPOS j dieną. Nors rengiama,kaip 
visada, JAV bei Kanados Lietuvių Bendruomenės vadovų, 
ji nebus vien šių abiejų kraštų, o viso laisvojo pasaulio 
lietuvių šventė, nes jau yra pasižadėję dalyvauti kelios 
šokėjų grupės iš įvairių užjūrio kraštų. Yra ir kitas labai 
svarbus dalykas; VII Tautinių šokių šventė įvyks ne Chi - 
cagoj, o Clevelande.

Štai šiek tiek būtiniausios informacijos.
Šventei ruoštis pradėta 1982 m. pavasarį,kai tuometi

nis JAV LB Krašto Valdybos pirm. Vytautas K u t k u s 
su Lietuvių tautinių šokių instituto/LTŠI/ pirmininke Ga - 
liną G o b i e n e Šventei rengti komiteto pirmininku pa - 
kvietė dr.Antaną Butkų, o šokių direktore - Jadvygą 
Be gi n i e nę. Antrasis žingsnis buvo tautinių šokių 
kursai,kuriuos LTŠI surengė Dainavos jaunimo stovyklo - 
je ir daugumos Šventėj dalyvausiančių grupių atstovai bu - 
vo išmokyti šokti 22 šokius,numatytus Šventės repertuarui.

Renkant vietovę,kuri lengvai būtų pasiekiama iš dau
gelio JAV bei Kanadps lietuviškų telkinių, apsistota ties 
Clevelandu, juoba, kad rengėjų dėmesį traukė ir tinkama 
patalpa-koliziejus, besirandąs už 20 mylių nuo vidur - 
miesčio, prie 1-77 greitkelio. Kad Clevelandas yra be - 
veik pačiame JAV ir Kanados lietuviškųjų telkinių centre, 
kiekvienas gali įsitikinti pažvelgęs į žemėlapį. O Cleve- 
lando Koliziejus vėl net nelygintinas su Chicagos Tarptau
tiniu amfiteatru; jame/koliziejuje/ yra apie 17.000 vie - 
tų žiūrovams, didelė arena, tinkama iš karto šokti dauge* 
liui šimtų šokėjų, puiki akustika,apšvietimas, visoki pa
togumai publikai, erdvios aikštės automobiliams aplink 
visą pastatą.

Šventėj dalyvauti užsiregistravo arti 80 grupių, jų 
tarpe po vieną iš Anglijos,Argentinos,Australijos ir Vo
kietijos. Iš 22 programoj numatytų šokių 1O bus šokami 
su choro palyda. Jungtinis choras bus sudarytas iš kele
to Toronto, Clevelando bei Chicagos dainos vienetų. Visus 
šokius lydės simfoninio orkestro ir kai kuriuos- kanklių 
muzika. Šventėje šoks arti 2.000 šokėjų.

Vėlyvą 1983 m. rudenį pradėjo veikti Šventės ruoši
mo komitetas ir įvairios komisijos. Jų narių pavardes 
paskelbsiu sekantį kartą.

Vienas iš didžiausių Šventės rengėjų rūpesčių - pub
likos sukvietimas. Clevelando lietuviai koliziejaus nepri- 

Hugenotu Kryžius, vartotas 16 ir 17 amz. pildys. Net jeigu jie visi iki paskutinio susirinktų , neuž -

MŪSŲ SPARNAI. Lietuviu E- 
vangelikų Žurnalas. Nr. 55 .

Šis numeris skirtas pa
minėti Biržų 400 metų su
kakčiai.

Ypatingai daug ir gerų 
Biržų nuotraukų bei iliustra
cijų. gerų istorinių straips - 
niųpoezijos ir kt.

Redaguoja Petras Bružas. 
Leidžia Lietuvos Evangelikų 
Refprmatų Bažnyčios Kole
gija. 99 psl. Kaina- Auka.

pildytų nė ketvirčio vietų. Keikia tūkstančių ir tūkstančių
svečių iš visos Kanados bei JAV miestų. D r. A. Butkus bei

J. Kregždė
LYGLAUKIAI

( Atsiminimų pluoštelis )

ŪKIO DARBAI
Carinės Rusijos valdymo laikais Lietuvos žemės ūkis 

buvo primityvus. Daugiausia versdavosi gyvulių, paukš - 
čių, grūdų,linų auginimu. Visi maisto produktai būdavo 
namų gamybos. Pirkdavosi druską, cukrų, muilą ir ap - 
švietimui žibalą. Darbo įrankiai taipgi buvo primityvūs , 
iš medžio gaminti su būtinais geležies apkaustymais. Ge
ležį prikdavosi ratų lankams aptempti, arklų,plūgų nora
gams apkausyti, arklių pasagoms.

Visi ūkio sunkūs darbai buvo nudirbami fizine jėga . 
Laukuose, pradedant pavasariu ir baigiant rudeniu, dirb-c 
davo nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo. Nuolatiniai 
kasdieniniai darbai, kaip darbo dienomis, taip ir šven
tadieniais, būdavo gyvulių šėrimas ir šeimynos maitini-I 
mas. Vyrai kasdien rūpindavosi gyvulių šėrimu. Liuobda-1 
vo arklius,karves,avis. Glėbiais prinešdavo į ėdžias:kar-| 
vėms žlebuose kratinio, arkliams dobilų,avims šieno. Į I 
lovius pripildavo vandens įplakdami kartais avižinių mil- I 
tų. Moterys liuobdavo kiaules, penėdavo peniukšlius, ( 
melždavo karves, pagirdydavo teliukus,lesindavo vištas, 
žąsis.

Prieš didžiąsias šventes,ypač Kalėdas, Velykas, bū-1 
davo atliekamas pagrindinis apsivalymas. Vyrai palygin- I 
davo kūtėse duobėtą mėšlą ir pakreikdavo švariais šiau -

linio ledą su kirviais nukapoti. Per šalčius vyrai grįžda
vo iš darbo laukuose su apšarmojusiais rūbais, ledu ap
augusiais ūsais, antakiais, įnešdami į gryčią šalčio sriau* 
tę. Ilgoki žiemos speigai reikalavo iš anksto pasiruošti : 
Apsirūpinti šutais drabužiais, apavu ,kuru.

jo talkininkai tiki,kad publika suvažiuos.
Čia rašančiojo pareiga priminti,kad iki VII Tautinių 

šokių šventės nebeliko nė šešių mėnesių. Jie prabėgs la
bai greitai. Ruoštis į Clevelandą jau reikia pradėti. Pir
masis pasiruošimo žingsnis,ypač dirbantiesiems- užsi - 
sakyti atostogas. Clevelando apylinkėje neturintiems gi
minių bei draugų vėliau pranešime motelių adresus, kad 
būtų galima laiku nakvynėms vietas rezervuotis.

TĮT .----------

Biržų pilies griuvėsiai (pietinė siena)

4 ♦

Atstatomos Biržų pilies vaizdasdais. Prikratydavo daržinėse gyvuliams kratinio,kad jo 
užtektų per visas šventes. Prinešdavo vandens į kubilus , 
stovėjusius tvartuose gyvulių girdymui.

Visos Biržų privilegijos buvo Vladislovo IV patvir - 
tintos 1644 m. Miestas buvo atleistas nuo mokesčių 12 me

Moterys išbaltindavo kalkėmis gryčios aprūkusias 
lubas, sienas, pečius. Švariai nušveisdavo staAą, suolus, 
nuplaudavo langų stiklus. Prikimšdavo į lovų čiužinius 
švarių šiaudų ir patalus paklodavo švariais skalbiniais.

BIRŽŲ PRAEITIS
Algirdas Budreckis

tų, nes per 1625 m. švedų antplūdį Biržai su apylinkėmis 
buvo labai nukentėję.

1655 m. švedams vėl įsibrovus į Lietuvą ir etmonui 
Jonušui Radvilai su kitais bajorais sudarius Kėdainiuose

Išvalydavo lempų,liktarnų cilindras,įdėdavo naujus kna - 
tus ir pripildavo į jų ropes žibalo. Kiaulėms prišutinda - 
vo bulvių, prikapodavo runkelių. Prikepdavo duonos,py
ragų, įvairių ”piernikų”/sausainiij/, mėsų. Privirdavo 
puodus kopūstų.

Sesuo A niutė, gražindama grįčią, prikabinėdavo ant 
sienų pripintų rūtų vainikėlių. Prie kabančios lempos pri
kabindavo iš šiaudų gražiai padarytą karvelį. Tarpusven- 
tėse, nuo Kūčių iki Trijų Karalių sunkių darbų nedirbda - 
vo. Tuo laiku vykdavo atsiskaitymas su šeimyna, - algų 
išmokėjimas pinigais, natūra ir įteikimas pa viržio. Ta 
proga Aniutė mums, vaikams, pasiūdavo iš įvairių spal
vų medžiagos gabalėlių kapšiukus algoms susidėti,kurių 
turinį sudarydavo kelios kapeikos gautos iš tėčio,saldai
nis ar sausainis gauti iš mamutės.

Iš vaikystės laikų yra užsilikęs vaizdas, kad tais lai
kais žiemos būdavo žymiai šaltesnės,gilesnės,o vasaros 
karštesnės ir gamta buvo įvairės nė, spalvingesnė. Vaisių 
atžvilgiu- našesnė. Kartais prisnigdavo tiek daug sniego, 
kad tekdavo giliausius ravus prakasti nuėjimui į kūtę,klė
tį, šulinį. Šaltas, žvarbus vėjas supustydavo aukščiau
sias pusnis virš tvorų. Pusnių paviršius būdavo kietas ir 
per jas galėdavai su rogutėmis čiuožti. Nuo semiamo van
dens priaugdavo prie šulinio ledo iki rentinio viršaus ir 
būdavo pavojus į jį įkristi, -tveikėdavo susikaupusį prie šu-

Biržai stovi Širvėnos ežero pietinėje pusėje,kur įte
ka į ežerą Apaščios upė ir Agluonos intakas.

Dirbtiniu būdu Radviloms užtvenkus iš ežero ištekan
čią Apaščios upę, vanduo buvo pakeltas ir padarytas eže
ras.

Miesto pavadinimo kilmė aiškinama dvejopai. Vieni 
mano,kad čia senovėje augo didelis miškas. Kalbininkas 
Jonas Balčikonis teigė,kad pavadinimas kilęs nuo žodžio 
"biržė” -kirtavietė. Kada atsirado Biržų gyvenvietė ?Is- 
torikas Mykolas Balinskas sako, kad Jogaila, lankydama
sis 1415 m.Lietuvoje, buvęs ir Biržuose,kur jau turėjo 
būti medinė pilis.

Istorinių laikų angoje Biržų vietoje jau buvo lietuviš
kas kaimas su gynybine pilaite. DLK Kazimieras 1492 m. 
Biržų žemes padovanojo sekretoriui Grigui Fetkoniui.Šis 
buvo vedęs Oną Radvilaitę, Mikaojaus Radvilos dukterį. 
Jam mirus taip pat metais bevaikiui ir turtus palikus 
žmonai, ši juos pervedė savo broliui Jurgiui Radvilai. 
Taip Biržai pateko Radviloms, kurie juos valdė iki 1811 m.

Jurgio Radvilos duktė, gražuolė Barbora, ištekėdama 
už DLK ir Lenkijos karaliaus Zigmundo Augusto, dar la
biau sustiprino Radvilų politinę galią, / 1541 m. Jurgio 
sūnus Mikalojus Rudasis paveldėjo Biržus ir Dubingius. Ii 
jo ėjusi radvilų šaka išliko reformatoriais, dėl to ir Bir
žuose ir jų apylinkėse išliko reformatų iki mūsų laikų.

uniją su švedais, Biržai patys švedams pasidavė. Švedus 
išvijo Lietuvos lauko etmonas Gansiauskis.Šį kartą Bir
žai nukentėjo nuo Gansiausko kariuomenės...

Švedus išvijus, Boguslavas Radvila ėmėsi pilies res
tauravimo.
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IŠ PADANGES MIELOS
f IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE )

RESTAURAVIMO DARBAMS 
PRAŠO TALKOS

Paminklų Konservavimo 
Instituto menotyrininkė Sigi
ta Samuolienė, vykdant Plun
gės Kūmų restauravimo dar
bų planus, vietiniame Vil
niaus savaitraštyje ’’Litera - 
tūra ir Menas” kreipiasi į 
visuomenę, prašydama jų at
naujinimui talkos:

’’Buvusio Plungės dvaro 
rūmai- vienas įdomiausių 19 
a. pabaigos neorenesanso 
architektūros paminklų Lie
tuvoje. nūmai buvo pastaty
ti 1887 m. Karlo Lorenco, 
kunigaikščio Mykolo Ogins - 
kio lėšomis. Jų interjerus
puošė lipdyba,tapybos pano, 
puošnios krosnys, apie 1OO 
Oginskių giminės portretų . 
Čia buvo archyvas ir turtin
ga biblioteka.
... Kadangi interjero beveik 
nelikę, o ikonografinės me
džiagos/ nuotraukų, graviu - 
rų ir kt./ vaizduojančio jį 
beveik nėra muziejų, archy
vų bei bibliotekų saugyklo - 
se, prašytume visuomenę 
mums padėti. Visus, kurie 
ką nors prisimena apie bu
vusi rūmų interjerą arba tu
ri kokios nors vaizdinės me
džiagos, labai prašome laiš
kais arba tiesiog kreiptis I 
Paminklų Konservavimo Ins
titutą . Mūs ų adres as; V ii nius, 
Žemaitijos 13/10.

Gal tokios medžiagos bū
tų Britų Muziejuje Londone, 
Herderio Institute Malburge, 
19 a,pabaigos ir 20 a.pra
džios architektūros, interje
ro ir Oginskių šeimą liečian
čiose knygose, išleistose Vo
kietijoje , Mus ijoje, Le nki joje,

MIRĖ ANTANAS MIŠKINIS
Praeitų metų gruodžio 

14 d. ,po ilgos ir sunkios li
gos mirė poetas .prozininkas 
ir vertėjas Antanas Miškinis.

Poetas Miškinis gimė 1905 
m.,sausio mėn. 29 d. ,Ute - 
nos apskr., Juknėnų kaime , 
ūkininko šeimoje.

Kauno Vytauto Didžiojo U- 
niversitete 1931 m. baigė hu
manitarinių mokslų fakultetą.

Mokytojavo Kauno V-toje 
gimnazijoje ir lygiagrečiai 
ėjo redaktoriaus pareigas 
nepriklausomos Lietuvos 
Valstybiniame Hadijofone. 
Jis mokytojavo iki II-sios 
sovietų okupacijos, o 1945 - 
1948 m. dirbo redaktorium 
Valstybinės Grožinės Lite
ratūros Leidykloje. Suimtas, 
nuteistas ir ištremtas I Si
birą, Stalinui mirus tik 1956 
m. gražintas į Lietuvą, 1957 
m.kovo mėn."Tiesoje" atli
ko prievartinę "atgailą"./Da
bar, rašydami apie jo mirti 
ir informuodami išeivius,pa- 

prancūzijoje ir Anglijoje. miršo paminėti tokią mažą 
Gal kas nors privačiai turi detalę,kad buvo okupantų

nuotraukų, iš kurių būtų ga
lima daryti interjero re - 
konstrukciją.Gal tokios me
džiagos atsirastų ir New 
Yc-Tk’o archyvuose.

Patartina siųsti kuo ge
resnes kopijas /foto ar ze- 
rokso/, jei informacija pa
imta iš taygos ar albumo- 
duoti pilną pavadinimą,au
torių, kur ,kas ir kada išlei
do.

Prie nurodyto antrašo pri
ded Lithuania ir arch. D. 
Griciui, registruotu paštu.

NAUJOS KNYGOS
KONCE-UTINIS GYVENI - 

MAS LIETUVOJE 1919-1940 
m. Vilnius, 1983 m. 144 psl . 
2.000 egz. Išleido "Vaga".

Autorius koncentravosi į 
instrumentinės muzikos kon
certų apžvalgą. Aptariama 
simfoninės muzikos koncer
tai, kamerinės instrumenti
nės muzikos .pučiamųjų ins
trumentų orkestrų, liaudies 
instrumentinės muzikos kon
certai. Taip pat kalbama a- 
pie to laikmečio meninio gy
venimo sąlygas.

• ČIULBA ULBA SAKALAS 
P. Zalansko tautosakos pal
tie kėjo ir atsiminimų rinkti
nė. 380 psl., 7.000 egz .

baudžiamas ,ir tremiamas, tų 
pačių, kurie dar ir šiandien 
sėdi ne savo žemėje ir "hu- 
maniškumą’’palaiko baimės 
ir teroro metodais. Dvigubu 
liežuviu kalbėdami, rašo ir 
kad: "Antano Miškinio ge-
riausieji kūriniai įėjo į kla
sikinį lietuvių literatūros 
fondą, iš jų mokėsi ir moky
sis tauraus paprastumo ir 
nuoširdumo ne viena jaunųjų 
poetų karta". Jo nuoširdumą 
ir talentą atpažino ir atpa - 
žins poetai ir poezijos my
lėtojai. Atpažino ir atpažins 
ma nipuliatorius.

Ar kada apgailėjo savo ne
palyginamai žiauresnes ir 
neatmainomas klaidas oku - 
pantai?

Nepriklausomybės laiko
tarpyje subrendusių poetų 
tarpe Miškiniui priklauso y- 
patinga vieta, nes jis jaus - 
mu išreiškė ir išdainavo vi
sus tuos esminius pasikeiti
mus, kurie vyko tautos so
cialiniame ir kultūrinia - 
me gyvenime poetiškai, iro
niškai, tačiau lengvai. Dau
gelis jo eilių be muzikų pa
galbos tapo pusiau liaudies 
dainomis.

Antanas Miškinis palaido
tas Antakalnio kapinėse, Vil
niuje.

AA CENTRINĖS ;
Montreal 273—7544
Ottawa 523-9977
Toronto 489 -3693 
Hamilton 522—8392
JEIGU GERI IR GALI

JEIGU NORI

A.A. (ALKOHOLIE ANONYMOUS)

London 438—1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287—2712
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674—6217

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

1984.1.19

ATEIK Į LIETUVIU 
grupes' SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

6 vai. vakaro.

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

JONUI R.: 337-8637

Plungėje atidaryta liaudies kūrybos gaminių įmonė "Minija"

MUZIKALI ŠEIMA
Vilniuje gyvena kompozi

torius Jurgis Gaižauskas. Jis 
vadovauja savo gausios šei
mos chorui;lO-čiai jo paties 
vaikų ir 13 anūkų. Trys vai
kai yra profesionalai muzi
kai: Jurgis pianistas, Juli
ja čelistė, Eglė kanklininkė.

Pats tėvas dažnai groja 
pirmuoju smuiku vietiniuose 
orkestruose ir akomponuo- 
ja operos solistams ar liau
dies dainininkams. Jis taip 
pat yra sukūręs muzikinę 
komediją, operą vaikams,4 
simfoniajs ir eilę smulkes
nių kūrinėlių. Šeimos cho
ras dalyvauja daugelyje liau
dies dainų festivalių.

VILNIAUS BALDU
PRAMONEI 100 METU

C.

Vilniaus Baldų Kombina
tas paminėjo įsikūrimo 1OO- 
tąsias metines. Gaminami

NAUJOS JUSTO PALECKIO 
SŪNAUS PAREIGOS

baldai automatizuotoje Imo - 
nėję pasiekė aukštos repu - 
tacijos ir yra perkami ne tik 
Lietuvoje,bet ir visoje Sov . 
Sąjungoje. Žinomi ir popu
liarūs Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje, Anglijoje, 
Suomijoje ir kitur.

1OO- tųjų metinių proga ir 
už planų punktualų vykdymą 
bei, kaip rašoma už" socia
listinius įsipareigojimus ’’ 
kombinatas apdovanotas 
Tautų Draugystės ordinu.

Atrodo, už tokį gerą biz
nį ir populiarumą darbiniu - 
kai turėtų gauti konkretesnį 
atpildą. Jie ir taip niekada 
nebuvo pasiruošę stengtis 
nekęsti kitų tautų, arba jas 
specialiai niekinti,ar išnau
doti. Toks "moralus" ordi
nas keistai atrodo laisvuose 
kraštuose gyvenantiems.Lie
tuvos gyventojai juk specialiai 
jokios tautos neskriaudė...

universitete.
Justas Vincas Paleckis,

g. 1942 m. yra baigęs Vil
niaus Universitetą ir Aukš
tąją Diplomatijos Mokyklą 
Maskvoje.Dirbo žurnalistinį 

Centro ir diplomatinį darbą įvairio-

Vietinėje spaudoje prane
šama, kad antrasis Justo 
Paleckio sūnus Justas Vin
cas yra paskirtas Lietuvos 
komunistų partijos
Komiteto Užsienio įvyšių Sk. 
vedėjo pavaduotoju.

To skyriaus vedėju kiek 
anksčiau buvo paskirtas ru
sas M.Sadovski, kuris nebu
vo išėjęs jokio diplomatinio 
mokslo ir nebuvo studijavęs

JAUNAMARTĖS DALIA 
Fragmentas

se Sov. Sąjungos ambasadose 
užsienyje.

Tačiau - su mokslu ar be, 
koks skirtumas, kai diriguo
ja ir savo kumštyje laiko su 
mokslu ar be, Kremliaus 
diktatoriai?

ANTANAS MIŠKINIS

Visą dieną ir naktelę debesėliai sukos, 
Ir prisnigo, ir pripustė balto balto pūko.

Sukos vėjai , sukos varnos, kol ir jos ant galo, 
Prisiglaudę nuogam berže, apsingtos pabalo.

O kai mėnuo išsinėrė pro žvaigždelių pulką, 
Visas miškas, visas kraštas deimantais uždulko ’.

Taip ir mato mano akys kelionėlę didžią;
Ant eglelės žaliūnėlės sidabrėlis žydžia.

Žydi žydi sidabrėlis ant žirgelių karčių, 
Neša nuneša mums laimę ir jaunystę sparčiai.

SOCIALINĖS GLOBOS PRADŽIA

Platesniu mastu vykdomo socialinės globos darbo pra
džią reikia laikyti Didžiojo karo metu organizuotą pagal - 
bą ištriemtiems ir pabėgusiems iš karo veiksmų nusiaub
tos Lietu/os gyventojams Rusijoje. Lietuvių visuormenės 
iniciatyva Rusijoje buvo Įsteigtas centralinis nukentėju 
siems nuo karo šelpti komitetas, kuris organizavo va
dinamuosius vietos tremt'nių komitetus po visą plačiąją 
Rusiją, kur tik buvo daugiau 1 ietuvių tremtinių susibūrę . 
Per šiuos ko.nitetus buvo šelpiam: ir globojami tūKstančiai 
dideliame skurde atsidūrę pabėgėliai. Nepamiršti buvo ir 
Mažosios Lietuvos lietuviai, kuriuos karo pradžioje rusų 
kariuomenė , užėmusi dabartinio Klaipėdos krašto ir 
Rytprūsių plotus, buvo Ištrėmus! Rusijos gi lumen Šiuos 
tautiečius globojo ir šelpė , kiek išgalėdamas , lietuvių vi
suomenės suorganizuotas Prūsų lietuvių globos komitetas.

Lietuva, 1918-38

kReA/i 
VE/ORoO»AI

"Pensininkavimas Jonui sunkus. Jis negali sutikti, kad dabar 
jau niekas jo nebijos

LIETUVIŠKOS PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

- Vargai ir bėdos ant sprando sėdas.
-Ant vieno turtingo šimtas elgetų.
- Žemės tiek, kad vienas Šuo uodega užklotų.
- Vaikų kaip pupų, o duonos nė plutos.
- Pilvo moliu nepridrėbsi.
- Badas ir geležį laužo.
- Barasi , kaip broliai atsidalindam'.
'Kad šuo pinigų turėtų, pamazgų nelaktų.
-Kurgi rasi Šunies būdoj duonos ?
-Lauk, šuneli, ko’ nustips kumelė-
- Pakol riebusis sulys, liesasis nudvės.
-Kol kudlotas nupliks, plikasis nušals.

- Pilna sauja sėja, pilnu dalgiu pjauna.
- Po darbo ir duonos pluta gardi.

ŽALIANYKŠTIS

SAUSIO MĖNESĮ PATIKRINKIME ŠVIESA AUGALAMS

Pagrindinis rūpestis, norint išlaikyti per žiemą kam
baryje laikomus augalus, yra parūpinimas jiems pakan - 
kamo šviesos kiekio.

Pagrindinis šviesos šaltinis - langai. Dažnai jie pra
leidžia ir šaltą vėją,kuris gali pakenkti augalams.

Žiemos saulė yra žemesniame lanke danguje, tad 
sviesa kambaryje siekia giliau į kambarį, negu vasara. 
■Reiškia, vazonus galima pastatyti iš toliau nuo palanges, 
nes šviesa juos taip pat pasieks.

Bet koks šviesos kiekis geriau išsisklaidys, kamba
ryje, jeigu sienos ir lubos yra šviesios spalvos.

Pietinės puses langai suteikia stiprią šviesą, nytu 
ir vakaru puses langai duoda tiesiogine šviesą ryta ir po
piet ir vidutine šviesą kitu dienos metu. Šiaurinės pusės 
langai visą laiką praleidžia vidutine ar silpna šviesą bet 
kuriuo dienos metu.

Langai lubos e (skylights) suteikia vidutinės šviesos 
kiekį net ir debesuotą dieną tol, kol augalai randasi kelias 
pėdas žemiau jų.

Pasitikrinus langus, galite peržiūrėti, ar vazonai 
atatinkamai sugrupuoti.

Žydintys augalai, kuriems reikalinga tiesioginė saulės 
šviesa pav. gera niurnai nežydės gerai, jeigu bus kitur 
pastatyti.

Vijoklinės rūšies augalai menkesnėje šviesoje bus iš- 
tyse ir didės nias tarpais tarp lapų.

Tikrumoje, visi augalai, kilę iš šiltų kraštų, pav., 
Floridos, gaudami mažiau šviesos kambariuose, neišau
gina tokio pat dydžio lapų.

Yra būdų padidinti šviesos kiekius augalams specia
lių lempų pagalba. Jos turi mėlynųjų ir raudonųjų spin
dulių nuo 60-300 vatų, priklausant kokį plotą reikia ap 
šviesti. Šios lempos kol kas dar negana ištobulintos ir 
įkaista , todėl augalus reikia laikyti nuo jų apie 2 pėdas 
nuotolyje.

Reguliarios "cool-white" /fluorescents/ dienos švie
sos lempos yra gerai išbalansuotos mėlynais ir raudonais 
spinduliais ir mažiau kaitina. Jos tinka šviesos papildy
mui, ir kaip vienintelis šviesos šaltinis.

Pavasarį šios lempos ypatingai naudingos, norint dai
ginti sėklas ir sodinukus kambaryje

O. L A ŠAS

CITRINIŲ VAISŲ PAKAITALAI
Ištikus nepaprastiems šalčiams Floridoje, stipriai 

nukentėjo citrininiai vaisiai. Jau dabar žinome, kad dėl 
to apelsinų, citrinų, tangerinų ir greipfrutų kainos pakils. 
Tačiau vitamino c,kurio ypatingai trūksta žiemos mene - 
siais,dažnai susergant slogoms ir peršalimais, galima 
gauti ir iš kitų šaltinių. Jų yra pamidorų sunkoje, broko
liuose, kopūstuose, žieminiuose arbūzuose,kurių yra pa
kankamai žiemos mėnesiais.

Vidutinio svorio vyrui reikia 60 mg vitamino c,ku - 
ris randasi 1/2 puodelio virtų brokolių arba dviejuo
se puodeliuose pamidorų sunkos.

Moterims reikia 45 mg vitamino c. Vaikams - 30 mg 
kurie randasi atskiestame vaisių sunkos/obuolių/ puode
lyje.

5 psl.
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Pirmutiniame ir didžiausiame je f* a • 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8 % ui 90 dienu term indė!. 
8'2 % už 6 mėn. term, indėlius 
8/4% ui 1 mėty term, indėlius 
9%% u£ 2 metų term, indėl. 
9'4% už 3 metų term, indėlius
9 % už pensijų plonų
9 % už namų plana^
7'4% už specialia taup. s-tą 
7'4% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asm paskolas nuo 11|4% 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų.................10/4%
2 metu 11 %
3 me! n 12 %
( fixed rote)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 at 3 metų..; 10 % 
(variable rate)

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieni ai s ir penktadien.- 
nuo 10 v.r. iki 8 v. v.; šeštadieniai s — nuo 9 v.r, iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio menesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namoi — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1X49 M6P 1A6

Iš "KALENDORIUS"J

st. Catharines
BENDROS KŪČIOS

buvo suruoštos gruodžio 
18 d., sekmadienį, po pietų, 
Pranciškonų Vienuolyno pa
talpose. Visos salės kėdės 
buvo užimtos dalyviais iš 
viso Niagaros pusiasalio. 
Gražiai papuošta salė su 
Prakartėle ir kalėdine eglu-
te, puikūs tradiciniai valgiai eeonom

Upelis graužia ledo plutą 
Ir drasko sniego kepures. 
Žilvičiai šnabždasi sukrutę:
— Upelis graužia ledo plutą...

bei šventiška programėlė 
bendras Kūčias padarė vi
siems dalyviams labai jau
kias ir malonias. Didelė pa
dėka visiems, kurie Kūčias 
surengė. Tikrai buvo įdėta 
daug darbo ir širdies.Kle
bonas kun.Kęstutis Butkus , 
palaimindamas valgius ir 
dalyvius,priminė sovietinių 
rusų sunkiai pavergtą bei 
rusinamą mūsų tėvynę.

TRADICINIAI PIETŪS - 
DEBATAI

su Kanados parlamenta
rais Įvyks 1984 m.sausio 8d.
sekmadienį, tuojau po mūsų 
pamaldų. Renkamės į jau vi-

Standard" reporteris Brian 
Collins stambiom raidėm, 
pabrėždamas, kad sovietų 
Rusijos pavergtos tautos ra
gina laisvąjį pasaulį nenusi
ginkluoti vienašališkai - ne
pasiduoti sovietų žinomiems 
apgaulės triukams

Pavergtųjų Tautų organi - 
zacijos St. Catharinėje tiks
las r "Relentless public, 
political, diplomatic and 

ic pressur 1 on the
Soviets to release le occu- 
piednatios from their 
grip".

Diskusijose aktyviausiai 
dalyvavo šie Kanados parla
mento nariai: St. Catharines 
Joe Reid, Niagara Falls Al 
Mac Bain ir Erie -Ray Hag
gerty. Visi jie nuordė. kad 
Sovietų Rusijos imperializ
mas sudaro didžiausią grės
mę pasaulio taikai.

Lietuviai iš savo pusės iš
kėlė neseniai pavergtoje Lie
tuvoje nuleisto Sigito Tom - 
kevičiaus likimą, kaip naują
įrodymą jog sovietai ir to 

lliau nesilaiko savo pačių
Pro žalią pušį, tartum rūtą, 
Per slėnius, pievas ir girias 
Upelis graužia ledo plutą 
Ir drasko sniego kepures...

Runcė Dundierin

SVETIMOS PUPOS IR NUOSAVOS LŪPOS

Gražiai mes lietuviškai mokam: 
Visokius galvočius prašokam. 
Anglišką žodi pagaunam - 
Lietuviškus marškinius maunam,

Į gatvę išėję kas rytą,
Žygiuojam kaip lordai per sirytą, 
Batai šiušiais patampa, 
Kornenu krikštijam kampą.

Leidė vačina k'čeną.
Tyčerts bolsą tyčina.
Draiveris draivina karą.
Liandonus grtnorių bara. 7

- i ■ '
Vakar pentino m fliorą,
Šiandien klyninafn -torą.
Džionkus iš jardo mūvmam - 
Šitaip mes Kalbą lietuvinam.

stems žinomą "Esquire" 
viešbutį 12 vai. Labai kvie
čiami ir visi lietuviai.

Pakviesti dalyvauti šie 
parlamenta ra i: Joseph Reida, 
Robert Welch ir Jim Brad
ley iš St.Catharines; Al Mac 
Bain, Vince Kerrio- Niagara 
Falls, Gilbert Parent iš 
Welland’o, Girve Fretz-Port 
Col bourne, Philip A ndrews - 
Lincoln ir Ray Haggerty iš 
Erie.

Pagal eilę, šiemet prane
šimą apie padėtį Baltijos 
kraštuose, Ukrainoje, Lenki
joje, Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje padarys latvių at
stovas Peter Vasarinė. Iš 
lietuvių pusės bus padarytas 
pranešimas bei pravestos 
diskusijos apie neseniai pa
vergtoje Lietuvoje 1O metų

toronto
AP/E LIETUVIŲ 
ŠACHMATININKU KLUBĄ

Nuo 1983 m. spalio mėn. 
Lietuvių Namų globojamas 
ir finansuojamas Šachmati
ninkų Klubas įsijungė j LN 
Visuomeninės Veiklos Ko
miteto sudėtį. Klubas turi 
apie 30 narių, priklauso Ka
nados Šachmatininkų Fede-

ro 500 m. mirties sukaktu
vių minėjimo Rengimo Ko - 
miteto prašymą, paauko
jo $500. Sukaktis bus mini
ma šiais metais, sukur
ta nauja lietuviška opera bus 
pirmą kartą atlikta Toronte 
š. m. rugsėjo mėn. 1-2 d.d.

Tekstas-Kazio Bradūno , 
muzika- Dariaus Lapinsko .

RAGINAMA UŽSIREGIS
TRUOTI į UŽGAVĖNIŲ

racijai ir yra užregistruotas KARNAVALO metu būsią n-
Ontario prov. įstaigoje kaip 
ne pelno organizacija.

Valdybą sudaro pirm. V. 
Genčių s,vicep.R.V a i- 
č a i t i s, ižd. -J. Gali - 
n a i t i s.

Klubas ruošia žaidynes su 
lietuvių ir kanadiečių ko
mandomis, Toronto Metro 
Meisterių Klasės varžybose 
jau antri metai iš eilės lai-

čią meno darbų parodą LIE
TUVIU NAMŲ raštinėje tel: 
532-3311.

DEŠIMTASIS KALENDORIUS
Knygos pavidale pasirodė 

Toronto Prisikėlimo Para - 
pijos ekonominės sekcijos 
p-ko St. P r a k a p o su
redaguotas ir išleistas 1984 
metų kalendorius.

mėjo antrąją vietą. 1983 m. 
spalio mėn. 16 d. LN vyko 
žaidynės su Kanados čempi- 
jonų komanda, kuriose su
žaidė lygiomis 2:2. Įdomu, 
ar mūsų jaunimas bent kiek 
domisi šachmatais? Ar jų 
yra įsirašiusių J Lietu
vių Šachmatininkų Klubą?
• Lietuvių Namų Valdyba, 
atsiliepdama Į Šv.Kazimie-

Išleido Prisikėlimo Pa
rapijos Ekonominė Sekcija. 
208 psl.,3.OOO egz. Kaina 
nepažymėta. Turinyje- išsa
mus vardynas, ist* istorijos 
fragmentai, prozos, poezijos, 
įvairūs praktiški patarimai , 
galvosūkiai, jumoras ir kt . 
Iliustruota nuotraukomis,pie
šiniais. Šis Kalendorius pa
sirodo jau dešimtą kartą.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ !

ATEIK [ LIETUVIU A A (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ*. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
PENKTADIENI* 119 MIMICO Ave.. (Royal York Rd. įr 
Mimico Ave. /rampas). ^TORONTE 7:30 vai. y.

SKAMBINKIT! Tel. 487-5591

PIRMOJ! ŠVENTE NAUJUOSE 
PENSININKU NAMUOSE
VILNIUS MANOR gyventojai 
surengė savo pirmąją šiose 
patalpose šventę-iškilmingą 
Naujų Metų sutikimą.

Pensininkės, talkinamos 
vyrų, paruošė valgius. Visi 
džiaugėsi naujomis patalpo
mis ir sale.

• Dr. Jonas ŽMUIDZINAS, 
Generalinis Lietuvos . Kon
sulas buvo pakviestas ir da
lyvavo Toronto konsularinio 
korpuso paruoštuose pietuo
se Ontario prov. premjerui 
W.G.D avis pagerbti.

Ontario gubernatoriaus 
skirtame priėmime Toronte 
reziduojantiems konsulams, 
dr. J. Žmuidzinas pasveikino

LIETUVIU SODYBA
Praeitų metų gruodžio 8 d. 

buvo prakasta žemė sklype , 
skirtame LIETUVIŲ SODY
BAI, kuri bus pastatyta Vil- 
loughby , Ohio, netoli nuo 91 
kelio, apie 9 mylios nuo 
Lietuvių Namų ir bažnyčios

Inž. Br. S n a r s k i s .ku
ris pirmininkauja LB patikė
tinių Tarybai, vadovavo ofi
cialiai daliai.

Gauta valstybinė paskola 
ir subsidija vykdyti šiam 
projektui.

LIETUVIŲ SODYBA skir
ta vyresnio amžiaus /nuo62 
m/ žmonėms ir invalidams, 
kurie gali patys save apsi
tarnauti. Bus pastatyti 6 
aukštų namai, 62-jų butų su 
vienu miegamuoju ir 20 pri
taikytų viengungiams. Tiki-

Lietuvos vardu gubernatorių 
Naujųjų Metų proga.

• Oficialiuose valdžios pri - 
ėmimuose Naujų Metų proga 
parlamento rūmuose be dr.
J. Žmuidzino, dalyvavo ir 
žurnalistai- R.Rudaity- 
t ė, J. K a r k a, A.R i n - 
kūnas ir K. Raudys.

Etninių grupių žurnalistai 
pasirašė sveikinimus Brita
nijos karalienei irjAVprez. 
fl. Reagan* ui.

• Lietuvių Namų rengtame 
Naujų Metų sutikime dalyva
vo virš 250 svečių. Progra
moje dalyvavo solistai D. 
Strimaitytė ir E.Punkrius , 
šokiams grojo "Malūno" or
kestras.

rnasi pastatyti per 8-9 mė - 
nesiūs.Namus administruos 
Dana Čipkienė.

Gerai,kad susirūpinta to - 
kiomis statybomis. Kanadoje 
jos sėkmingai vykdomos. Taip 
pat jos ženklina ir negailes
tingą laiko bėgimą...

PARENGIMAI
S a u s i o 22 d, - 
KLAIPĖDOS K-nAŠTO AT
VADAVIMO MINĖJIMAS 
Lietuvių Namuose.

V a s a r j p 12 d. - VASAnIO 
16-TOSIOS MINĖJIMĄ S. ±te n- 
gia ALTa.
V a s a r j p 25 d. - UŽGA - 
VĖNIŲ BLYNŲ BA LIUS. Ke n- 
gia "Pilėnų" Tunto Tėvų Ko
mitetas .

K o v o 4 d, - Parapijos Au
ditorijoje ŠV. KAZIMIERO 
500 m. MIRTIES MINĖJI
MAS.

įkalintą Sibire kun . Sigita 
Tamke vi Mų, T . ■

Tik gausesniu pavergtųjų 
tautų narių dalyvavimu šiose 
diskus Įjos e-debatuos e tegali
ma kanadiečiams parlamen - 
tarams parodyti, kad mums 
tikrai rūpi kova ir už mūsų 
šalies laisvę.

"THE ST. CATHERINES 
STANDARD"

6 psl.

konstitucijos, "garantuojan
čios "tikėjimo laisvę.

1 S. Šetkus

VISUOTINAS RAMOVĖNU 

SUSIRINKIMAS
Š.m.sausio 21 d., sekma - 

dienį.ll v. r. šaukiamas vi - 
suotinis Niagaros pusiasalio 
ramovėnų visuotinas narių 
susirinkimas Tėvų Pranciš
konų misijos Salėje.

• PARĖMĖ AUKOMIS "NL" 
šie as menys:K. Jonušas ir j, 
Šarapnickas po $4; Vanda ir 
Petras Šidlauskai $20. Nuo
širdus AČIŪ. "NL"

bndon,ont.
PAGERBĖ RITA* VILIENĘ

Gimtadienio proga ""Pa
švaistės” Choras pagerbė 
savo vadovę muz.Ritą V i- 
1 i e n ę. Buvo įteikta do - 
va na, pasivaišinta, padainuo
ta. "Pašvaistė" vis plakiau 
reiškiasi ir jau rūpinasi da
lyvavimu Kanados Lietuvių 
Die nose, kurios šiais metais 
vyks Hamiltone.

įdėjo naują S.Šetkaus ^TRADICINĖ KALĖDŲ EG- 
rašinį laiškų skyriuje. Tar- LUTĖ buvo surengta R. Vi- 
pe kita ko, rašinyje paminėta Henės, I. Černienės ir D. 
kad Lietuva kovose su sovie- Armstrong. Vaidino, dėklą— 
tiniais okupantais tuojau po mavo, giedojo ir dainavo 9 
II-jo Pas. Karo neteko apie vaikai. Buvo ir Kalėdų Se — 
40.000 laisvės kovotojų. nelis/A. Švilpa/* kuris apdo-

koi; vanojo visus atvykusius vai-

REIKALAUJAMA LAISVĖS 
SOVIETU PAVERGTOMS 
TAUTOMS

Šių irmrų sausio mėn, 18 u, 
įvyko marinis lietuvių, lat
vių. estų , ukrainiečių, len
kų, čekeslovakų bei vengrų
subuvimas - pietūs ir po jų 
diskusijos, dalyvaujant Ka
nados parlamentarams. Šį 
įvykį plačiai aprašė "The

kus. Svečiai buvo pavaišinti 
kava.

• NAUJŲ. METŲ SUTIKIMĄ 
surengė Londono Apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės Val
dyba, kuris praėjo smagio
je nuotaikoje prie šventiškai
papuoštų stalų. Sugiedojus 
Tautos Himną, buvo pakeltos 
šampano taurės ir sutikti 
Naujieji Metai.

n p E Q U E P INSURANCE &
U 11 U V n E 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West e Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v. v. , šeUtadieniais 9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys of "Batter Business" Būro

* Namų—Gyvybės
* Automcbilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginiš 822-8480
Insurance Agency Ltd.

INSURANCE
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

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

TeL 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Hamilton
NAUJOS VALDYBOS

KANADOS LIETUVIU B - 
NĖ S Hamiltono Apylinkės 
naujos valdybos rinkimai 
skelbiami š. m. VASARIO 12 
d., s e k m a d i e n į, t. y. , 
tą dieną,kada bus švenčiama 
Nepriklausomybės šventė.

Balsavimai vyks iš ryto 
Jaunimo Centro salėje per a- 
biejų pamaldų laiką ir po
piet Scott Park gimna - 
zijoje,žmonėms atvykstant Į 
minėjimą. Yra sudaryta 
rinkimams pravesti komisi
ja: pirm. - K. Mileris /545- 
4058/, sekr.-O. Stasiulis 
/528-2O55/, E. Bajoraitienė

’'TALKOS *’ KOOPERATYVAS NAUJOSE PATALPOSE
Stasys Dalius 

/pabaiga/
Dabar jau TA LKOS raštinė 

turi dideli, erdvų ir patogų 
nariams laukiamąjį, moder
niškus kasos langelius,ap
rūpintus automatiniais sei
fais. Už kasos langelių irgi ’ 
pakankamai erdvi, didelė 
vieta su rašomaisiais stalais 
tarnautojams dirbti. Šone- 
didelis vedėjo kambarys su 
dideliais, į gatvę išeinan
čiais langais,kitas kiek ma
žesnis, atskiras kambarys 
paskolų tarnautojui. Tai tiek 
įėjus matoma nariui, bet to
liau yra ir kiti kambariai. 
Perremontavus ir patvar
kius senąją raštinės vietą , 
ten stovi kompiuteris ir 
kambarys tarnautojams 
dirbti nesurištus su kasa 
darbus. Be to,atskiras po
ilsio kambarys tarnauto
jams, virtuvėlė ir prausyk
la. Apačioje rūsyje įrengtas 
didelis Valdybos posėdžių 
kambarys su pečiuku, šaldy
tuvu ir kriaukle bei spinte - 
lėmis. Taip pat atskiras 
kambariukas valytojui su vi
sais reikalingais švaros pa
laikymo priedais,prausykla, 
elektros kambarys, sandė
liuką i,archyvui kambarys ir 
katilinė.

Baigus statybos darbus , 
TA LKOS raštinei teko per
kelti į kitas vietas seifus ir

SPECIALYBES:
• BATŲ TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAIS (STORAGE/
• ZOMŠAS

495-9Ue AVENUE, LaSalle 
365-1 143

7661 A CENTRALE, LaSalle 
365-71 46

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1984.1.19

RINKIMAI HAMILTONE

/549-3483/, V. Sakas/528 - 
4834/ Ir A. Pleinytė /549- 
5372/.

Visi apylinkės lietuviai y- 
raprašomi susidomėti mūsų 
apylinkės lietuvių reprezen
tacija, neatsisakyti 
kandidatuoti, pa j ieškoti ir 
siūlyti tom pareigom tinka
mus asmenis. Į Valdybą ren
kami 7 žmonės, Į revizijos 
komisiją - 3, dviejų metų 
terminui.

Kandidatus rinkiminei ko
misijai pristatyti ligi s a u- 
s i o 23 dienos.

RINKIMINĖ KOMISIJA

dokumentų spintas. Tai su
darė nemažai galvosūkio ir 
sunkaus darbo perkeliant pa
grindinį trijų tonų seifą į 
naują vietą. Taip pat kompiu
terio visos mašinos su dau- 
gybe laidų buvo perkeltos, o 
kur dar visi rašomieji sta
lai pernešioti ir visas kitas 
raštinės turtas,kurį reikėjo 
perkelti, pernešti, perkiloti . 
Čia Valdyba turėjo netiktai 
planuoti, bet stipriai pečius 
priremti,kol viskas atsirado 
numatytose vietose.

Pagaliau raštinės baldai 
sutvarkyti ir žaliuojančios 
bei žydinčios gėlės papuošė 
patalpas. Atidarymo dieną 
1983 m. gruodžio mėn . 
16 d. .penktadienį, 2 vai. mo
terys tarnautojos, pasidabi
nusios korsažais, Valdybos 
nariai ir Komisijos nariai 
su gėlių žiedais atlapuose 
laukė atvykstančių svečių.

Sulaukėme mielų "Para
mos" atstovų, atvyko pirm . 
H. Stepaitis su vedė - 
ju E.Stravinsku, Pri- 
s įkėlimo Parapijos Kredito 
Koop. pirm. dr. S.Čepas , 
ižd.J.P a 1 y s ir vedėjas A. 
U nde r y s;E.Aankins- 
latvių kooperatyvo vedėjas , 
G.Woodbridge - Hamilton 
Chapter prezidentas, Pro - 
vincial Civil Servants Cre - 

dit Union prezidentas B. 
D e a n s ir vedėjas,Golden 
Horseshoe Credit Union ve
dėjas, Co- operative Trust 
atstovas, advokatai, inžinie
riai, architektas A . Šve
das ir kiti svečiai.

Erdvus laukiamasis pri
sipildė sausakimšai svečių 
ir narių, kurie laukė atida - 
rymo iškilmių. Punktualiai 
2 vai.p.p. TALKOS p-kas J. 
Stankus trumpu žodžiu 
pasveikino susirinkusius, 
primindamas nueitą TALKOS 
kelią bei pasiektą ekonominį 
pajėgumą. Atidarymo kaspi
ną perkirpti buvo pakviestas 
Hamiltono miesto burmist
ras Bob M or row. Jam ne
galint dalyvauti dėl kitų įsi
pareigojimų, jį atstovavo Al- 
dermanas Bill McCullock, 
kuris perkirpo kaspiną asis
tuojant visai TALKOS valdy
bai- J. Stankui, St. J. Daliui , 
R. Konteniui, J. Krištolai - 
čiui ir Ą.Stanevičiui. Visą 
atidarymo ceremoniją foto 
aparatų spraksėjimu įamži
no M. B o r u s i e n ė.

Po kaspino perkirpimo 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas TėvJuvenalis Liau - 
b a atliko liturginį patalpų 
pašventinimą.

Sekė sveikinimai,kuriuos 
pradėjo Aldermanas B.Mc 
Cullock, pasidžiaugdamas 
lietuvių nauju laimėjimu. 
Sveikino G.Woodbridge, H. 
,Stepaitis-’’Paramos" p-kas, 
įteikdamas dovaną sieninį 
laikrodį su lietuvišku įrašu , 
dr.S. Čepas-su dovana, E. 
nankins ir buvęs TALKOS 
pirmininkas Vytautas Le- 
pa rs ka s .

Pirm. J. Stankus,padėko
jęs sveikintojams, pakvietė 
visus pasirašyti svečių kny
goje ir pereiti žemyn į Val
dybos pošėdžių kambarį,kur 
buvo paruoštos p. Petke
vičienės vaišės. Visi 
atsilankiusieji buvo pavai-

HAMILTONO LIETUVIU ŽŪKLAUTOJŲ 
IR MEDŽIOTOJŲ KLUBAS '’GIEDRAITIS'’

MALONIAI KVIEČIA 
VISUS ATSILANKYTI' 

I < 

metinį

ZUIKIU BALIU
su Įdomia programa

• ĮVAIRŪS GĖRIMAI
• ŠILTA VAKARIENĖ
• STALIUKU LOTERIJA
• TAURIŲ ĮTEIKIMAS KLUBO NARIAMS 

MENINĖJ PROGRAMOJ — Toronto Lietuvių Namų 
Moterų Būrelio dainos grupė, vadovaujant muz.

J. DEKSNYTEI. Šokiams gros TZYGANI ORKESTRAS.
Baliaus pradžia — 18:30 v., meninės programos — 20:00 v.

ĮĖJIMAS — $ 5.00, studentams — $ 4.00 

HAMILTONO LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJO ir MEDŽIOTOJŲ
KLUBO "GIEDRAITIS" VALDYBA

ŠVENČIŲ PROGA
AUKOJO LIETUVIŲ FONDUI

Vietoje kalėdinių sveikini
mų, šiemet savąsias aukas 
skiria LIETUVIŲ FONDUI ir 
per vietos Įgaliotinį 
Įteikė šie asmenys: O. ir J . 
LEVĘRIAI iš Campbell’s Bay, 
Que., K. ir A. POVILONIAI 
iš Richmondo, Ont. ,B.irV. 
PA LILIONIAI iš Kingston, 
Ont., ir A. ir A. PAŠKEVI- 
CIAI iš Ottawos. Viso gauta 

.$ 60.
Šios aukos bus skirtos pa- 

? didinti Bendrąjį Ottaxvos lie- 
. tuvių įnašą Fonde /Nr. 23/ ,

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES PASAKŲ 
JOSE RASI IR GROŽIO. JUMORO. IR IŠMINTIES f

” TALKOS" PATALPŲ ATIDARYMAS 1983. XII. 16. Paramos" pirmininkas
H. STEPAITIS Įteikia dovana. Iš Kairės: St. J. Dalius, J. Stankus, J. Krištolaitis,
H. Stepaitis, dr. S. Čepas, R. Kontenis. Nuotr. M- Borusienės

šinti vynu. Iki 7 vai. vakaro 
vyko patalpų apžiūrėjimas 
/open house/, kur apsilankė 
apie 300 narių. Visi bu
vo patenkinti ir džiaugėsi 
gražiomis TALKOS raštinės 
patalpomis.

• Sieniniai lietuviški TAL
KOS kalendoriai 1984 m. 
gaunami raštinėje darbo va
landomis. Nariai prašomi 
juos atsiimti, nes paštu ne - 
bus siuntinėjama.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA GRĮŽO 
t POATOSTOGINI DARBA

Vysk. M. Valančiaus Litu
anistinės Mokyklos pamokos 
prasidėjo sausio 7 d.

Tradicinės Kalėdų Eglutės 
programą gražiai atliko mo
kiniai, suvaidindami veikalą 
"Užburtos Gėlės".

Sausio 14 d. muz. Dalia 
Viskontienė demons
travo muzikos ir dainavimo 
dėstymo metodus.

SAUSIO 28 d.
šeštadienį, 
Hamiltone 
Jaunimo
Centro salėje

SVEIKINANT SU ŠVENTĖMIS, AUKOJO TAUTOS FONDUI
KALĖDŲ IR NAUJŲ, METŲ proga nuoširdžiai sveikiname 

pavergtoje Lietuvoje ir visame pasaulyje išsisklaidžiusius 
savo gimines, bičiulius, draugus ir pažįstamus, linkime 
malonių Šv. Kalėdų ir Dievo palaimos 1984 metams. Lai 
Dievas teikia visiems geriausios sveikatos ir visokių 
gėrybių !

Užuot siuntę kalėdines korteles, aukojame TAUTOS 
FONDUI, remiančiam laisvės kovą už tėvynę Lietuvą.

Aukojo po $50. - Fifty Point Place Restorano savininkaiJ. 
G. Skaisčiai, Stasys ir Sofija Rakščiai, A. Obcarskis, J. E. 
Stebliai, J. Svilas, V. A. Januškos, B. A. Steponavičiai, Al.
A. Patamsiai; po $40. - dr. B. Vidugiris ir šeima. Ot. Z. ir 
šeima Stasiuliai; po $30. - J. A. Asmenavičiai, M. J. Repeč- 
; os, J. Lekutis, P. Z. Sakalai, Al. D. Jankūnai, K. St. Mile- 
riai, P. St. Kanopos, Pr. St. Ročiai, J. E. Bubniai, A. Min- 
gėla, Pr. Kažemčkas ir šeima: po $25. - V. B. Markūnai, V. 
Beniušis, ir šeima, B. O. Vengriai, P. G. Breichmanai, Al.
B. Juozapavičiai, Juozas ir sesuo Jadzė Liaugminai, J. R. 
Pleiniai, L. E. Klevai, J. O. ir sūnus Edi Adamauskai, Z. Al. 
Pulianauskai, M. V. Šniuoliai, M. Lazdutis; po $20.- J. EI. 
Bajoraičiai, M. Juodis, B. E. Milašiai, A. G. RepSiai, Č. 
Tiškevičius, J. E. Grigaliai, Br. G. Grajauskai, V. J. Pil
kauskai, K. E. Gudinskai, V. Saulis, P. Pleinys, Ant. Mik
šienė, A. B. Šilgaiiai, Gr. E. Jasevičiai, J. J. Stanaičiai, A. 
M- GarKūnai, A. St. Verbickai, J. St. Pyragiai, J. B. Sadau
ską!, P. E. Brasai, V. Narkevičius, V. J. Svilai, J. E. Ma- 
žulaičiai, P. Bosas, A. M. Pusdešriai, St. N. Senkai, J. L. 
Toliai, A. St. Petkevičiai, P. O. Budvydžiai, V. Br. Porkau- 
skai, Juozas Stonkus, A. D. Kamaičiai, J. M. Tarvydai, L.
M. Borusai, L.A.Ulbinai, Z. Ad. Gedminai; po $15. - F. O. 
Pajarskai, K. H. Norkai, K. ir Lucy Meškauskai, J. A. Dek- 
sniai, Ig. Varnas, V. G. Kairiai, J. O. DtveikJai, B. R. Pa
kalniškiai; po $10. - V. S. Macukaičiai, P. T. Enskaičiai, Al. 
G. Lukai, P. Pr. Lukošiai, Al. Aid. Erštikaičiai, K. E. Si
maičiai, V. E. Stabingiai, P. Vitienė, A. E. Liaukai, J. As- 
tas, A. J. Gedrimai, St. G. Vinerskiai, J. A. Mačiukai, P. 
Latauskas, Stefanija Kalvaitienė, A. St. Šukaičiai, P. E. 
Gužai, Alg G. Grajauskai, S. A. Urbonavičiai, Aleksan
dra Genė ir J. Kudžmai, J. ir Liuda Stungevičiai, P. T. 
ir sūnus Kareckai; po $5. - K. M. Kvedarai, S. Vyšniaus - 
kas.

kuris šiuo metu siekia $7200. 
sumą.

įgaliotinis reiškia aukoto
jams lietuvišką AČIŪ’

Iš viso šiais metais šio 
apylinkės ribose LIETUVIU 
FONDUI sukaupta $1450.

Albinas Vilniškis

• Ottawos dienraštis "The 
Citizen" paskelbė žinią a - 
pie kun. Sigito Tamke - 
vičiaus nubaudimą, pa
žymint, kad Maskva nepa
skelbė baudos laiko ir jis, 
kaip ir nubaustasis kun .A. 
Svarinskas,kovoję prieš so
vietinį religijos varžymą .

Žni&niy SItui cfag <L.
1449 St. Alexonder St. Suite 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO SSOO.- IKI S 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMAI BEI PERSIUVlMAl 

Tel. 845-2912 embassy fur
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iTTontreal
M I R U S I E J I ;

• LIGNUGAkIS Kazimieras , 
89 m. mirė. Liko žmona 
Magdalena, duktė Alice, 2 
vaikaičiai. Palaidotas per 
A V parapiją.

• SEVAS TA VIČIUS Long! - 
nas, 97 m., mirė ligoninėje. 
Jis buvo V.Sušinsko ir Ant. 
Kazlausko uošvis. Palaidotas 
per AV Parapiją.

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO 
KANADOS LIETUVIU FONDUI

H.BERNOTIENĖ a.a. Ja
ninos ir Jono V a 
č i ų atminimui 
Fondui $ 1OO.

Dėkojame.

it k e v i- 
aukojo KL

KLFondas

Užuojauta artimiesiems

DĖMESIO
Kas turi ”NL” numerių 

nuo 1944- 1948 m. imtinai , 
prašome perleisti juos ”NL” 
redakcijai, kad galima būtų 
sudaryti komplektus.

• ” NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUDOS BA
LIUS bus g e g u. ž ė s mėn.
5 d. Šv.Kazimiero parapijos 
salėje. ”NL” B-vės Valdyba 
prašo Montreal!© organiza
cijas minėtą datą rezervuoti 
"Nepriklausomos Lietuvos ” 
savaitraščiui.
• DĖKOJAME visiems rū
pestingiems skaitytojams ir 
rėmėjams, kurie paskubėjo 
atsiskaityti už "NL” prenu
meratą. Daugelis jų parėmė 
mus ir savo šiltais švenčių 
ir kitokiais našaus darbo 
linkėjimais. Visi "NL”dar - 
buotojai už tai nuoširdžiai 
dėkoja.
• Mūsų savaitraštis šven
čių metu, spaustuvei atosto - 
gaujant ikf 7 sausio, nebuvo 
leidžiamas.

Sausio mėn. 1-2 nr. buvo 
išsiuntinėtas sausio 12 d.Ta
čiau kaikurių paštininkų ba
tai, matyt, buvo prišalę, nes, 
šis numeris jau spėjo ir To
rontą pasiekti, o kaikurie 
skaitytojai čia pat ir LaSalle 
gyvenantys, šios savaitės 
pradžioje jo dar nebuvo ga
vę...

MONTREALIO LIETUVIU 
RADIJO PUSVALANDIS"

savo 20 metų gyvavimo 
sukakties proga susilaukė 
paramos.

Pirmieji atsiliepė L.K. 
Mindaugo Šaulių Kuopa ir 
Žvejų-Medžiotojų Klubas NI
DA.

Tai didelė moralinė ir 
medžiaginė parama pus va - 
landžio vedėjui Liudui Stan - 
kevičiui, žengiant į 21 veik - 
los metus.
• PAUKŠTAITIS Pranas su
sirgo ir gydomas itoyal Vic
toria ligoninėje.

ŽVEJU - MEDŽIOTOJU KLUBO ’’NIDA”

PARENGIMA
VASARIO H D. 7 vai. v.

Muzika

ĮĖJIMAS; $ 8.00
VALDYBA

Vakarienė 
Baras

VISUS MALONIAI KVIEČIAME I

Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE:

Solistai - A. KEBLYS, A. PASKEVIČIENĖ ;

^7 *— j *Gražiai pasirodė mūšy Šeštadieninės Mokyklos mokiniai 
tradicinėje Kalėdų Eglutės programoje.

Abi nuotraukos R. Otto

Kalėdų Senelis (Liūtas Šabla-iskas) 
su jaunaisiais svečiais.

• Naujai užsimokančiųjų 
prenumei’atas už šiuos me
tus prašome atkreipti dėme
sį, kad buvome priversti pa
kelti metinę prenumeratą iki 
18 dol./pažymėta 2 psl./.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET,"MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone*: 766-5827 

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:
Certifikatai min. S 1,000.00

1 metų............... 9 % Nekilnojamo turto
i indėliai Asmenines ir
1 metų............... 8.5% Prekybines.
180-364 d...... 8. %
30- 179 d........ 7.5 %

Trumpalaikius indėlius 
už $20,000 ir daugiau

Taupomos sąskaitos: 
Specialios........ 7.25 %
Su draudimu........ 7 %

Čekių sąskaitos............5%

Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki S 10,000

KASOS VALANDOS

1475_ De_Sęve_ 
9:00 - 3:00 
12:00-8:00 
10:00-6:00,

3907 A Rosemont
Pirm., Antr. Tre'6. 
K etvirtadieniai s 
Penktadieniai s

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGUŽĖS 15 d. 
1475 De Sėve ir Sv. Kazimiero par, salėje : 10:30 - 12:30

4:00-8:00
2:00-6:00

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavirpaltų,
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre Montreal, Quebec
Suite 500 A. 113Ą 2G6 TEL. : 288-9646

MEMBFR

* nu n’»'' •

D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482 - 0772 Residence: 767-4690

JONAS IR COTE
REALTIES

5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo turto patarnavimus Montrealyje

OR. J. MAUSIU
DANTĖJ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bua.: 866—8235
Namų: 488— 8528

O.D.S

Dental Surgeon Chirurgien-Dentiste 
3406 RUE CENTRAIS. SUITE 209 
Vine lASAUE. QUEBEC H8P 1N5

Tel: 364-4658

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien nuo 9 a. m Iki 10 p. m. 
Sestodioniale: .1 u e 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniai*! n e o 10 e. m. iki 9:30 p. m. 
GREITAS . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

PETRAS ADAMO N IS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBB 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.,

7626 Central St. Ville La Salle, P.O. 
TEL: 366-9742 ir 365-0505

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 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q. 
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

• KAZLAUSKAS Algis išvy
ko 3 sav. atostogų į Europą , 
kurias praleis slidinėdamas 
Alpėse.
e GRAŽYS Algis,paskutiniu 
laiku gyvenęs ir dirbęs Van- 
couver’yje, tarnybos reika
lais perkeltas į Montreal! , 
McGill Universitetą.

IŠNUOMOJAMAS 
namas, 88 Ave., Miami Beach 
arti juros, nuo gegužės iki 
lapkričio men. , 1984. Du 
miegamieji, .• 3 vonios. 
Sezonui nuomoj ant 
($3000-5 2,700) - 10% 
nuolaida. Skambinti : 
Tel: 366-4165

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TEL. 727 -3 120 Namų 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BA C.S.£., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t.p r o.v.££ijj,j%—,

Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH. MONTREAL WEST

ADVOKATAS

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

4701 Bannontyne , Verdun (kampas 2-nd Ave.), P.Q.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769—8824;

Residence: 366—6245

notaras

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627, 
Montreal, P.Q.
TEL: (514) 871- 1430_______________

NOTARĖ

RŪTA POCAUSKAS
103 Fieldfare, Beaconsfield, H9W 4W9 

Res. TEL.: 697-2261

| I___JI XJ T I PORTRAITS
D « ■ r'k T- I PASSEPORT* COMMERCIAL 
r n U I U Į MARIAGE « WEDDINGS 

STUDIOl 2540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS
Savininkas : JOHN OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 
Telefonas : 721—9496 mVv\giSKAS’ Tel. 489-5391
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